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חברים, דריייי • •• :־ ־ :

 פױעד דרײ , חברים ךךײ געווען זענען מױ

הײגט:. מער שוין ניטא זענען װאם אזעלבע

 קלאגעט נחמן אונ רויטער ךער קוםזאלי
פאעט. ביךנער איצטיגער אייער איך, אוג

 אינאיעעם נעלערענט ,געװאכסען אינאײנעם
רײנעמ, דעם גלויבען דעם תוךה, הײליגע ךי

 געשטופט, אינאײנעם ,געדאוועגט איגאײנעם

לופט, ךיזעלביגע געאטעמט אינאײנעם

 שײךען גיט זיןי.?גביג װעלען מיר אז געגלױבט

• גן.עדן אין ,ךאךט איה״ש ביז איצט פון
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 :נעפאסיךט אזנז מיט זי־ האט ?גס וואס הארט אונ

געשפאציךט וואלד אין אינדרײ?נן האבען מיר

 מעסער- שפיצינע אונ שואקלי־־שארפע דרײ מיט
.נראפער ניט אודאי המות מלא־ בײם

-גזלנען אפשר מײנט איהר  —!אײך מיט איז גאט ,
.טײך נעבען ךארט צואנשנײךען הושעגא׳ם

 .שוין.קאלטע, האבען, פון״מערב־זײט שטראלען ךי

,אינ־אלטע אקרומע, אוועךבעי בעלײכטעט

צט דערהיהען דארטען אונ ר-זי  אשטײן אדיף מי

הו לי א א י ב נ אלײן'. ה I ־׳ ־ • Т ־ Т ־ ••

־׳/

* #
г ן

.^ » ג׳ ?”׳־!<': ״ *с?,* 7"■‘'> 7!*#*‘ ׳
 שטילען אונ פריעךליכען א קול א מיט אזנ

ז געזא^ט ?נר האט  הארט, קינךער, ;,?־-ליעבע א̂ו
 װילען גאטעם מיט װאס זאגען אײך װעל אין־
באשערט: איץ־ לעפען אים וועלט ךער אויף איז

;גחמען רונעו א װיא וועט קול *אליקום׳ם  

 כןלײן אונ גרויס רןנךער, ווײבער״ ,מאנעו .אונ

 בלומען ךי װי בױגען זיך הארענךיג איהם

פון׳נעװיין. צוגעהען אונ שטוךעם אין
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 שמערצען; אלע פון ווײט זײן וועסט נחמן, *דץ״
 ךאיט ,'ךעךהארען קדל דײן װעט מע נאר װיא

 ,העלצען אױפ׳ן יעדען בײ גוינג װערען װעט

אךט״'. יעדען אין ליכט אינ פױיד ברענגען װעסט

 פרײדען פיעל אונ טרויער פיעל קינד, איןי?-״מײן אונ
 :טיאגט מזל ךײן ךיר אומנליק אונ גליק פיעל

 בײדעך־- איגאײנעם זײ װאס באשעךט אױ ךיר
.געזאנט מיר אליהו האט

 יאהרען- חךשים״ טאג, זענען פערגאגגען

 אװעק: לאנג פוילק אין אױ קוםזאלי
 ,געװארק דארט איז בעל־תוכן_ע א

• • • שיעק א אן ממש נעמט קדל זײן פון אינ

 שפיעלען - נהמן געװאךען איז פלי־זמר א
 ,ארט צו ארט פו-ן #ר געהט חתונןעס אויף

 פיהלען מענשען פיעדעל זײן האךענךיג אונ
.ךארט טאנצען אונ פרײד ,ױגענד הערצען אים . .

 ,יאהרקז מײנע צו װעה ? לבותים ,איך אונ

 :רעךט וואס פערשטאנען האט נכיא ךער

 • געװא:ען איןד בין פא#ט יװ־ישער א

? פא^ט א ױדען בײ בעדײט װאם אוג
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 !בךידעו , כלי׳זמר א מיט בעל־תו״קע א

 אױס״ נעהען כוחות די ביז שופר בלאז

 וױעדער אדנ בלאז שופו, בלאז ,פיעדעלע שפיעל,

ארויפ... װעט נשמה ךי ביז שפיעל שפיעל,

 ,פעךיאג אלץ הה׳ אזנ שלאף

>?לאנ אין אונ פרײד אין אזנ
,איטאגן נאך טאג א נאר בלאז ,שפיעל . .

 ,כןרעפץ איך אונ לאןי, איןי אונ

שמעויץ פון אזנ ,ךנג איןז־ אזנ
.העו־ץ מײן זיןי צזױיםט ״ זיןי צונעהט . .

 —0 - 0——----



זשאתאן. ייך־קען ךעם פון ליעךער

. אג ל א ר тפ  т  :

.י ט־ס־ם־ס . .ו שאט . . ? ד׳ארט איהר .

 ך צװישק גןלעגט אונ נןלינגט גלאכןעלע זילבערנע קלײנענקע ךאפ
.בלאטער גױנע ,פײבטע . .

,נשמה׳לע הײליגע , ךײנעננןע א לאכט אזנ זיפצט ,װײנט אונ זינגט ךאם
.אבעגד־לופט פךישען ״ העלען דער אין ארום אע»ןליעהט שוועבט .וואס . .

 אן־נ פעלדער ךי איבער •שוועבט נשמה׳לע תײליגע ךײנענהןע״ דאם
.טהאלען או-נ בעךנ ,גאךטנער . .

- ־'*׳׳״ ״ 4 •: ־־ ־ג לל ** ׳ V ־י - ׳;V. . *1' { . ־ז״ . •> • V > *.• '4 V »* -י ־ •' - -
אײנגעבוי־ ךי שטאלץ אונ גלייץי אוים וױעדער בעגט אזנ אויף העבט ,
.בױמ׳לעןי ױנגעננןע ךי פון צװײגען ךיא אונ זאננק גענע . .

י•’׳ • V‘4 1 Щ ייי̂ן .. • ־• ף־ • Г Й [3 '>־; Г\"׳'
בלאטער פערשטויבטעי אונ פעךטױקענטע ךי טהוי מיט בעשפךיצט

.אײלבעךט־בױמער אפפעל־אונ אלטע ,נרריסע ךי פןן . . . I _ -.

 כןאן׳עלעןי גענןרײזעלטע שאנענגןע ךי פעךמאכט אונ צונריף ציעהט
.רויזען ךיא פןן . .



 דאם זינגט - קינדעללעןי ליעבע מײנע ,שלאפט״אײן ,שלאפטיאײן ״-
- נשמה׳לע הײלינע ,ױינענקע

.\ שלאפט׳אײן .  איןי וועל ,אויפגעהן וועט זונן ךי אז ,מאךנען .
 װעל־ ,אויגעלעןי פעלשלאפעמג אײ?גרע אויפמאכען וועל ,קומען וויעדער

.טהוי זילבעלנעם פלישק ךעם מיט כןאפעלעןי אייעלע אבוואשען . .

 זונעףשיץ העלען ךעם אין באךען וויעךעל זיף װעט איהל אונ ״-
.שטראהלען נאלדענע ךיא אין ױארעמען זזיעדער ז״ןי וועט איהר .״ .

»IX ^
.קליננט אונ נןליננט גלאק׳עלע זילבעינע ךאם .  מיט זומער׳פאגעלעןי .

 ךינענהןע. ..ךי אדיף נןװייטעלעף ךלבעו^ע אונ גאלדעגע בלױעננןע, רױטהענקע,
.לופט ךער אין פלאטטערען אונ פליעהען פלינעלעך סאמעטענע אונ זייךענע . .

 מײןי צו־ קומט־צו אונ שוועבט גשמה׳לע הײליגע ,רײנענקע ךאם
.פענםטער . .

-  - טךומנליגער מײן ,י קראנקער מײן דיל, אבענד ליעבער ,גיטער א ״
 ליעבע א מיר זיןי הארט - \״ מהבל יויךישער פעליאמעלטעל ,פעךכןלאגטער

:שטימע זיסע א

. - -ך ר,ו ״ש טהאל דעט פזן ״פרמל״, באלג ךעם פון דיל גרדס א ״ !

שיטען רויזען רויטהעגגןע אונ ליליען װײהענקע הויפען גאנצעל א אונ
.שךײב־טיש מײן אויף אויס זיןי . .

• » ־;■• . у ‘־

,אךפע הײליגע ,אלטע ךי - פיךעל מײן װאנד ךער פין אלאב נעהם איןי
.בבל אין טײןי בלענ בײ׳ם װעלבעם ךי אױף נעהאננען אמאל איז וואס . .

איהלע אױף ציטעלען צו אן העבען פינגעל ו־אלע בלײכע מײינע
ליעד ליעבעס ,זיסעס א ,ליעד א איונ סטלונעס גאלדענע אנגעצױנענע ־

:אבענד־לופט כןיהלעל , בלױעל דיעל אין זיןי גיסט אונ ?ןלינגט
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דאם
т

 איןז־ 1
װעל

שײן

 מיט י
 ענקע;
1. . .

מייןי

ינער-

ע- ענ

 עיטען

» ♦

ליהרע
״.ליעד

שטערען, העלע פו̂ן כןראנץ א ״אץ
הימעל־פראכט, אין אױסנעציעךט

טהאלען יי 6אדין וואלךער, ד־יא אויה

נאכט; בלויע שאנע, ךי •ישװיעןט

* *
*

פאלען אונ זיןי שיטען ״פערעל

 אראב גראז גריגע דאס אױף
לאהען, שװארצע לאנגע ךיא פון '

קאפ*ז שטאלצען ,שאנען איהר פון

,גלאנצען אונ זיןי שיטען ״פעועל

 צאהל א אהן פאלען בלומען

פעלךער יךי אויף צארטנער, ךי אויף

טהאל אונ באךג יעדען אדיף אונ

.״פעיעל . .?לימען . .4 

.חלומות ,אןו . ! חלומות .

 ברוינע לאנגע ךי מיט ,מוזע ;יביג־שאנע אונ ^ביג־יונגע ךי ,מוזע ךי
 רויטהענמע פףשע ךי מיט באקעלעןי, ראזאװע בליהענךע ךי מיט לאיןען״

 בת• גאטליןי־שאנע ״ שאנע ךי ״ מלאבים נאר קיסען .וועלכע ,ליפעלעןי
 לארבער• א מיט אונ האנד איץ אין ארפע זיעבען־םטרונענע א מיט מלנה

 ךאס שפיעלערין״ אזנ ךנגעךין קינצליכע ךי ,א^דערען דער אץ הראנצעל:
.טײבעלע ליעבע ,אונשולדינע ,וױיסענהע . . ? זי איז װאו ? זי איז װאו . . .

.חלומות . . .חלומות ! . . !

*־



 ,נןראנהינ ימיט ,ליפק 'פערטריגןענטע בלױע, מיט װאנל, ךי ווי בלאם
 אײגגעבוינק באכןען, אבגעבליאכןעװעטע ,געלע מיט אוינען, הוךץ־זיבטיגע

 אויף האנד איינגעשחמפענע לאלע בײךע מיט אנגעשפאלט אונ רדפןען דעם
 ?עלחושכט, ,גקוואךע א אדארע, ,זקנה א מיר פאל שטעהט ,אשטאקק

.אבגעשליסען ,אבגעריםסען ,>$עױאמעלט .  גיײדע מיט אן זיןי האפט זי .
 הוסט שלעכןליכען טיעפק אלאנגען, אין זיף פעלגעהט ,העלצען בײ׳ם האגד

.אויסצװ־עדען ;יפעם זץי ןי סטארעט הוסטענךיג אונ . .

 תאר ,פנים אײנגעכןנײטשטען ,גלאסען איהל אין אײן זיך קדק אין־
 ניט װאלט אײנציגעס _קײן אמיל אונ.כןאבן קול הייױריגק איהר אין אײן זץ־

.פערשטעהק . .

..י ! בגךים איהרע אונ . .

 אײן ;װאטובכןע ,פעלשמאלעלטע צזביםענע״ צעךיםענע, אינ־אלטע,
 פערקא׳ ,װײסע א פאלע אײ־ן ;בלױער א אנךערער ךערי ,געלער א ארבעל

.;יפעס נאןד מיט אוג טשאלענט־יו־ מיט ,הבדלה־װאכס מיט פעט .  ךי .
 ,פיפעלנאטעלס מיט בעמאלט אךאני ביז אױבען פון שװארצע א פאלע אנדערע

 לפ״ס׳לעןי ,לכבוד׳לען־ מגן־דוד׳לעך, מױלעזלק, .קאפהאנעל, ,װיזעלטהיערען
 דער אויף חיותז אױטגעקינסטעלטע-א אונ אויסגעקךײזעלטע - נרו»יאיךס אונ

:א׳נ-.ע:ן־הרע פון אשפחןי ךש״י־נתב מיט אויסגעדלוקט פלײצע

:מלאך ךעל שפראןי ךא - ״א״ש״ט״ר״ב״ו
 - ? געהן אהין דו ווילסט װאוהין

 לײב זײן עסען װיל > פלוגי בן פלוני צו ״-
וכו׳. .״ . . בלוט זײן טךיגקק אינ

יום׳פיפור׳ װײסע א אנדעלען לעם אויף ,חליצה־שיכעל א פוס אײן אויף
. כןאפ אויפ׳ן ; זאה . .

.גענדג נאל . . !

? איז לאס װעל ,איהל װײסט



!יאהרק אוגזעיע צו וועה !אונז צו וועה

,זשאךגאן־מוזע ױךישע ,טהײערע ,ליעבע אונזער ,זי אין ךאס . . !

,איהר אויף לײכט אונ ,גלאנצט אונ שײנט אלץ
!...בליצט אדב ,זינגט אונ כןליננט עס

!באמינױ ,אבענך נוטען א
איצט? איהר קומט װאנען פון

.ו ההע-ההע־חהע ... ? װאנען פון - . ,מזרח־וןאגד פון - י שאלה א .
.מזךח־וואנד פון ,מײנע נשמה . . !

 ;ימים זיעבען אלע אױף געשװאומען
 ;לױתן מיט׳ן זין־ געשפיעלט
 ;שר־הבר אויפ׳ן רײטענךיג געפאהרען

 5 ױדעלעך רויטהע ךי בײ ,סמבטיון זײט יענער אױף געװעזען
 מילגראמען־■ מיט באהןםאךק גענעסען
;זיך שפאלט הימעל ךער װי נעקןקט

 זאלצט זי )נישט׳כןשה, ים־המלה דעם אין לויתנ׳טע ךי געװארען נעוואהר
.ווערען( _קאליע ניט װעט ,זיך . .

:מתנות געבױאכט ךיר ד.אב איך קוק, ;נא אט״ אונ

׳ - ? זעהםט
̂רבי ךעם נעבען װאכסט וואס ,קךאפיװע שטיכןעל א איז אט ;כתל־המ

;_קבר מוטער־ךחל׳ם ךער פןן ?נךד הדיפען א איז אט

;טבױה פון קװעלען הײםע ךי אין אויסגעהןאבט ,א׳נ־אײ איז אט

 אי־ןי יא, א,יי װאס? הא? װעגען... ךײגעט פון נענזג־ ,בקיצור ,גאר,,.
̂׳ס :?גפעס נאן־ ווילםט ח :כ׳װײפ ,ווײם  ן ןיאיעלע א - п ווילסט ,גךי

,גא ,ךיר נא נו, !... נאר ת ,גאר ת ,אוי ...בלומעלע א ,בלאטעלע א . .



,הושענא׳לע •א-שפאגל־ניױג פיישענלןע׳״ א ,גףגעגקע א - האםט׳ו אט . . ! 
.קומען נוטץ צו ם׳וועט בעהאלט, נעהם״ . .

* .6 י г * 1■׳* V.* •׳• .׳ _׳' _*ч:״чч _׳ י %יי - : ■ •־• *

- и , מיר מיט צופףעדען ביםטו ? . . .

- .איך ״ . , באבענמ . . .ךאן־ ווײסט איך׳ר . .״ .

.גוט ,גוט ,נו - . .בנןיצור . . . и . .  אהאושט זיף נעהם איצט אונ .
.אךבײט דער צו . .

.גוט ,באבע?ױ ,נוט ״- . ,באלד אט . ,״ ,

א♦

 - לאגגער״ ךער ,לשךאל׳יק - געשטאובען איז ױד א
געקומק״ נןבוךה צי ,געשטאךבען

- הזך׳ט.׳ אונ אין.קבר זיך ליעגט .ישךאל׳יק ״ . . 
. ישראל׳יק . .נאמען״ מײן איז אזױ .

פליהען., צו קומען װעט מלאףהדומה ״ךער
!מזךא א ,בעל־כעסן א - זאגט מען

 ״ געךענקען נאמען ךעם ,נאר ךאךף מען אז ? וואס גאר
.תוךה שךעכןליכע אזא ניט איז ,״ .

 רוהיג גאנץ ךךעמעלט אונ זץ־ ליענט щ װי ,ךא אזנ
 אויבק פון ״עפעס איהם זיןד דעךדיאךט

 טךעשצעט ..עפעפ ,קלינגערײ ,נןלאפערײ מין א
.שויבען צעבראבענע ווי אזוי . .
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: : т ־אמארשט

 :שטיממע מלאןי׳דוטה׳ס דעם »ר האךט טאכן׳י ךא אונ
. ? שמןז״ טד״ \ ״ושע , ־״ ״איזװאלטיע״ .

- מלאן־ דעם ישראלייק תהיג אנשףנרען טהוט
ואל׳יק האלטיע״. פון לאנגעו, ךער ״י̂י

!״ישראל׳יק .מלאן־ דער װיעדער פראגט ?׳׳ שמך מה ״-
. פאני ,אײןי ךאך זאנ איך .  - נאמען מיץ .

. ישראל׳יק . ישראל׳יק, ,אץי היי־ש טאכך אזוי .
.נןאטאף . .וואם . . .;וועלפער . . געקזמכוען .

 דאך ווײסט איהר שטאךטעל... אױךישעס האלטיע... ״פון
לי!״ ״ענה ? שמך מד״ ? שנוף מה ״-

נעס: מיט אויבען פזן מלאןי רעו וויעדער שךײט
.י ? שמןז ־מה ו רשע ,״הױ . .מילא נו ״- . . .

 ישראלייק: טךאכט - ? ךאו־ט #ר ליארעמט װאס ״בגןיצור,
.חלעבען ,ניט נאר כ׳פערשטעה . !חידוש א .

.מלאןי א - זיןי ךאכט מױ . ,מלאןי יװ־ישער א .
ױךישז נךין ניט פעךשטעהט - נארו זעה אזנ,

.פאני ״ אײ ״- . ״מלאןי ויב . ״. .ישראל׳יק וויעדער פרובט !
ם איהם האט דא נאו ע  געגיעבען ^

 רגע אײן הויןי,,--אץ ךער אין שמיטץ א אשלײךער,
.געבליעבען הלשות אין איז.ער . .

# *
׳-* י



לאנגער דער ישואל׳יק זין־ צו איז געהומען
 בית־הכןברות דעפ פז־ן שוין װײט גאנץ

 #ו? איז װאו .ער״ איז װאו !גוזאלד ארום... זיץד קדקט ̂ער
. ? צרות א פאר נא־ ךאס זעמגן װאם . . !

;װאלקען א אויף זיצט .#ר ,היממעל אויפ׳ן איז ?ןר
זײטען, פיער אללע פדן איהם ארום

ם- הןנדערט פליהען פעלד אים אדלער ווי מלאכי
.פיהרען זײ . - ? פעד־ײטען #פ זאלל ױאם .

 שטעללען אונ געלאנער זײן צז פיהרען־צו זײ
 זהןגים אי־הם.#פעפ נעבען אוועק

... פענעם מיט ,ביבער מיט ,שפאקולק גרויםע מיט
. ? דאם איז וואם . .אײנעם ניט.קײן כןענן ער .

.מיר דאכט דײטש א איז דער אט ״- . ער װיל װאס גאר ,יא .
т ־ ־ ■ ?ו : : • т  т  т ז

איהר?. ךארפט װאם ! .קארטאפעל ךב האךט,
.פךאגט.עפעפ #ר .  י מגל־דברן א \ צונג מין א \ ה׳מע .

,מפטיד פון ניגון א מיט ךעדט #ם . .

.א׳ג־^נגלאנדער איז אט אונ ״- . ? קרוכז ךב ,וואפ ? הא .
.טענה׳ט ער .  ז דעוװארגק ךיר װער (א .

באלבע, באלבע־דיר, נו, אביםעל.׳... אלשון
!..׳.״מארגען ביז אונ פוךהײנט רעדען מאגסט

 ,שפאניעו א געהט גרעק ךעם נאןד ,נרעק א געהט איהם נאןז
,טאטער א ציגײנער״ א ,טעוק א

,לשון אײנענעם זײן אויף פראגט יעךערער אונ . . 
:פאטער ,גאט׳עניי ,אןי ,לשונות ,נו



!שלימיזל׳ן אראבען,.. פראנצױזען, געהען ;נס
:יװ־יש אויף זיי שרײט #ך ,זיי זאגט #ו

 קוכןען אונ הארען זײ ׳״- ? רבדתים ,איהל װילט ״װאם
* חידוש א ״עפעס אדי־ף װי איהם אױף

זוכען, בלאטערן, אונ ביבער ךי צולענען
,עצות זץ־ גיעבען אונ שממנת׳ן זײ

קולןען אונ לשון זײן צו זיך־צי האיען זיי
. פלייצעס די מיט איךים אויף קנײטצען איג

 ,ישראלייה אדנזער זעהט ,װײטעגס פדן ךארטען, אוינ
א׳נ־אלטער, ,גרױער א איעער, שטעהט

הערצען צו׳ם צוגעטהזלעט אונ אוומגעחאפט
.?יר האלט מיךמעלשטײן פון לוחות צװײ

щ גלאנצען, אונ שטךאהלען נאלךענע זיןי צי׳עהען 
.שטעוען זײן פון אךאב שײנען אזנ . .

ב♦

ארעם׳מאנן? ךעם ךאךט אט זעהט איהר
געבויגען, גןאפ גרױ^ר אלטער, זײן

געל״ בארןען די בלײך, ליפען ך־י
,אוינען ךי פון טױפען טהרערען אזנ
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,ורעג גרויסען בײ׳ם ,שטײן א אויף ךאןט
.זאלן׳על ךאס אויף מאבט ,צו זץי ?גר זעצט .

- דארט איז ברוידט מינים פיעל װי ,אן־
: т • : : • • י 1

.בךעקעל א סארט יעדען ,יעדען פדן

זײ׳ זענען פעךשימעלט פערךארט,
.אוומגעביסען שטויב, מיט בעךענןט . . . 

щ ליעפ נעביך- ,אבער איהם איז —
.געניסען ׳.?נפעס-צו האטש -אבי

געקאכט׳ס א ווארעמס, לאפעל א
.יושר א זײן וואלט איהם געבען צו . ,

ארעמ׳סאנן? אלטען ךעם זעהט איהר
.......... א׳נ׳עןשר געװק מאל א איז

- צדךיק צײט פיעל ,מאל א ,מאל א
 - פעתעסען גיט ־נאןי טאג ךי האט

,גלײף לײטען צז נעלעכט האט #ר
גענעסען. ניט שטיקלעןד פרעמךע נןײן

איז מאהלים אלעךלײ פון
װעגיג,־ גיט געװען הויז אין איהם בײ

געװען געדעכןט ךאךט איז טיש א
.אהאניג פאר מאהלצײט א מא־ האטש

׳ שרעקליף־גרויס )װי מאל א מיט גאר
 0צארען ךײן געווען ,נאט ־ ,איז שטאךק װי

,גערויבט איז פערמאנען גאנץ זײן
;־געוואו־ען אבגעברענט איז הויז זיי־ן
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װעלט ךער אךיף געבליעבען אלץ פזן
:נחמה אײנציגע ךי איהם איז

ן אייגען, זײן ע נ ײ ברוידט שטינןעל א
.נשמה ךי אונטעךהאלטען צו

ניט נעביףל ?גר,־ האט אויןל־ ךאס אוג
בעשאגעף אונ בעהיטען געיןאנט

װעלט :ךער אויף געבליעבען איז איהם
.װאהנען שכנדת אין לייט פרעמךע בײ

שטאדט/ פרעמךע לאנךער״ פרעמדע אין
,שכירות צאהלען װינהןעל יעדען פאר . .

אפט זיך איבעךשלעפענךיג אונ
ךירות; ינייע אין ,שטאךט נייע אין

װײז ביסלעןד אדנ װײז שטיהל^ף ד״אט
- אנגעװארען לעצטע דאס אױ־ /גו

ברויךט, אײנען־שטיכןעל ליעבעם זײן
.פערלאהרען בווידט שטינןעל לעצטע ךאם , .

איהם האבען אונגליק נרויםען צרם
..;>צות געהאלפען.קײנע ניט שרין . ,

האנד ךער אין אשטאכןק מיט אוג
פלײצעס., ךי אויף זאק׳על א מיט אונ

נעהן צו Щ אגגעהויבען ד,אט
אימת־מות אין נןאלט, אין ,היטץ אין

שטובי' צו שטיב פרן ,שטאךט צו שטאךט פון
, װשוה שטילןלעןז־װייו קלײןען אזנ . ,



? זײ פון אויםבײםען מען .קאבן וואס
.מאךגען כןאך־ ,היינט קאךז ,טאפ אין זיי שטופ . . .

האלדז אין אב זיך שטעלט מאכל ךעל
.ךערװאךגען ניט שיער איהם פון װערךט מען . .

п וועלט רער גיבפט ת גאטו שטאלקעל
 - רעגען אי ,שנעע אי ,טהוי אי ,ליכט אי

אךעמ׳מאגן אלטען ךעם אופ לןעהל
-פעלמאגען זײן פון איז щ װאם חאטש !

. חרוב אייז הויז זײן . איהם גיעב־זשע .
:נהמה אײנציגע די אב האטש

т V * : • т ; Т

ן זיםעס זײן ע ג י י ל א ע נן טי ט ש ך י ו ל ב
.נשמה ךי אזגטעו־האלטען צו . . !

*= *
*

..V ג א ל י פ •

.גענוג ,נו . . !

 ל>גצטע די אױס שוין געהען לאמפעל בלעכעגעם ,כןלײנעם ךעם אץ
 #ס ?לע^ט לגע יעלעל מיט אונ טשאךען צו אן שוין העבט щ נדוות.

.פיגשטעלעל אונ פינשטערער אלץ

 שויײולען אוג צאהן ךי מיט כןליטצען צו אן אויןי שדי־ן העבט פעלעל ך
 פאר גיט - סבאךשציק לעל שמחה װי אזוי פאפיער, איבעל׳ם געהענדיג ,ןייןד

• לןעל״עי פױלישעךם ךעל ^לקא פון אלױםנעהענלינ - געךאכט אייי־ןז

.שטאכןען אױפ׳ן אננעשפאלט שטעהט אלטעצקע ךי אונ . .
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 לןגצטע לי
Щ רע^ט

 שוינןלען ־נ
פאר -גיט

 גרויסען ךעם אוגטער פדן ארויס קוים זיןי זעהט װעלבער ,קאפי איהר
 צו אראב ניעדריגער אונ ניעדריגער אלץ זין־ בעגט ,שלײער געלבלעףגךינען

.זןךד ךער . .
 אונ ,_קךהת א אין ווי איהר בײ ציטעךט אבר יעךער אונ ,שטעהט זי
 איבער אגךערען ךעי נאןי אײנע זיןי .קײנ,לען טהרערען שווערע ,גןאלטע
.באנןק פעךחושב׳טע ,אײנגעקנײטשטע איהרע . .

 שטימע הײזריגע ,אלטע איהר אונ פערכןלארט טיעף ,טיעף שטעהט זי
נאבט: פינשטערער שטילער׳ ךער אין מיר זיך האךט

איף, בין וואם ? אי־ןד בין ״ווער
? יתזמה אלטע ,״אין־

וואנען פון אונ ״װאןהין
וועג, מײן זין־ ״ציעהט

,לאנגער ךער ;שווערער ״דער
 אנפאנג _קײן ניט האט ״װאס

? ברעג .קיין ניט ״האט

,נעװעזען איהר זײט ״װער
מוטער? מײן פאטער, ״מײן
״ געבוךפןס־ארט מײן איז ״װאז

אמאל ס׳איז ״װאו

 - געשטאנען װיעגעל ״מיין
 - פעךגאנגק קינךהײט ״מײן

 פךײדען וואם ,קינדהײט ״ךי
? צאהל א אן ״בוענגט

. ? איןי בין װאס ? איך בין ״ווער . .

(2)
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.פערלאשען וועךךט אונ געהט־אוים לאמפעל ךאס .  אוועק לעג אי־ .
 .קאלטען ךער דוךך אונ פקסטער״ צו׳ם צו־ זין־ זעטץ איןד פעדער״ מײן

 אײנצוקוהןען אן איך העב ,ךרויסען פזן מיר אויף װעהט װעלכע ,פינשטערניפ
.הימעל פלויען ,הויכען דעם אין זיף . .

זיןז־ זעהט הימעל בלױען הויכען דעם אין טיעף טיעף, ,ךאךט אוג
 צוגעטהולעט ,לוהות שטײנעךנע צווײ ךי טיט מאנן אלטער ,גרויער ךער מיר
. הערצק צום . .



סבר. משה־רבינוס _ . . . . .ן ^. . .

 г קבווחו את איש ידע ולא
.הזה הױפ ער

לי ר׳ )לכבוד ע ד ענ םפרים( מוכר מ

ס פיהל אין־ ווען ,םאל לעדעס # ז  אויס מיר געהען א

ע ען פון כיחות אל ט אכ  לןלערען אןנ טך

ען ךער װי עב ר, איז ל ע ט ער בי ס איז אומגליק ד  גווי

טעל נןיין אונ ען מי אלפ ען צו געה עי .װ

 װעלט, פינשטערער ךער אןיס ךר צו פליהען דאמאלס
 ,לאנגען אונ שװעהוק דעם שמעךץ ךעם אוים

 העלד׳ אונזער לןוין, אונזער ,מענש נאטליכער משה,
.געךאננןען טיעפע ,ביטערע מײנע
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 שמעו־ץ אונ טרויער אין אונז גערוען וואלט זים װי אוי
-כןניהען צו דײן.קבר אױף  ,שװעהךען דעם ,

 העךץ צובראכענעם ,הןראננןען פונ׳עם יאןד גרדיםען
טהרערען. הײליגע אין אױסצוגיהען

 העלד אונ גביא אונזער !וועה אונז, איז וועה אבער
 , קלאגען אונ וױינען אונזער מעהר ניט הארט
 וועלט ךער אויף געלאזט אדגז טױיסט אײנציגען _קײן האט
.פערבאךגען הבר זײן ^ביג אױף האט . . !

* £־

**л • ’ .׳ .! '־׳' י .

הימעל פון קול א ,קול א אזנ
:רײן אונ זיס קלינגען איןי האר

־ שימעל מיט , ׳פןל ניט.קײןנןבר ״-
,שטייין ,טױךטען ,_קײן.קאלטען ניט

זיסעןי, ,רײגעם א קוואל;:א ,נײן
טײן־ א ווי שטאךהןען א אונ

פליםען .^ביג ,#ביג ־־а/ האט
אײןי... פאר געלאזט וועלט דער אויף

בליהק װאכםען, ברעגען ךי אױף
 י ;רײן אונ פוי־ש בלומען ,בױמעו

 הןניהען וואםער הײליג זײן פאר
.קלײן אונ גוזיס אונלןאנינ, פןנעכט
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,שטיבעל אייגגען , גןלײנעם יאינ׳ם
 זאל ךייבען ,ברדיםען אי;׳ם

ל װאםער: ױין פךישט אונ רןװינןט ע ב בי
,נןװאל זיסער ״ ליעבער ךער הייםט

- אימת־מות ,אונמאכט ,טרױער
.ווינד ךער ווי #ר פערטרײבט אלץ

* ,אבות גןבר אויף איהם צו לגעה
מינז־•!״ מײן טרײסט, ךײן איהם אין זוןי



IV ,

ליעך׳ל(. נא

ר- מזליטוב ךחל׳ע, מזל-טוב, «,  ךי

.געבארען אבן־זכר אכןינד׳ . . ! 
 - .שיעור. א אהן שרייט אונ כןװיטשעט פיטצעלע ךאם

דיר? מיט דאס איז װאס קלײנער״ זץ, ,דאם איז װאם
т  т  V •* I ; т  • т

п געה־אךען דעופראוען ? ציטעוםט ? 
 ביסטוגעווק, רו װאו הימעל״ אויפ׳ן ךאךט אך״

 ,שאן אונ ,װאךעם אונ פראהליןי״ אונ ליכטיג איז
. דא אזנ . :בנאמנות - צו זיןר הארט .

V т : 1 ״ :т V: V

 и ״געװאלד :ךאןז שךײט ?גס ,ךאןי ךעךט פיטצעלע ךאם

-.קאלט װי אז־נ ךא איז פי^שטער װי !מאמע ,אוי . . ! 
.ו״ רחמנות האב !וועה ,אוי . .

# *
*
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זץ־ ךלעהט ראדעלע דאס
; ?נק:א׳נ אהן אלום

צוהןריעבען קומט טאנ א
.אוועק פליעהט יאהל א . .

ט גו ״  אנו, !מאךגען ״גוט - ךבי!״ אײןד, מאלגען -

 אניעדעל נאר אקאלםט זיך זעטץ אט

.חומש צז׳ם זיך נעהם אוג .לעבענךיג ,נו . . .  !דו !

.נליעךעל מיט ,אבךים מיט ,חשק מיט . . ! 

п שוױיגסט ? \. . .ליעג \ זיןי לעג־זשע טא ,נו . . ,אזױ אט . , . 

.אײנפ.י . . צוױי . . . ׳ !׳ .אוי !לביניו ״־־וני.י ! .  .״ !

- .י כל־בוניק ,דו ,ליעג \ ליענ ״ . ,טהײעל ךיל לןאםטען ם׳װעט . . . ! 

 ,שוויים מיט ןיןז־ בעגים איןד ,כןנעל איןי ,אלבײט איך

 װײס... אוג פיהל׳זשע ךיל! גא־זשע אט טא, על...יאונ
.?״ ווארעם ? הא . !הײס ,לבינױ ,לבינױ !״הײס .

!,...״פײעל א ווי בליהט ?ןם

׳ * . ־. ־ *
*

,נקריעכעין צו קומט םאג א
:אוועק פליעהט יאהל א

א^פאנג זײן זץ־ האט אלץ
ױין״עק... זיך האט אלץ

 !אײןד מזל־טוב - ! מזל־טוב - מאל א נאך אונ

!פליגעל אויף זיןי העבט г כלי־זמרלעך שפיעלט

̂לײ־ך״ ניט לןלומעל ךעל פשוט איז חתן דעם -:

!שפיעגעל א (ךימאנט א - כלה ךי



.הוליעט!. מע  פױל ניט זײט פרײנד, ליעפע ,אויס וואךט .

,מויל א — שפיעגעל ךער ,נאגעל האט ךימא;ט ךער . . 

? נשמה די קװעלט עס ? װארעם י מאנעלע ,נו -
• V  V נ т Т * • :  V . I

, י או -  ניטו-כןאלטי זין־ אײלט !בחוךימ׳לעןד ?ריךער, ״

.וואלד א אין נאבט ךער בײ שבט אום װי פריהר איך . . 

.צאפעל אין־ ,ציטער איך .  !גיװאלד ,בךיךערלען־ אוי״ .

ו נחמה פון ,פריהר איף

’ - ■ • ״ י• '•'־ ״׳ '״ י ־* .
' =£

הךר א אױ װעלט ךי
! גרויס פיר או-נ נןליין פיר

זץי שטופט מע׳ ,זיןר נןוועטשט מע׳

. אױס 'זיןד לערענט מע׳ . .

. געווארק סוהר א . -יזד ךב׳ גיכער, נו״ . ! 

 • • • ;ריד א - קלאטץ אין או־נ מארק א איז האטץ אין
 ז גיהנום אין ווי ^אכט ?גס ,הוךיעט עפ

-.עין־הךע נןײן - זעהט איהר - לויפט מע׳ ! ! 

 לעךער ,פאטצירקעם ,פלאכפ ,כןאךן ,זאלץ ,אכםען ,פעל

 ךאדער אויף װי פאהךט מע׳ , פליגעל אױף װי פליעהט מע׳
 פעךקױפט מע קויפט״ מע׳: )האנדעלט מע׳ ,װאנרעלט מע׳
 יענעם, נאןי אדנ ךעם נאן־ זיןד ;אגט םוחרל ךאס

.שװײס מיט .זיןד פעגיעסט ,צאפעלט .עם ,ציטערט _?ס . . 

הײפ■! •פײעךךיג-ן יןךעלעןד׳ הוחרימ׳לעןי״ ,אױ

!גיהנום אין װי ברענט עס



 — זיןד ךרעהט װעלטעלע יךאפ
! :־ךיד א ,מאךק א

,פלאקערט ;>ס ,הוךיעט עפ
.זיךט щאונ ברענט עפ . .

,יוד רב׳ ,וועוק אבגענןיהלט וועט איהר - ,ברעגט ,ברענט . . !

,בךעטער נאן־ ,אײזען נאןז - ? סחורה נאך זיןי אײלט איהר

? זיךט איהר ,פלאקעךט איהר - סאמעט נאך אוג זײד נאף

יךיד פןן - גזט אזוי זײט - ניט גאר פעךגעסט

.פעטער ךב׳ ,ברענגען צו לײיװאנד שטיהןעלע א . .

. פושקעם די .קלאפק #ם . :זאג ךי אךבײט ,

!א׳נ־;נק מיט אויס אונ - שאךבלעןי צװײ ,ברעטער פיער

• • • יריד׳ל לעטצטען פון צופאהרען געקומען
,בעתאלט ,שדין פעךשיט !שמשים ,גיעבער ,גו .

..י ? כןאלט - אײןד איף זאג - ד־אךט איז _קאלט !ױךעלען־ ,.אוי . .

. ? ליעךל מײן אײןי געפאלט .



в —נאטור. די

;אבענד׳שטעוען ךער שײנט ליבטיג
;פעלדעו ךי אויף ליעגען שאטענס

זיןז־ ניסט אדנ װעך״ט היהללףט פײכטע
• וואלדעי ךי פדן ,גארטנעו ךי פךן

* *
*

בוימער אלטע גרױסע, ךי אונ
,בלאטער גךינע ךי מיט שויקלען

:רןישען זײ אז ,זיך ךאכט מיר אונ

װעטערו״׳ ךאס ךא איז פריש װי ,זעה ״-
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גלאגצען פעועל, װי ,טהוי ״טראפענם

̂ אבענד־שטראהלק לעצטע ךי אין

טהאלען נוינע פײכטע ךי אין

.קוואלען .קאלטע פךישע, שלאגען .

* * 
*

װעלען מיר !װאלד אין ארײן .״קום

אונ#ךקראפטק, ?גרפוישען ךיך

פאךעם גךינע װײבע, מיט װי
,בעהעפטען אונ בעשפינען ךין־

*

ךךעמעל זיפען ,שטילען א ״מיט

,בעװעהען הערץ ךײן כויר װעלען

חלום זיםען ,ליעבען א מיט

רקוױכןען ךין־ .^ךפריײנן אונ ̂. . .

* * 
*

פרישקײט זיםע מיט װאלד, פזן אזנ

,אנגעזויגען ,אגגעטחנכןען

אבגרונד, גרויםען ךעם צן איך געה

.אריגען מײנע פאר ליעגט װעלכער

*
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נלאנצען לײכטען/ שײנען, ליכטיג

,פוו־פער־העל רױטהען׳ ךעם אין

שטךאהלען ךי פון אבשײן לעצטען
.װעללען בלו;ע בעגאלךטע, ךי

* *

װעללען שטילע בלױע ךי אויף

,שפיעגעל א װי גלאנצען װעלכע

פלאטעךט אןג שװעבט ,זעגעל א שװעבט

.פיליעגעל ווײפער ,גרויסער א װי י

% *

װעללען בלוי?ג שטילע, ךי אריף

;נןלײנע א שיפעלע א שוױמט

,שטימען אץי האר שיפעל פון אונ

.רײנע ,זיסע ,שטימק ױנגע

זינגען שטימען זיםע ,ױנגע

,װינדען ךי פדן ,שטורעמם ךי פון

שטרײטען װעלכע ,שיפערס ךי פון

, אינדען באזע ,ניויםע ךי מיט
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אבגרונד־ ךעם אויף שװימען װעלכע

 פױמג ,שאנע יענע אין װײט,

,״עביג שײנט זונן ךי װאז ,לאנדער

טרימי גוטע, לעבען #ם װאו

אײנע, ווי גלייןי מענשען, ליעבע

משפחה, גליקליכע גרויסע,

 פריינךשאפט זײער איז שטאךק ווי אונ

הצלהה אונ פףעדען זישיר

* * 
*

זעגעל דעם אין - י בךידער ,נו־זשע ״-

גיכעל! גיבעה װינדי.,.נו, ךער ?לאזט
פליהען וועט שיפעלע אונזער

.װיכאר א ווי ,אינךען ךי אויף . .

*

אבגרונד: ךעם אויף שװעבען ״װאלכןענס

 ,שווי־מען ךאם איז שטוךם אין שווער

ס, או-פאראוי .בךיךער האפנונג, מיט נ . .  ״ !

.שטימען ױנגע ,פךישע זינגען
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,זיגגק שטימען זיסע ,ױננע
>צוזאמען זײ מיט זינג איןד אונ

פליםען איך פיהל ד-ערצען אין טיעף
:פלאמען נײע ,קראפטען נײע

טראפענס װי טךיפט״ האפנונג נײע
 גומען דעט אויף װאסער _קאלטע

.קואנגןען דעם פון . אײך׳ אךאנק אןד, .
בלומען אדנ גראז ,זאנגען ,בױמעו

* *

- װעללען בלרײג פאגעל״ פרײע
׳ הערצען הײםען ,טיעפק פונ׳ם

פעתעסען איןי האב אייף צװישען
,שמערצען גרויסע ,אלטע מײנע .



V I.

• נא?ט־ליעךער
I.

א♦

נאן־ גאהנעצט ךער - \ שלאפט עולם דער
.בשלום שוין חראפעט י.ענער אונ . .

,איז#ר דאפ ,א - ? מיר צו כןלאפט װער
.בעל־הלום ךער - הבר אלטער מײן

בעכןאנט לאננ שוין איהם מיט בין איןז
• װערען פטװ ניט איהם פון אונ.כןאנן

,מיט מיף נעהמט ,מיר צז קזמט ;גר
לאנטערק כןלייניגקען זײן אן צינךט

-ברודער קום = מיר מיט ;יר-קום זאגט !
 געשלאגען צוועלף ?גרשט האט זײגער דער

,װײט נאןי איז ,לאנג נאף איז #ס
.טאגען צו אנהויבען װעט #ס ביז . .



ךאןי איז ךיר פאר !קום ,ברןדער ,״קזם
 פךיעךען כךן ניטא ,שלאף ניטא_קײן

,קדקענךינ נהת האטש האב טא
;ידד־ען רוהיג־שלאפען אונ זיס װי

.׳׳ קום־זשע ,ברןךער ,״קום . .!
.געה איף אונ —

!זײטען אלע פזן איז פינסטער ווי
ךי.יאטכןע־העד נאר בילען >נס

פון־ךער־ווײטען... נןװאקען זשאבעס אונ

ניט, איןי האר מענשען־שטימע רןין
ברענען... ניט אי־ זעה ליכט אײגציג _קײן

- זיי זענען אט - אב זיןד שטעל ,נו
:סצענען אלטע ,בילדער בעקאגטע

ב♦
/

< מד פײנער א - יזד א שלאפט אט
7 ; т : ־

;קאנטעמירער אברם־שלום ר׳
- : « т ־ V : I

בעל־הבית גרויםער א איז /ןך
שטאךטיל־פיו־-רער.- גראםטער דעו איז אזנ

ק פיש( מיין )א נןאראם ״דער :זאגט מ
 װערען״- געפועגעלט שמאנד אין האלד האט

, שמאגד אין - פישעלע ךאס װי אט -
גערען מדיר ״כבוד״ דער האלד האט

т : т  т • • ״ * ־
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זיןי פרעגלען צו ,זיןד קאכעןז «

.העױצען ן4א אברם־שלום׳ען בײ . .

זין־ אױף טראנט טרחה פיעל ווי אך,

!שמעךצען נעביך, האט^ר, פיעל ווי אונ

? מיןד איהר פערשטעהט - ױין ךאף מזז ?גר

.קאנטעמירער, אברם־שלום ר׳
- ניט דאןז העלפט ;יס ,גיץ צי ,וױל צי

;שטאד־טיל־פיהרער ךער זיין ךאןי מןז

ז #ר ;שול אין זײן גבאי ךער מו

ז ;נר ששיי; נעהמען ,נעביך ,זיך מו
זײן צו זיןי סטארען ךאןד ז ו מ #ר

-חבךה׳_קךישא אין אױןי גבאי א ,

״ער האט וױלענדינ ניט נאר אונ

ט ז ו מ ע  הושענא־רבה פאר ךאןז ג

.א מיט געהן . ,יענץ . . ... ? ?גס מען לופט ווי .
.גבאיי אלטען דעם ׳ צלאל־באר אױף . .

- אכנעכןאשט איהם האט פיעל ווי הײנט

 - בעשרײבען צו ניט גאר דאך איז עס
щ יאהו ךךײ אויף נאן־ זײ ביי זאל

.בלײבען שוואנער זײן פאר טאקסע ךי . .
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ט ,געביך ,ווי זעהט ,אןי א !#ר איז מ
ם- אזיסען זעהט אוג שלאפט ;נר  חלו

.זעהט .עו . -ניט איר-ט װעהןט ,ניט װעקט ,אןי . , 
.אברם־שלום ר ,נאכט גוטע א . . !

ъ
♦ лп

.דאמע א שלאפט אט . :אויס װארט ,שטעהט .
т  : т : • . * • ־ : “ : ) : ־

,אלי־הנד׳ סוהר ךעם _קענט איהר

רויך מיט ווינד פעךקויפען פיהךט װאס
לבנהז... דער אױף אקרעטשמע דיאלט אונ

עדק טועפען איהם ־ןאנט איהר טאג י
 ױיגער דעם ךךײ ביז ,צווײ ביז צעהן פון

.אופראױע ךער אין . איז ךאם אט .

.טאכטער זײן . שטײנער א - פערשטעהט איהר .

,אליץ מאךאש סטאגאװאי׳ם ךעם

 שטאךט׳ל ךעם אין ךאמע #רשטע ךי

לאנג ניט דא אט :איהר מיט ט ו נ איז
: -  • т  т

אצעטעל צוגעשיקט איהר זי האט
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באל צו׳ם זי אײנגעלאדען אונ
״סאבראניע״. ךער אין מאסנןאראד צו׳ם

,בעטײט וואס איהר פערשטעהט הארט? איהר

. ?... יןאמפאנױן מין א אזױ הײסט װאס

כךאי גיט ס׳איז זאגט: איהר װאס? ? הא
? יאגען ־ענטשאפט אזוינע נאןז זיןי

»? זאנט-בעסעופ״ װאס דא .ס׳איז ר- ה אי
:  т  : V  V  т  т  • :

? זאגען צו איהר האט נאןד װאס ? נו גוט״

- - ארום זין־ ךאגען קינדער ךי ״

;חאפען צו איז ניט װאו ביסען א
- נאם צו גאס פון לויפט טאטע ךער

;ךעךטאפען צן גמילת־הסד א

קלײד לעצטע ךאס האט מאמע ,ךי;

.משפנות אין געטראגק אװעק .״ .

? איז װאס־זשע ,נז ? װאס טילא ,נו -
V : т  т  т  •»

ספנות... אהן הה׳־-ס׳איז צו לאןט ;גט,

-נאבט גוטע א \ מאמועל ,שלאפט ,־שלאפט !

ה׳לעבען, ,זײן געזאלט איי־ןד האט וואם ךאס

־ןאפ טאטע׳נס ךעם צו אויסגעהן װעט

.לעבען אונ לײפ מאמע׳ס ךער צו אונ



44

Л

. פאלאטץ א איז אט . ,שאן װי ,אןי .

 סאמעד אונ בײן פראבטיג: וױ
עו ״ זײד .צעךער־האלץ ,בךאנזע ,לעי . .

.מלמד יוךישער א װאהנט ךא

— אױם ווארט ,נײן רבותי?.., לאבט, איהר

 י צוגלאכען וואפ ךא ניטא גאר ס׳איז

באלד אײןי וועל איץי - אוים נאר ווארט אט

׳4 טאהען פאדואבנע גאנץ חשבון דעם־

יאךמאלנןע- ךי־ איז סאמעד פון

 -9 װײטענם פון שײנט אונ גלאנצט זי־

בײן; פון געמאבט איז טײטעל ך
;זײדענס פון איז גאךטעל דער

;העננלײכטער דער איז בראנזע פון

;לעךער פון איז נןאנטשיג ךער

באנקעלע ךאס - באגיןעלע ךאס

,צעדער פון אױס־געשניצט איז .
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- ! ב_על«הבית׳שקײט װאזשנע א

עדק׳ אין לעב אונ שלאף אונ טףנק ,.^ס פיי
.כןלײנ־ ,נהת נקלײב ,לאנג אוג ברײט װער . .

- !ױךען טאקי זאלען לעבען ,אן־

- פאלק א׳ג־אנךער בײ לעהרער א

 - אויסנעצויגען װערען %רזאל חאטש
ךעם פון הזנדעךט־טהײל א ךאך ןןעט

.אױגען ךי אין זעדיען/ג־בינ ניט . ,

? שטו־ב אין איהם בא ךאךט מען זעהט וואם

-זעהען צו ךאךט אױ וואס \ פוסטנןע א ! 
װאנד ךי אריף העננען פאךטראטלץ־

5 שטעהען טישען מיט באנק לאנגע אונ

אפןיגד, פון ניט .קײןיקול הארט .מען

.וױיטען ךער פו-ן ניט קול האו־ט.קײן מען , .
ס בײ ךא, אזנ # -? ,נןלעגט זיגגט״״עס אונז

:זײטען אלע פון זיךט אונ קאכטד .עס

;היחש ווענען שמו^ת׳ן היהנער זיי

;חזנות שטוךירט האהן ךער

קול, אױפ׳ן ךרשניט נאנער ךגר

;כונות מיט איהם העלפט ךער.קאטשער
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קול א געהן טהוט ךא טאכןי אונ
 אטהעט ךעם פעךהאפט וױעךער־קול א

 - !לעבעךיג \ חשק מיט !גז !״נז -
.הטשפטים!״ ״ואלה . .

פיגסטערױס ךאם .שטיל איז נאכט ךי
,גראםער אלס װערךט רגע יעדער מיט . ,

דוואךעץ- דעם פאלאטץ ךעם זעהט איהר
פואפעסאר״ אמדיש/יר שלאפט דא

т : т : ־ т * . * т :  V

איהם בײ ליעגט צוקאפענס שלאפט. ער : : ••• | т : т : »

.צוות וױיכע ,גוטע בינדעל א . .

- זיןד הלום׳ט איהם - שלאף אין זעהט /גר
:כפרות שלאגט אזנ שטעהט ?ןר

 - זאגט ,נז ״א - האהן ךעם נעהמט #ו

כל־בו׳ניק, ״ מיר נאר זאג אט
I * т • Т Т Т

? הא ? איצט געהט םדרה א פאר וואס
!ימח־שמו׳ניק שװײנסט, ח

.דיר נא־זשע טא ? שװײגהט .דוי . . נא?! ,אט !
> - Т : I ־ : т V

כפרר,!...״ די װער־זשע טא V т : ־.• • - т т

- פראסט ניט שלאפט אונ ,שלאפט רבי דער
: ל : ״ : т : : т ; • ״ זז

.שררה א ווי זי־ף ליעגט #ל .
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- ךביניא ,אײך נאפט גוטע א !

-־ שטראפען ניט רעד ךי פאר מיןי גאט זאל

.נאןז־ שלאפט יךךען מיט וועלט א . אײןי .

.שלאפען געהײםען אלײן נאט האט . .

ה♦

.שלאפט אונ ליעגט יזדען מיט װעלט א
 ,מנשלאגק צוועלף האט/ירשט זײמיר ךער

щ לאנג נאןד איז, щ ווײט גאן־ איז

טאגען. צו אנהויבען וועט щ ביז

.געה אונ געה אין־ . שטיל איז נאכט ךי .

.זײטען אלע פון איז פינסטער אזנ . . 

щ יאטנןע־הץד ךי נאר בילען

.וױיטק דער פון קרעהען האהנער אדנ . .

הןלויז- אין שלאפט חיל אגאנצער

פהשים־, ךי ,ארעם־בהוךים ךי
אהךאפערײ ךאךט הוךזעט /נס

פירושים... ל״ב אלע מיט
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מאךק אויפ׳ן בלאנזעט שטאךט־באק דער

.שבת אז־יף נןלי־יבענדיג נךבות . .
טרעפ ךי אויף טאנצען מרןוה אין

.זשאבעם מנין א כשר־טאנץ א . .

;ניט איןד האר מענשען־שטימע נןײן

;ברענען ניט אין־ זעה ליכט אײנצינ כןײן

בע_קאנט- מיר אבער איז װעג דער

.סצענען אלטע בילדער, כע־ןאנטע , . !

_קאלט אונ שטיל פינסטער איז נאבט ךי

.געשלאנען צוועלף ;נרשט האט זײגער ךער . ,

נאך וואוטען מען ךארף פיעל ווי ,אף

!... ? טאגעןז צו אנהויבען װעט ביז._.עס
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II.

а . א ל י в )?ג

- צוגעםאכט פאפןעל ךאם האב איןי

• ליעדעי מײנע געענדיגט האב איך
.אײןד-זאגט בעט מיר-איף זאגט־זשע נו, . .

? בריךער ,איהר שװײגט וואם־זשע פאר

* *

ס ניט וואךט איןל־ ^ אנג-  אויף זיןי העבט ל

,א׳נ־אלטער ,מזרח־וואנד פון ױד א
.ױד גרוײער ,שאנער ,הויכער א

ער. האלט ביכעל מײן האנר אין :זעה אי־

* * *־

װײזענךיג פינגער ךעם מיט אונ

:מןן ךער פךאנט ,ליעךער מײנע אױף

. ? אימנףס איז דאס אט ״- . .גוט זעהער . . .

זאגען?״ צו װאס ניט גאר איהר האט מעהר

* *
*
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- פוסקע( ךי ארוים נעהמט )^ר ?״ הא ״
.?ןס הײפט ״איז שמעק( א טהוט )ער  .״)״שמש .

אלץ ךאם איהר ״האט טהירף( די צו מאכט
. ? ממש טאנןי #רנםט, געשריעבען . .

* *
*

אלס איז דאס אונ גאר? איז דאס ״אונ
т ־  т  т - :

? ערבז זײנט איהר ? האבען ױךען וואם

. ? מםתמא געקוכןט גוט האט . ,נז־ .

.איהר אונ . ? קרובזרב־ אלײן איהר אונ .

* ־*
*

אצעה אויץי עפעם דאןר האט ,איהר
בעלי־מלאכות, הויכבערימטע מיט

 ארױס, וױיזט אכןאךשט״ ,ווײזט־זשע טא *

הצלחות? אײעךע זענען װאו

* *
*

ח־ער ךאך מוז שלאפען׳ אלע ״אז
;שטעהען ױדען ביי וואןי ךער אויף אױןי

אונז בײ פאךט אפשר איהר האט נז

?״ גקעהען א׳נ־אויפגעשטאנענעם

*
*
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וואלט איןד-#ס אנטווער - \ ךבותים
 אבךעלןעל ביז אלס :גענוג זײן שױן

נעלעגט אלױס אײןי פאר איןד האב

,פאנןעל אין געווען מיר בײ איז וואס . .

**

.װאךט נאר . ,זײן יוצא צו כדי .

, בלײןען צופליעךען מיל פון זאלט איהל

טינט נץין זשאלעװק ניט אין־ וועל

שױיבעןי• ליעלעל א נאף אײך וועל אונ

* *־

אפט זאגען פלעגט באבעגיו מײן

:עה(זצנו גלויסע א )געווען
 ווען ,קלאננןהײט א איז שלעכןליף ״ניט

.ךפואה״ א לעלצו דאז ס׳איז

* *

— איןי זאג - נאכט ליא איז שלעלןליך ניט  

,טאנען צץ אגהעןען כן׳וועט

וועלט לעל פון וועלען שטלאהלען ךי
פעױאגען... פיגשטעלניס לי

* *
*



52

ט... נא־ טאגט נאבט.....עס נאן־ איז איצט גי
איןי מיר !שאט «נאר...  ווײטען פון האר ךאכט-

.גאס אין ךאךט זין־/גפעס ךיהךט #ס . .
טעף... זאןי ךי זאל וואס בעךיי

שטעהען״ אויף צו ךאס זיןז אײלט ןוער

אךגק?.., צו שלאפענךע אלע פאר ז

איז.#ר ווער זעהען ,בךיךער ,קומט

מארנען!״ ״גוט :איהם זאגען אונ

 שלאף פון אויף זין־ העבט אט - ? זעהט איהר
;קלײנער א אמעגשעלע

!בלײןד ווי ,?ןר איז קוואר אונ ךאר ווי

.בײנער אדנ הױט גאנצען אין

פךישערען א ,שאנערק א

מקבר... מען איז איהם, פון
 פארשױף ךער איז ווער איהר ווײםט אונ

,מחבר ױדישער א איז דאס -

* *



ווײטען פון

53

,הוסט אדנ קועכצט .#ר ,אויף זיך העבט ;נר
.זוכט אונ טאפט ;ןר . ךאנקען צו גאט נאר .

באלד־• ;יר געפינט פעהלט איהם װאם אלס

פעךלאנגען. ניט בעסעךס גאר דארף מען

*־

בײ־דער־נאכט האבען ליכטעל ךאס

;צובראכען אוג צוגךײעט מײז ךי
— שטוננ אין װארעמקײט גרויםע פון

.צוקראבען ,פערנאצט שוועבעלעף ךי . .

* *
*

,זיןי ארום טאפען נאך מזז #ר

,קריכען אין־דעו־פינשטער נאך מוז #ו . ,
*( קוה״ ״רויטער ךער צו גאן־ איז ער

:גענליכען באד־האסעל דעם צו אדנ

* * *

אש אויף ווערען פעךבךענט מוז #ו

איןשמעו־ץ^ר- אז־נ כ_עס אין מוז ױךען אדנ
טמאי.קאפ ךי זײן מטהר

העךצער... המצ׳דיגע ךי פשר׳ן אזנ

* *
*

.אדומה פרה *(
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щ סוף א בױ טינטער אין זאל
,ווערען אויסגעטךיכןענט ניט

טינט שװארצע ביםעל ךאס .ער מישט
,טהרעיען הײסע אונ ביטערע מיט

פריה צו• נאןד אפנים ם׳איז אןי!
אליטאראטאר־ פאר ױךען בײ

אפט זעהר ,נעביןי ,נאןי האפט #ר
.אי.קאטער ,צאהנװעהטיג אי

* * *־

 ,װעלט זײן אב שוין לעבט שטאדט־באק ךער

 - בעל־־צדקה א ךאןז איז נןהל נאר

או־ט זײן אויף מחבר דעם נעהמט

.הזקה די איבער איהם גיט אונ . .

בעדייט, װאס ,מענשק מױ, זאנט אף,
 זאגען בוךא ךער געװאלט האט וואם

. ? בעשאפניפ ךעם מיט . כןאפ מײן .

פערטראגעף ניט פשוט גאר דאס קאן

* *־ %
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פען, א מיט זיך, ךאבט ךאך״ שךײבט ;#ר

,ױךיש פשוט ױדען מיט רעךט #ר

איהם אדיף פאו־ט קדקען ױדען אדנ

חידוש. ווילךען א אויף ווי אלץ גאן־

* *

,צוננ ךי ,איהם בײ נאז ךי טאפט מען

ק  לאכעף צו׳פ .קאטאוועס׳ליך טרייבט מ
. ? הארםט דו . .ךבר׳ט ער . . ?״ האךסט דו י ההע .

.\ המע בק-צור . זאכקו״ פוםטע ם׳אױ .

*

;װײס אין־ ,ךיר איז שלעכט !ברוךער מײן

שװערק, ךעם יא־ ךעם טךאג אונ געה גאר
ארט: דײן אויף קראפטיג אינ שטאלץ שטעה

!ווערק ליכטינ ד־אןד וועט #פ ,מוז עם

*

פינשטעךניס- ךי איז שרעהןליןי ניט
 טאגען צו אנהעכען ם׳װעט

וועלט ךער פון וועלען שטראהלען ךי
פעריאגען. נאכט שוואךצע ךי

* *ל
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שלאף פז־ן אויפוואכען וועלען

מוחות« נײע מיט לײט נײע גאר
וועלט דער אדיף בךענגען וועלען זיי

;כיהות שטארמע ,פךישע ,נײע פיעל

4־י *

ליכט נרויםע ,שטראהלען העלע פיעל

;אנגעצונךען ורערען ךאמאלס װעט
קךאפט בעקוטען וועט שלאפער ךער

.בלינדען דעם וךעט וועיען ליבטיג אוג

.ברוךער.י ,זײן ז ו מ דאס . ,איצט אבעו־ .
חלעבען, ךאנקען״ צץ גאט איז - ךעךװייל

,פונק יעדען פאר שטראהל, יעדען פאר

.לעבעןוו אונזער אין אן זיף צינךט וואם . .

-0-0-



V II.

Ш8יאהר- נײעז צום 9

,פורכט אונ האפנוננ מיט ו שלפ של ךבונו

,געבויגען נאכןען דעם אונ געקניעט

 קנעכט .^לענךער אךעמער, ךײן שטעהען טהוט

.אױגען לײטזעליגע דײגע פאר

הױןי דער פון פאךנעהם ׳ עדלם של ךבוגו
 ברומען מײן אונ קלאג ביטעךן מײן

 בין איןי ווייל ,מיר צו אויהער דײן נײנען טהו

:געקומען שליהות א אין ךיר צו

 ךיר צו ,נאטעגױ־פאטער ,מיך האט געשיקט

, ישךאליק נאמען, מיט׳ן זוהן, ךײן

 יאהר צלוײ־טױזענד שוין לערגםט־ ח וועלכען מיט
.בלק סדרה אויה פירושים . . Т г:V I • 4) י!
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-  אונז בײ ךאן־ ביםט п \ געה - געזאגט #ר האט - \ געה ״

ךיכטער,־ א ,בעל־ךבךן שאךפער א

 ,פארשװאכט שלאפק אלע מיר אז ,ךאןי שרײםט דו
:גיכטער ביםט אונ װאך ביסט אײנער דו

- .איצט יאהר נײען צו׳ם ארנז ברענג אז־נ געה־זשע טא ״  ,״ .
:זפרון מיר גיעב !גאטענױ ,אױ

 ,געבךאכט בקשות פיעל אזױ ךיר האב אין־

• געווארק צוטוםעלט בין אין־ אז

щ בליצט אונ דונעךט ,אין.קעםעל־פױק װי נןלאפט; 
פיעןער,־ פדן װי ערד ךי ציטערט ?נם

- װאנד ךי פאלען щ ;שופרות די בלאזען עפ
,איבער זין־ .נןעהרט וועלט ךי - זין־ ךאכט מיר . .

 הקול ,סןד־הבל - ? איהר װײסט ,ךאפ איז וואס אונ
.חלוש א פון גקראפץ א - י#קב קדל . .

 ,װעלט ךער פון הארר ךעם מיט ,גאט מיט טענ׳ען ךאפ

פאלעש. אין מנינים דויטהאלבק

- ארום אונ ארום קולות זיןז הערען ^פ

:ךעךשךעכןען טויךטען א רןאנען זײ־

 - יענ*ן בעט זרח ךב׳ אונ ,ךאם בעט בהןי :יכ׳

..#ןען פיער אלע פון הוךיעט עם . .
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- האךץ מײן ךאןי ןעהשט ח \ עולם של ךבונו
אהבה; אונ מ־אה מיט ךיר ךיענן איך

:רעד זינךינע. ךי פאר ניט מיך שטראף־זשע טא
!צײקאװע א פאלק א האסטו ,אוי

;הײס איז פיצען ךב׳ או־נ ,.קאלט אין איצען רב׳
 יואל׳יקו רב׳ שמעךל, ךב׳ איז װאו היינט

נ בויקגר .״געה, ו א  גאט בײ האט יוד יעךער ,א׳נ־^ק -
.הלק א פשוט אײננעלעגט ךאןד

 מף זײן פדן אב נאר שאבט ױד, יעךער - ? הײשט װי
 - גשמױת־שימעל בישעלע ךאש

 -איהם אין פערבאךגען ךאןי זיטצט בן־מלןז א
. הימעל אין אינ־אךענךע האלט

.איז ?ןש מחמת ,;נךעלנךיט אויש נאר - בעט ;גר . .
.באונש ניט פאשט щ - ? איהר פעךשטעהט .

ט הוןי אין מ קו ר- ע ב - פדן איהם קומט ׳י(טאר א ט א נ
.השבונות אלטע איהם מיט האט ער . .

 נאט זאל װאש־זשע פאר :_קשיא א זיך פךאגט הײנט
מאכען■ ניט ױךישע-־עדער פאר

!ײ בײ װערק זאל ?יש ,נם א ,םן?ת א
:זאבק ךאזיגע די האטשגי אט
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ךאזיגקע־װײן מיט טײכעל א :למשל

ארבע־כוסות; ךי אויף פםח, אדי־ף

 ,װאלד א מרור מיט ,כךפפ מיט גאךטען א

:חריסת מיט פאבריק גאנצע א

 )אנשטאט װעלבע אין םאזשעלקע־וואםער א

זשאבעפ( טרפה׳נע אוג טמא ךי

העכט״ אונ .קאךפען אהמשױימק זאלען ?ןס
. שבת אויף - געפילטע טאקי אונ . .

 ,נ״ש דרײ־פראבנע מיט ברזנק א - נאןל־ דעךצז
מאכען, צו קידוש בכינן־אױף

.הבדלה אויף געװיךץ מיט פעלד א . ? איז װאם .
ע ךאן־ זענען ךאס ש י ך ן .זאכען י

 ,ךאךף א נאר װאו ךא־ װאכמען בזױאקעם , גןרויט

־ , דארפען זאל וואם־זשע פאר ׳ ,א

 -־- ! ווײפ איןד - שלעפען זיןד לדלב א נאן־ יןד א

.גושן אין ,בויגנריק אין . !דךןי א .

!כ׳וױיפ - ױײגפעךלעןז מיט פיצעריצעם - װאלד אין
. з כפרות אויף טוינ עם V דאפ ךאךף װער

ק אונ שט- גאר א׳נ־אתךונ-איז,־געה קףעג  אקאר

.צרות אי ,טרהה אי ,הוצאות . . !
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? אב זיף זאגט ױד וואם׳ער אןד ? טהאן מצוה א

 5 יושי ניטילןײן פאךט ךאס איז פוייטײ
 פארט בלײבט ױדען בײ אונ ,גאב ווי מצות טהוט

אײןיעושר. .קבצנים טויזענד אדיף

. פאלק א האסט׳ו אוי ! עולם של רבונו . . ! I : Т - : Т т

 אײנגעבויגען טיעף , - ניט מיף שטךאף נאר
 קנעכט ״עלענדער ,אךעמער דײן שטעהן׳ טהוט

אױגען. לײטזעליגע ךײנע פאר

 ךיר פון ניט פעךלאגג ,גסים _קײן ניט ־בעט ־איןי
 יד־החזנןה ךײן פון מופתים הןײן

אין ווײס )איןי ך- א  לאנג פון שוין איז סאךעגור ך
; .חזנןה ךי ךעם אויף נעבליעבען

;נעהט וו־י?נס געהן וועלטעלע ךײן זין־ זאל ,נײן

:יאגען ניט נהים נאןי זיןל־ ךאךף מע

אט, ץ,ג -רעכט איז משפט דײן אונ גערעכט ביסט ו , 

,זאגען ניט ךעות .קײן ךיר וועל איף

 - !גאט באךעמהאךציגער < ךיר בײ איןי בעט אײנס
;פריעךען ך־ײן מיט אונז זעליגען טהו

 שפאט פון אונ שאנד פזן שוי־ן בעהיט אונ בעשיטץ

5 יוךען ביסעלע ךײן.?נלענדעס



גענונ עולם, של ךבזגד ,שױן גענוג
.כפרות שלאנען יעגקכ׳ן מיט

,מעהר ביסעלע א נהת גאטענין׳ ,אוי
.צרות וועניגער ביסעלע א . !



V III.

ודױ. אןלאטעל

 טאג, ךי קךיכען שלאפעריג ווי אדנ פױל ווי
 !יאהרען ךי פליהען אבער גין־ װי

 ׳ װענ מײן פדן ךעם צז ביז נאןי איז ווײט ,וױיט
 !געװארען פערהושכט שױן בין איןי ווי ,זעהט אונ

 ,האר ךאס איז גרוי אונ רדכןען דער געבויגען
 שטערען ךער קנײטשען:אין ,באקען ךי פעךטױקענט

 • • ׳ טהרערען ביטערע פון פעךטעקעלט אויגען ךי
-בריךער ,אך אהרזי ךרײסיגסטער ךער ;ירשט געהט. מיר !

י נו - ר לכיח שלשים ״בן א־ן  ? ךען װי ,ט
. גמרא די זאגט דאם ,דאו־ ווײסט אייהר . .

: ״ * т ו т т : • : т  т

 ,פען א ,אײןי בעט אין־ ,מוחל זײט ,נעמט־זשע טא
^ין־הרע׳ רףן ,אױם נאר ךעכענט אונ
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 איבעראל זײן דארפען פיעל ווי
 !בנאמנות שרעק א - ? גבוךים ױךען בײ
ן אין י א , ן י צ ו ק׳ ל ס ג י ל אין פ ל ב ה - ו ו ע ש ט די ך ע  ב

!םבנות ,א־נ־אימה - נבוךים פון פאלק א

 - ױד א נאר װי אונ ! גגורים פון פאלק א
ײז א ל , ג תי ש ל פ ן ה שו מ ש רו א ו ב ג  ה

 ,זידט щ אונ ברומט #פ ׳ א.קעסעל װי רןאכט ;ןס
 .פיעבער פון װי איהם אונטער .?גךד ךי ציטערט ;יס
 ;גסט, מע אונ טיינקט מע הזליעט, מע ,ארבעט מע
 ׳ כ׳ײזעל א ארנ װאי אונ ;שפע אין זיף באךט מע
 - קלײזעל א נאר װאו אוג ,מנין א נאר װאו אונ

! א׳נעסט אךלערס פון ,לײבען פון לאגעו א

 מאל א אריף־ בין איץז !אךלערפ אונ לײבען ,א־
 ,אויגען ליכטיגע מיט געוועזעף א־נ־אךלער

 טהאל, אױף אונ בארג או-יף האפנונג מיט אונ הןרא^ט מיט
 ;-געפלויגען אונ געשוועבט פעלרער אונ טײכען אויף
 ,געגריסט הימעל פון שטערען ךי האבען מין־
 ,זיןד געשפרײט צופיסען וואלנןענס די
 - געפליסט טײכען ךי ,געזונגען װאלךער ךי

.זיןד געפרעהט אונ נעשײנט ,געזונגען

 ארום, אונ אהם פעלךער אז־נ װאלךער ךי
 ,כןװאלען אונ טײכען ךי ,שטערען אונ ױאלכןענס ךי

 - בלןם ראזאווע ךי אונ בלאט גרינעגהןע ךאס
שטראהלען ךי מיט בעשײנט אונ טהוי ךעם מיט בעשפריצט
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 ■זאנג״ נאלדענעל ךער אונ שניי זילבענער ךער
 - אויבען אדנ אזנטק פון הימעל ךער אונ #ךד ךי

 ,נלויןען אזנ האפנונג פון געזדנגען האט אלץ ,אלץ
!געזאנג ליעבעם זייןןר געװען איז זיס אונ

 :געװען ךבי מייין איז גאטור גאנצע ךי
 שפיעלען״ אי זינגען, אי געילערענט מי־ האט זי
 פיהלען/ אי ךענקען״ אי געלערענט מין־ האט זי
 ,שאן װאס אונ מיאוס איז װאם געצײגט מיו האט זי

 ניכטער, זײן זאל רןאפ ךעו אונ פףיש זײן זאל האךץ ךאם
. מאם א אזנ װאג א האבען אין־ זאל אלץ ־צו . . 

. א ,מזל צו ,געװאךען בין איןז־ אונ .  ? וואם .
!ר V ט כ י ך ר ׳ע ש י ך ו י א .רבותים ,ךיכטער א

? װערטה א פאר האט דאס װאם ? איז דאס װאס װײסט איהר
т : י •  т  т  • т  т ־ *־ •.* : :

. ? זיך נעמט ךאס װאנען פון .  !פריעדען צו מין־ לאזט ,אןי .
 בעשעךט האט גאט וועמען ,ךער איז פעךשאלטען

 !ױךען בײ משורר... א זײן צו
 :איז בךהן א ,נלי״זמר א - משוךר א
 ,נגדן א ,ליעדעל א ,ווארטעל א אונ גראם א
 - אהער זיןי נןךים א אונ אהיין זיןי ךויעה א

.פערגניגען איהם פז־ן האבען זאל עולם ךער

 ברוסט זיץ אין זיצט עס אויב ,איהם צו איז וועה אונ
 ,צאךען אונ ליעבע םיט פןל ,הארץ לעבעדיג א

 לוסט צו אונ שפאט צו מאבען גיט איהם לאזט וואס
ג׳עוואךען גענעבען איהם איז װאם ,ארפע ךי
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ליעד היילינע ךאס שפיעלען איהר אויף זאל #ר
שפיעלען זײן מיט זאל _#ר ,ליעבע אוג האפנזננ פון

 געפיהלען רײנע אונ גוטע ךי ^רװעקען
פויעד. אונ פרײנךשאפט אזנ?גךליכקײט, טרײהײט פון

-איהם צו איז װעה ,יא ,קול דער וױ זײן װעט #ר !
 :בײנער אונ שטײנער צו מדבר ךער אין שרײט װאס
 טהאל: ךער אונ באךג ךער האךען איהם וועלען #ס

.פעלד ךאפ אזנ װאלד ךער .  אײנער ניט - מענשען אבעו .
 ,האנד אין באךךעל ךאס געמען זין־ װעט יןד א

 ,אנגעבויגען זייט א אויף קאפז ךעם שטעהען וועט
 אויגען מיט קןקען ,אויהעוען מיט הארען װעט
.פערשטעהען טאכןי אונ . .וואנד ךי ווי אזױ . . . !

 ,גוט אונ ריכטיג מיר ךאם ?גוקלערט ,מיר זאגט ,אף
 - ? געװאךען יוךען מיט דאס איז װאס
 < צארען אין אונ שךעק אין געליטען פיעל אזוי
;בלוט אי ,טהרערען אי פעוגאסען פיעל אזױ

י

 - ? ױד א אונ -
,טאצען אונ פױקען מיט בלי־זמר א ךארף ידד א

 ךאס אט ;װאךטלען־ אונ גראמען מיט בךחן א
 ;מבין א איהר״ זעהט ,״ער איז ךעם אױף ,פעךשטעהט

щ הײװען אויף וױ הארץ ךאם פשוט איהם אין וואכסט, 
; מאם א אהן פרײד אזנ נחת דעם פןן טךיגפט



 ,ליעדעל א ,נגןן א ,װאךטעל א ,פשט׳ל א
.שפיעל א אזנ נראפ א ,חיךה א ,מ^שה א . .

 ,בבל פון טײבען ךי אויף צוךיק יאהרען ״פיעל
 שטרוי אונ שטײנער אויף ,נךטען אייזערנע אין
 .ציון פון טאכטער ךי געליענען עלעגד איז
ה.. וויסטע ךי גו .״ אלמנ -  הײנט מיר זינג־זשע ,״
.ציון פון ליעךער די .  געשריען־ איהר צו האט .״ !

פיי/נד. גליקליכער לזמטיגער, ךער

 ״ לײבען אוג בארען צווישען רום אין זי זעה איןי
. ברוסט איהר.^לענדע שטןקער אדיף רײסען וואס . . 
 לוםט צז אונ שפאט צו :שפאניען אין זי זעה איןי

 .לעבען איהר ,כבוד איהר ,נאמען איהר ,רײכטהום איהר
 ׳ אלײן װאלדער פינםטערע אין זי זעה איף

-זײטען פיער אלע פןן אזנ.ימים טײכען אדיף , 
 רײן אונ כןראפטיג/ אונ הויןז ,שטאלץ אונ זיבעו אונ

:ווײטען פדן צואה איהר מיר צו פליהען טהוט
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 בעשאנט !.?נרענסט זײט !^ינךער מײנע
 פעךצײטען װעלכען מיט ,נאמעו הײלינען ךעם

 לײטען פאר אי ,גאט פאר אי נעשטאלציךט האט איהר
 בעקראנט ;אײ^ר;יהרע בעשיצט אונ אפ היט
.ציון פון נאטען טײערען אונ לימנן ךעם .״ .

יוד, ךב איז, ךאס אט
 ליעד, אײנציגע ךאס געװעזען אנפאנג פון
.ציהען אוג רײסען זיןי טהזט האךץ מײן וועלכער צו



IX.

אךבײט. ךער ליעד

שװעסטער, אונ ברידער ארעמע מײנע ,אײןי פיר

-װעלט ךער אויף צושפױיט אונ צהאיט זעבען װאס
װעגען, טױזענדער אױף ננלאנזען אונ קױכען וואס

,אין.קאלט אונ היטץ אין ,שטורם אץ ,רענען אין

,זי־פצער אונ גןראכצער ?נביגער דו ,אוי ,ךיןד פיר

.ױד פעריאמערטער ,פערקלאגטער ,פעךשווארצטער
כןלינגען אונ הילכען זינגען, אונ שאלען טהוט

ליעד, לעבענךיג־פראהליכעס מיין פרישעס״ מײן

לעבען ךאם זין־ גיעםט שטךאמען טויזענדער אין

.ברעג ;יביגק צום , אלטען צזים פאךט קומט אזנ . .
גאךטען בליהענךער א אײנעם פיר איז וועלט ךי

.װעג זןמפפיגער א שװעךער, א - טויז^נד פיר׳
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י אךבײט ךער אונ מיה׳ רער געזאנג אונ לויב ,א

!הײס אונ ליעבענד ״ הערצען פון זײ ג׳ךיםט ,זינגט

,מאזאליעם מיט האנד ךי זײן זאלען נעזונד
!שװײס דער זיץי גיעםט #ם װעלכער פון ,שטירען ךי

שפינךעל, ךאם ,ווערקשטאט ךי זײן זאלען געבענשט

!זאג׳ די אונ םערפ דער םאכע, ךי האמער, ךער

,גאךטען בליהענדער א אײגעם פיר איז װעלט ךי
.װעג זומפפיגער או־נ שויערער א - טויזענד פיר

י מאכלים שוידה׳פ ךעם ,בךיךער ,זענען געשםאק
ברוידט, שטיכןעלע אלעם-ךאם פון געשמאקער

ארבײט עהךליכער ,אײגעגער פון זין־ ציעהט װאם
.נויט אהן נאר אבי ,מיה׳ מיט אונ שװײס מיט

צימער, זיין אין שלאף שררה׳ם דעם איז געשמאק
שנע׳; ךער װי װײס ,קיםעלעף װײכענקע אױף

 אךבײט, דער נאך נאכט, פאר שלומער א - ־נעשמאכןער

,הײ פךישענקעם םןאפיצע א אויף פעלד, אין

;ךעגען א גאף זוגן׳ ךי שײנט ליכטיגער פיעל
;נןאלט נאך זיםער אונ ליעבער - וואךעמקײט ךי

, גענאסען אוגגליק ךאם האט וועלכער ,ךער נאר

- ייעלט דער אויף הײםט גליקליך-זײן װאם װיםען .קאן
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,אייזען פון - האמער ךער ,שטאהל פון איז פײל׳ ־ךי
,שאן איבו־יג ניט אונ געמאכט אײנפאןז גאנץ

 / פאנצער דעס אונ שוועךט ךאס מען מאכט אבער זײ מיט

• אלײן פתר־תוךה ךעם גאר טאקי אזנ

פון ךי ,שטאהל פון איז פעךפ ךער ;אײזען םאכע-
;יטג זײ זענען גמיםע ײן(ל ציערונג כךן

,לעבען אונזער ,קראפט אוגזער ליעגט אבער זײ אין
טךיט. אײנציגער אײן אונמאגליך איז זײ אהן

!או־בײט דער אוג מיה׳ דער זינגט אונ לױבט־זשע טא

!היי־ם אונ ליעבענד ,העךצען פון זײ גיריפט ,זינגט

מאזאליעכ, מיט האנד ךי זײן זאלען געזזנד

!שװײפ ךער זץ־ ג׳־עםט ?גפ װעלכער פון ,שטירען ךי



X.

התורה. לכבוד
т т :

I.

 שאנסטע ,בעםטע איהרע אין אננעטהאן ,בת־מלכה א ווי ,כלד« א ווי
 זענס טויזענד פינף װעלט אונשולךיגע ,ױגגע ךי געשײנט האט ,הלײךער

צוךיק. יאהר פיערציג אונ נײן הונדערט

 פון האט щ װאן ,גן־^ךן דער - גאןטען װאונדער־שאנע ךער נאר ניט
 וועלט גרױסע גאנצע ךי אדיןד נאר ,פאר־פאלק #רשטע ךאס געװאהנט אנפאנג

 בעלײכטעט ,פרישע־בלומען־שטאק א ווי געתפטעט אזנ געבליעהט האט
.טהוי זילבעךנעפ פךישעם מיט בעשפךיצט ,זונן גאלךענער ךער פון

אײנ־ _קײן ;לופט דער אין געהאךט ניט זיןי האט ױפץ אײנציגער גןײן
 ׳ בליהענדען ,פרישען ךער אױף געפאלען גיט נאןי איז טהךער ציגער

• גליקליכען.ערי

 אונ געלעגען זענען לימאנענ־בױמער אלבערט־אונ גרינע ךי אונטער
 לעמ־ אונ לאיבען פוךכטבאךע ,גרױפע ךי זוגן ךער נןענק זיף געווארעמט

 .אינדען אונ הירשען געפיטעךט רוהיג זין־ האבען זײ נעבען אדנ ,פעךטען
.שאפסען אזנ פיעה׳

נעזעםען
שטארקע

ךי
 פזן ק(ל

אברןהען

ךי
טהא אונ

т :

’ הײליגע

4
V ••• :װעל דער

 אי ,
פ איהרע

ן אזױ װי

ביכ דאם
Т

יע:
V

זיעבענט;



 רוהינ זיך זענען צעדעךן שטאלצע הויכע״ ךי פזן צווײגען ךי אויף
 גרױסע, ךער אנךערן, ךעם נעבען . איינער נעםטען״ זייערע אין געזעסען
,טײבעלע לןלײנעגכןע ,שױאכע ךאם אונ אךלער שטארקע

נעטהנ־ האבען האזעלע ארעמע שלאפע, ךאס אזנ שלאנג׳ באזע ךי
 געלעגט זיןד האבען אנדעךן ךעם געבען איינם אזנ כןװאל איץ פזן גןק

.אברוהען

 בערג פעלדער, אונ װאלדער איהרע מיט װעלט, גרויסע ,גאנצע ךי
 גוױסע, ךי געזונגען האט אבגױנךען, אונ טײבען ,שטואמען טהאלען״ אונ

.מאךגען־ליעד שאנעס ,״עךשטעס איהר - שיךה הײליגע . .

щ ו זיעבענטער ךער געווען איז ע ך - ג א  אךיף שבת ערשטער ט
.װעלט ךער . .

 מיט ךי.עוד - װעלט ךי בעשאפק בורא דער האט טאג זעכס אין
.אבגהנדק אונ טהאלק ,װאלדעך בעךג, טײכען., פעלדער, איהךע . .

ט א ה בעשךיעבען, איז >גש וועלכק אין ,ביבעלע ךאס געלעזען איהר -
? פארגעקומק איז ךאס אזוי וןי

, ו נ .שאלה א !זי־ך פעךשטעהט - . .  געלײ^נט ניט האט מד װעלכער !
ע?- ךאס על ב בי

- װעלכען אין ביכעל, ךאס

 אמ עם בעשךיעבען
אלטעיאהרק גאנץ פןן.ךי ,לאבג .שױן
. געשיכטע אלטע ךי . . . .

.... ... אזוי ווי ,ךעם פין

.געװאךען געבארען איז וועלט ךי . .

 יעךען ,װאןי יעדע אונ געשיכטע ךי נטלײענע האט ױךיש».קינד יעךער
.ביכעלע הײליגע ,ליעבע ךאס מען לימננט ,טאג זיעבענטען . .

(5)
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.שװעבען יאהךען ,פליהען יאהרען . .

 פעלד אין באו־ג פון שטראם א ח־י

 װעלט אונהגר דרךןד צײט ךי פליעסט
לעבען אונזער אין אראב שװעגקט

,נויטה אזנ גליק ,ױגענד אוג קראפט
.פעךמאגען אונ הערשאפט ,יאמער . .

 וועגען אלע ,סטעזשקעס אלע

.טויךט צו׳מ גלײןי ברענגען ,פיהךען . .

 איז ,װעלט ךער אויף פאךגעקומען איז װאס ,ד־עם פון פיעל ,פיעל
 לעגט שבת־קדש ליעבק ךעם פון חוק דער אבער ,געווארק פערגעסען שוין
 - מעשה־בךאשית אויף אונז אונ/גױננעךט ױךען יעדען בײ איצט ביז נאך

 געטהאן האט אױבעושטער ךער וועלכען אין ,טאג זיעבענטק ךעם אויף
 ,ךאךט זי־ טהוט щ וואס , ךאס אױף קופןענךיג ,נחת קלײבען אונ רוהען

.ןועלט׳ל ליעבען זיין אויף ,אזנטען . .

 אויבען פון אראב קוהןט אונ בורא־עולם ךער זיצט פרײטאג יעדען אונ
 הײליגען ,ליעבען דעם פראװעט פאלק־ישראל זײן װאן ,װעלט אויף[ךי

.שפת . .
• т

-קונןק צו אױ щ נחת א פאר װאס ,אןד !

 פערוקט מע ,פיש ךי פילט מע ,רוימט מע ,װאשט סע ,גןעהךט מע
 מע ,סעוךה ךי.?גךשטע ;גסט־אב מע ,מקבל־שבת איז מע ,טשאלענט דעם

 אין אװעק געהט מע טהע, שבתך׳יגען טךינכןט*אב מע אוייס, זיןי שלאפט
 מע אונ פהן רופט־אױף מע ,נעהמט־אויס מע ,שחךית ךאװענט׳אב םע ,שןל

.צן העבט־אן . .

.עליות איבער ךןי שלאגען צו . . ! ! !

 V ךי
 איר מצרים
אל׳ איבער

 ג ךי
 אבגאט .נע
 גו צווײ ךי

 אי ציעגעל
 װאז נילזס,

 שטיקטע׳
 ב מןטעךם
 אז זײןגרע

פינשג מיט

.קײן
ו אײנציגען

 שטי
: т :דאו שײנט
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II.

 לאנד דאס איבער איבעךגעצױגען האט נאקט פינשטערע שטילע, ךי
 העךשט שלאף געשמאקער אזיםער״ אונ שלײ^ו״ דונכןעל־בלױען איהר מצךים
.הײזער אלע אין ,גאסען אלע איבער

גאלדע־ אונ זילבערנע ,מיךמעלשטײנענע ךי מיט טעמפעלן גרויסע ךי
 ,בלומענשטאכןען אונ גאךטנער ךי מיט פאלאצען שאנע ךי ,אבגאטער גע
 יעדער שטײן, יעדער װאו ,רעמםס אונ פיתום ,פעםטזנגען גרויסע צװײ ךי

 טײןי ךער ,טהךערען ױדישע אזנ שווײס ױךישען מיט בעגאסען איז ציעגעל
 ךעך׳ נפשות׳לןד, ױךישע נןלײנענכןע טױזענךער ארום שװימען װאו נילןס,

 ױךישע טויזענךער װאו , גשן לאנד ךאס אויןי אונ ,ךערטװננןענע ,שטיקטע
 פון װיעגעלעך פוםטע ךי טהרערען ביטערע הײסע״ מיט בעגיעםען מוטעךס
 בעדענןט איז לאנד גאנצע דאס - קינדער אונשולךינ־עךטאךטעטע זײ#ךע

גאסען. אלע איבער הערשט שלאף אטיעפער אונ פינשטערניס, מיט

 הןײן נאבט, שטילען ךער אין ניט זיןי האךט שטימע אײנציגע כןײן
. פינשטער ךער אין ניט מען זעהט מענשען אײגציגען . .

щ פאלאץ, גרויסען אין הערר ךער שלאפט

;אײנגעהילט םאמעט אונ זײד אין
 קאפענסז צו געלעגט - קנעכט ךער שלאפט #ס

;געפילט שטרוי הארטע מיט זאק א

, ױנענד .זײן שלאף אין זעהט ̂זקן ךער

מאכט... אונ ?רײד זײן גליק, אלטעס זײן

 הןראפטען אי ,רזה׳ אי גיעםט ליעבענד אדנ
.נאכט שטילע ךי הערץ יעדעס אין . .

.גאסען אלע אין איז רוהיג אונ שטיל .  אונ щ גלאנצט װאס נאר .
ךער אין הארען זיןי טהוט פליעגעל פון גערויש א ? װײטען פון ךאךט שיינט
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.לו־פט .  אן העבט אונ שװעבען טהוט גײסט גאטליכער א ,גײסט א .
.אױבען פזן זיןי לאזען אךאב .  גלאנצען פליענעלען ווײסע ,ברײטע זייינע .

.פינשטער ךער אין .  אין טהוטופלאטעךן קלייד שנע־װײםעפ .לאנגע ךאם .
.לו־פט ךער .  ,שטיוען ליכטיגער זײן פון לאנןען, גאלדענע לאנגע זיינע פון .
פון זײנע פדן - ען ג  זי־ ציעהק ׳נןאךפער אונשטערבליכען גאנצען זײן אוי

 ךי ארום־איהם בעלײכטען אונ בעשײנען שטראהלען, ליכטיגע ,העלע
.פינשטערניס . . .

 אם אונ גײסט גאטליכער ד־ער שװעבט ניעדעריגער אונ ניעדעךיגער
.מצרים לאנד דעם' פון הױפטשטאדט ךער אױף אראב ױןי ;גר לאזט ^נךע . .

 ז״יינע אונטער צונױף ןיןד לעגע-ן אונ אראב זין־ לאזען לאנגזאם ,שטיל
 געהן ״ער טוזוט תהיג אונ שטיל ־אונ ,פליקעלן װײםע ,פרײטע ךי אכןםלען

.אנךעךן צו׳ם פאלאץ אײן פדן הויז־, צו חויז פון ,גאםען ךי דןךן־ . .

אײן אויף אב זיןד שטעלט^ר טהיר יעדער בײ טהױ/גר, יעד־ען גײ
 , שװעךט פײערךיגען א מיט אונ 'האגד רעכטע .זײן אריף העבט אױג׳ענבליק/

טהירען... רי צו ױןי־צו ?גר ריהרט בלוט 'טךאפענם טריעפען щ וועלכען פון

 בלײבט שװעךט״ פײעךדינען מיטךעם צו זיןד ךיהךט װאו.ער אונךאךט,
.פלעק דזנקעל-רויטהער גרויפער א . . •

פימנים זענען דאם - ו שװערט דעם פון פלענןען ךי זענען שרעכןליך
גאטליכען ךעם נאף טךיט נאן־ טריט געהט װעלכער ,מלאןד־המות ךעם פאר

 פאלק נפשות זינדיגע טויזענךער פליעגעלן.: ווײסע גרויםע׳ ךי מיט גײםט
.בכוךי־מצוץם ךי זענען ךאם - א^ךעךן ךעם נאןל־ אײנער טוידט . .

 עס װעלכען אין ,ביכעלע הײליגע אלטע ךאם געלעזען איהר האט -
- יציאת־מצריפו פדן מעשה ךי בעשךיעבען איז

,» *  האט װער געלעזען? גיט ךאם' האט װער י זיף.י ■ פעךשטעהט ־
............געלײענט ניט
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 אזוי ווי ,געשיעכטע ךי

 יאהיען אלטע ךי אין

 פאלק אונזער געארבעט האט

,נעװאךען פעו־שוואךצט אוינ

נאןי, דער װאו^דעךליף ווי אונ

 נימנם פךישעם, מיט פול

ארויס ;נס איז נןראפט/ אונ גליק
.לאנד־מצרים /ךעש פון . .

■ * . . ־ ׳

-פאסיעוט האט ךאס זײט פערנאנגען שױן זענען יאתר טױז/ינד ךךײ , 
:נס גרויםען דעם פון זכר דער געבליעבען גאןל־ אי־ז יעצט ביז אונ

 מע ׳ שײערט מע פוצט, מע רוימט, מע שמיךט, מע ,װאשט מע
 לאווענט מען ,שול אין געהט מע מצה/ באנןט מע אוינ ראךעלט מע ־בשןט,

אויף אב זיך־ שטעלט מע יײניגלףט, ךי ארויס נעהמט מע שחרית, ■אב
.צן אן העבט מע אוג נןךיאה־לפםה , .

■ ■ - -- *׳ • • ״ ־
.Ш ״עליות איבער זין־ שלאגען צו . .

III.

דער׳ ;צימער מיין אין אליין אײנער אבענד־צײט זיטצענדיג ,מאל אפט
פעלשיעךענע אוג ,יאהרען פערגאגגענע אלטע ךי אויף מיןז איך מאהן

אויגען מײנע פאר אױף שטעהען סןינךהײט מײן פון בילךער אונ ;ירינערוננען
ךאס װי גלײך ,הןלאר אזוי ,דײטליןי אזוי אויס זעהט פיצעלע יעדעם אונ

צוךיק. טאג #טלימג מיט נעווען וואלט
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 אוים־ מיר פאר ליעגען שטאךטעלע אזנזער אין שזל־הויפען ךךײ אלע
 מײנע פאר שטעהען שטאנדער יעדער ,באגק יעדע ;טישטוך א װי געשפרײט

ן ובפכט לעבענדיגע; װי אויגען ר אי ע ז נ ו  ךער אין הײסט ךאס שןל, א
 בע־ מיר איז ,ךאוונען געהען ע׳׳ה טאטען מײן מיט פלעג אין־ װאוהין ,שול

 מבואו״- _עד שמש ״ממזרח :זאגט פכװק ךער װי טאקי ,וויבכ־ןעלע יעךעס _קא?,ט
 גלימןליכע גוטע פיעל אויף פאךהויז. אין האנד־פאס ךעם ביז װאנד מזרח פדן

:שול׳בעל ליעבען אלטען דעם פדן וויננןעלע יעדעס מיןי ערינערט שטוגךען

г געשטאגען איןי בין ,כויןי איןי דערמאהן - ךא אט щ האט ?גס 
ט ג א ז ע .ע״ה פאױצ׳ער הלל ר׳ נ . .געךעגק אין־ . .  אהיות פאר וואס ,אןי .

 ,אץ־ האב פעךגניגען א פאר װאס מיט ,אברים אלע איבער נעגאנגען מיר איז
 זיפץ יעדען ,װאךט יעדעס געשאנגען ,װײסער־הברניק פזנפצעהנ־יאהך׳עער א

 באמת ,זיםע זײנע פון ארויסגעהען געטהזן האבען װאם ,נןואכץ יעךען אונ
.לעפצען מחיה׳ךיגע ,ןיםע . .

 ,געשטאנק אין־ בין ,שטאגדער אהרן׳ס מךדכי ר נעבען ,ךא אט אונ
.מפטיר אױפגעחפען מאל _ערשטען צץ׳ם מיןי האט מען װען ,לײענען־צײט . . 

 לןלײ׳ ךעם אין אט געזעסען ךאמאלס זענען חיטראםטין טיעפע פיעל װי ,א
 מיט געשמהגת׳ט רוהיג גאנץ אונ געשטאנען מיר בין איןי \ מענשעלע נעם

 בײדענס אונזער - שוחט׳ס ךעם הזאלי װענען בן־יחיך׳ל אהרן׳ם מךדכי ר׳
 האני ,נאמען כשך׳ן מײן אויסגערופען האט קורא ב#ל ךער אז אונ - ךם־שונא

 אײנער װי נלײן־ ,קןק מין אז׳א מיט בימה ךער צן געטהון א.קעהר מיך איןז־
.טובה״ ךי טהון אײןי ביױעל ,בנןיצור ,נו ? מיןי ? וואס ? ״הא :זאגט .  או־נ .

 װעל מפטיר הײנטיגען מײן מיט או גזט״ נאנץ געװאזסט איןי האב וויסען
 אנךערע אלע אין אונ שוהט׳ס ךעם אליה אין האבען ננןמה גראםטע ךי איןד

. שונאים מײגע . .

איצ■ ךער ,איןז װעלבער אויף ,בימה ךי - אלײן בימה ךי טאקי הײגט
 מאל צװײ ניט אונ אײנמאל ניט בין ,זשאךגאן־מחבר׳ל ^עלענדער טיגער

מדען א׳נ־עולם פאר לײענענךיג ,זונן ליבטיגע ךי װי געשײנט אזג געשטאנען

 גאנצע א
אויסגעפלו

אך

אײ
 װע מאל,
 פאר אויף

 פײעך׳ךמ
א׳נ־אראב;

נלול א אזנ
- לײ^נען

ךי

די

סנ

דע
האנגעל

 כןעמלען
עי מדבר

т : •

 ג זײטען
 בחזרים

בית־המכ



 אונ אויסגעכןרײזעלטע ,שלשלת׳ן אלע מיט ,כךב^י טאכןי אונ סךךה גאנצע א
.ךויות א - אױסגעפלאכטענע . . !

!טאג גלי/קליכע ליעבע ,טהײערע ׳אך

 אז.יעדעם ,אוים קומט #פעס װאס פאר :קשהז מיר איז נאו אײנס
שטעהט ,שול אזנזער געךאנכןען מײנע אין פאר מיר שטעל אין־ וועבן ,מאל
׳ הײםען א פון אדער ,קללה פינםטערע א פון אךער זכרון ךער מיר פאר אויף

 פז־ן ,שטאנדעו א׳נ־איבעיגעכןעהךטען פון הודיערײ א מיט פאטש פײעךךיגען
 לןליגנערײ א מיט שױב א׳נ־אויסגעזעטצטע ,לײכטעו א׳נ־אךאבגעװאךפענעם

 בשעת תקא יום־טוב ס׳זײ ,שבת ם׳זײ ,מאל יעךעס אונ ,קלאפערײ א אונ
לײענק בש?נת - לייענען

שאטץ אײנציגען ךעם תוךה, הײליגע ךי
,פערמאגען אונזער פזן נעכליעבק אונז איז ח־אס

לאנד צו אונ לאגד פון װעלכע ,תוךה׳לע ךי
,רעגען אין אונ ווינד אין געטךאגען האבען מיר

- ,כןעלט אין אזנ היטץ אין ,האגעל אין ,שטןךם אין

.װעלט דער אויף טךײסט אוגזערעו אײנציגער ךער

:צזריק יאהר פאר־טויזענד א םכות - פאר מיר אין־ שטעל - םכות

 לעצטע ךאם ;פעלד פזן אראבגעפיהךט שדין איז גאךב לעצטער ךער
 אץ אײנגעבראבט אונ געווארען אראבגענומען שױן איז ווײנטרױבען האנגעל
 פון _קאךאװאנק לאנגע זיןד ציעהען אפרים פון בערג הויכע ךי פון ;.קעלטער
 ךעם חךןד ;פירות מיט אונ גארבען מיט אנגעלאךען מויל#זלען אונ כןעמלען

 אלע פזן ,.{גפןען אלע פון אדנ ךן לאנד ךעם פון ,גל>גד פון /ױן־גלי/ מךבר
 < קינדער אזנ זקנים דאךפס־לײט, שטאךט־אוג עולי־רגל, לי געל׳ען זײטען

 צו׳ם ,ציון באךג צרם פרייד, מיט אזג געזאנג מיט ,בתולות אונ בחוךים
. בית־המקדש . .



80

טעמ• פראכטיגק גרויסען ךעם אין ציון, בארג רעם אויף ,דארט אוב
 ױךישע נליקליפע אזנ פרימנ צעהנ*טויזענךער אונ טויזענךער נןניהען פעל

 די פון שטימען די אונ לוים די פון געזאנג זיסע דאס • הארענךיג ,הןינךער
. פלי־זמר הײלינע . .

 ךעם פאר פהן־גחל דער שטעהט באךג, הײליגען ךעם אויף ךאךט,
 זיעכעציג ,אפסען זיעבעציג געװארען געפראכט זענען #ס וועלכען או־יף מזכה,

 אויך נאר ,.ישראל פאלק ךעם פון נאר ניט זינד ךי אױף יזיין צו מכפר נןרבנות
 שטארנלןער ״ דו גאט: גרויםער , ח־ ״- װעלט. ךער פון פאללןער אלע פון

:פהן־גדול דער מתפלל איז - נאט!״

נןנעכט׳ דײן פון תפלה ךי ״האר־צץ
:נעבויגען אפ(ל ךעם ,ךיר פאר שטעהט װאס

,הערץ טוידטע ,.קאלטע ךאס אדיף ״וועק
אויגען בלינדע ,חנכןלע ךי אױף מאןז

- װעלט דער אויף פאללןער .יענע ״פון
.װעגען נןרומע ךי אריף פלאנזען װאס . .

,מאךגען־טהױ ךעם בלום ךי אויף ״ווי
,רעגען פרישען ךעם זאנג דעם אויף װי

זינן דונלןלען זײליר אוי־ף ״פערניס
,אױבען פז־ן באךימהעךציגקײט דײן
,מאכט אונ שײן ז־ײן מיט זײ ״בעלײכט

;גלויכען רײנען ךעם מיט זײ #ךלןוױק

בעךענןט אבגװנךק ךי װי ״אזנ
׳ אלע.עהןען פון _ים טיעפ^ ךער

װיסענשאפט , וואהךהײט ,נלױפען ״זאל
.בעךעלןען וועלט ךי щ ביז щ פו־ן . . !
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 טעמ׳ ינען
 ױךישע }
לי פין :ן

 ךעם פאר
 זיעבעציג

 אויך נאר
טטארכןעו

ר ליעכער ךער ? שבועות- הײגט ע נ ךי פײ־ ?גפ יום־טוב״װעלכען ג
 קלײךער׳- שאנסטע ,בעםטע ךי אין זיך אנטהוענדינ גאטור, גאנצע ךי ערט
 טהײ׳ ,שאנםטען גראםטען׳ ךעם אדיף אונז עיוינערט וועלכער יום־טוב, ךער

 - נעשיכטע אונזער אין פערשךיעבען איז װאפ ,טאג גלינןליכםטען אונ עוםטען
.שבועות \ מתךהורה פון טאג ךעם אויף .  מיט - רעךעגךיג צדךיק ,נאו .
ר שבועות ,ךבותים מיר, זאגט איז, חיאס ע רג  פםח, פון אדער םנות פון א
 ױךעלען־ ? ימים־טובים אנדערע אלע פון אונ ,יופ־כפור פון ,ראש־השנה פון

 אײןי ךא א*ן הוךה א ,באב ווי ,;ײךהךע _קײן (וועלט גאט׳ס אויף ךא זענען
 ׳ יעךערעי האט נשמה א , זיעבען פון מעהר ניט סה״כ איז .עליות ,אײנציגע

 ווא׳ אונ וױיןי אונ נלאט איז באק א ,ךא איז האנד א ,וויל העךץ ױךיש א
 אז׳א וועיען נולד מוז щ אז ,ממילא שוין זין־ פעךשטעהט ׳ בכן איז , - רעם
.וואךעם אי ,וױיןד אי ,גלאט אי איז וואם , זאןי מין .  איז פאטש א הײנט .

 ךעם מאכט פאטש אײן - #שזיה״ בצבת ״צבת :צװאנג א צו געגליכק ךאןז
.אנךערן .  מײ ,זיךלערײ ,קללות וועלט ךער אױף ךא זענק פאטש הוץ .

 נאנץ אריןד פאסען וואס ״פרפראות״, אנדערע אונ הזנרת־נשמות ,שבירןז׳ם
..ענין צו׳ם גוט .  התורה לכבוד זיןד שיטק בבן איז !ביםעל א כןלײנעקײט א .

.האךען צו אוג קדקען צו גקוולקעניש א איז עם װאס ,פערל אזעלכע . .

- -״מאין ?׳ ת א  ״אטקו• :לעמעשנןע באךל צן פןלעק נהמן שרײט ב
 וואס? ? פאטשעמו א ךיר? ששי? ךיר !שלעפער ,.קבצנ׳ױהע п א? ךאווא?
 גאר טאנןי אךער ,מנחה צו פ_א;אק א דיר גענוג ? הלק א אײנגעלעגט האסט

.שול אין םאפאזשניקעם ךיי בײ פאניעךיעלניק פראםטען א אין .  פון אךאב .
.דאלאי !בימה דער . . !

: т  т  т  *

? לעמעשנןע באךל זאגט וואפ אוג

 איהם בײ נאר ,ניט גאר פמעט אךער ,ניט גאר זאגט לעמעשקע באךל
.איז ,;ךים ךי אין אךײן לשון דער איז . . ךאן־ איהר פעךשטעהט ,נו . . . 

ק שלאגט  ׳ הכןפות צו שמהת־תורה ,גשם צו שמיני־עצרת ,ל ט צץ פםה זיף מ
 מאל א אוין־ חאפק שבת־שיךה א אךער שןת־הגדול אונ אקדמות צו שבןעות
, פאטש בעלי־הפיה׳ישע ,גוטע עטליכע . אונ מאנטאג א איז ױאו הײנט .
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 נןײן ניט אויןי זעגען נןלאפ װאכענךינע ? איז װאם - ךאנעו־שטאג א
. שפא^ללעך . :בלל א .

ױןו, ^לאגט מ׳
זיף״ פלאגט מ׳
,זיןי רײסט מ׳
,זיןז־ בײםט מ׳

 פליהען פאנעלעך װי
 באויד, אי פאות״ אי
 ,שויבען ךי נןלינגען 0%
;עךד ךי ציטערט עס

נשמות מזביר מ׳איז
т : • : *  • :

 - חאראבעם ,נןללות מיט
 ,מוהמעס ךי ,פעטערס ךי
,באבעם ךי ,זײדעס ךי

щ אויגען, די פלאמען 
 ,ךי.כןאפ טרעםטשען ;נם
щ ברכות זיןדי גיםען, 
щ לןלאפ זיןר שיטען . . .

 ,זיןי בײסט מ׳
 זיןי, ךײפט מ׳
 ,זיך פלאגט מ׳
,זיןי שלאגט מ׳
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щ שטאנדעךס ךי פליהען, 
 באנק״ ךי ,לײבטער ךי

щ כןללות זיןי שיטק 
;אונ.קראנק חךמות אונ

 זיןד ניסען ,זין־ שיטען #ס
 כןללות אונ חרמות

 ,עמוד צו׳ם ארון פזן
פאלעש אין פון?גמוד

 ,שול׳הויף אין פאלעש פון
.גאס אין שול־הויף פדן . . 

 הוךיעט שטאךטעלע ךאס
. פאס א ווי בחמט אוג . .

!!! ההורה לכבוד - אלץ ךאס אט אונ



XI.

♦ פאנטאזיע

 סוחר א איז מענש דער
 יריד א װעלט ךי

 מ׳וואנדעלט ,מ׳האנדעלט
 מ׳זידט, אדב נז;קאכט

 רעכט גאר ממש ס׳איז
 ,ווערען צו כפרה א

 בעקומק צו אבי
.מעהר וואם ךוח ךעם . . 
 ,רוה .קײן ניט ,נײן אןד

ר- איןד ״ וךיל איןד ה ע  בעג
 צוךיק מיר אב ניעבט

..כןרן ךעם ,נןרן ךעם . . !

 האנדעל דעם אין האי איף
 ,אלץ אײנגעלעגט ךאןי
 :װעלט דער אויף גוט׳ס טהײערסטע ךאס
ױגענד, מײן לןגךהײט״ מײן
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 העךץ מײן אונ זינן מ»ן
 געשטעלט/ סכנות אין איך האב

 - ךוח נאןד זין־ געיאגט
 ,יחום נא־ , כבוד נאןר

 .שיעור אהןןא געכןאכט ,נעאןבײט
 בזיןד לאזט ברידערלעןי, אןי,

ת- פון שוין ארויס תפו  שו
מיר האגךעל&פאר ךער איז שווער צו

 ׳ לןין ןער איז גרויס «
' . • ךוח• דער איז כןלײן צו

 גאנצען־ אין אײןז נעהמט נעהמט,
 '. ,נליק ךאס אונ פױיד ךי

ס; אי ה  I פבוד״ אי י
,נבורה אי ,הבםה אי

т  :  • т  : т

 ,ױגענד מײן נאר ניעבט מיר
!צוךיק ױגעגד מײן

1’. • ♦■♦■י•

 צוךיק מיר גיעבט אןי״
 ;אהרען״ גאלךענע ךי

 פעלגאנגען זענען װאס
 מיר, פאר ^עביג אויף

 מיר־אױף אך׳אפענט
 ,נלריבען פון טהױ?גר ךעם

 האפנונג פון אונ ?ןראפט פון
.י טהיר גאלךעגע ךי . .
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 בךיךער מיר, אויף קזקט איהר
 בעדומע־ט איהר ,זיפצט איהר
 לעבק״ ארעמעס מײן
.זינן נאךישען מײן . . 
שען׳ ארעמע אןי, ק  מ
 מענשען, נארישע ,אך

 ,ניט װײסט איהר
 ניט פעךשטעהט

 - !בין איןי ליןי(גליכר ווי
 בין אץ־ גליכןלי־ װי

 א׳נ־אךלער װי פוײ ווען,
 פליעגעל זײנע שפרײט צו

 פליהט אונ״ער גײסט מײן
 שײנען װאו אהין,

 ,שטערען עביגע ךי
 ױגענד ;ןביגע װאו

 בליהט, אונ דופטעט
 פרײלען אונזערע װאו
 לײדק אונועךע אונ

.ניט זיןי געפינען . . !



XII.

פיעךעל• ךי

I.

!ךא איז כלי־זמר ךער \ רבותים ,מאךגען נוט

.פיעדעל מיין איז אט אונ איןי בין אט . . .

:פךיש ,לעבענךינ , נןינדעךלעןד ,םטרזנעלעןי , גז
:ליעדעל א זינגען אײןי כ׳װעל ,אויס האךט

הײנט איז נלי־זמרס דעם ישראלייק שולמית • : т ״ т : V : * I • - :

ען- געלענען מזל צו אך װ ע  ג
,ש^ה גלץןליכע א אין ,געהאט ױנגעל א

!יאהרען גליקליכע אונ לאנגע אויף

 זויגט, מע פעסטעט״ מע ,ניא^טשעט מע װינןעלט, מע

;גליעך׳ל יעךעס קוסט מע אונ גלאט טע

.טאג א װאס װאןסט כליץמר׳ל קלײגעננןע ךאש . .

!פיעדעל מײן ,זינג־זשע ,נו שפיעל׳זשע, נו



ארױם, וויעגעל פון שוין נןריעכט כלי־זמרל ךאס
 פאמעהליף שוין געהט .#ם ,שוין רעךט ןןס

• • • ארײן הדר אין שױן איז כלי־ןמרל ךאס
פראהליןי! ,לעבענךיג םטרונעלעןד, נו,

.אלף־בית שױן לערענט ;ןם . .הומש . .  - הנ״ןי .
.עױני־אמונה אץ פעךטיעפט . .

.אט אונ בר־מצוה שוין ווערךט #ם . .נאר שטעה . . . !
.םטרונע א געלאפנעט - ? ךאפ איז װאם .!

II.

 - װאןי א נאןי וואןי א אונ טאנ א נאןי טאג א
.יאהךעןז אונ חךשים פליהען ןןס . .

 ,השס בריך ,שוין זיןי איז כלי־זמר׳ל ךאס
.געװאךען התן א מזל צו

.חתן א שוין איז כלי־זמר׳ל ךאס . .מאנן א . . .
אטאטע! שוין איז גלי־זמרל ךאפ

- גא;ץ נאך שפיעלט פי/ידעל׳ע ךאם ,קשהזנישט- ט ז  ג
ל״עת־עתה ךאך קאםט״ ״אױף נאך זיצט עד

.גאם ךער אדי־ף אונ־ארױם ךיכןאםט געהןאגטשעט . . 
!הױנה נאר גיעב ,כלי־זמר׳ל נו, - 4 י • . ״-?• •־•״ , - т• _ л;״ג 8

.אוג םטרוי^ן פיעד־עלע ךאפ זיןי חאפט ;גר .  !!טךאןי .
. 1 םטתנע אנךערע ךי געלאפנעט . .



גלייץי; שױן לײטען צו אבתזלה, אטאכטער,
עין־הךע... אױף-_קײן איז צווײטע ךי

.׳טיחץי א . .התונה א . . .באב ווי חובות . . .
.כפוה א װער האטש ,זיןד טראנק חאטש . . !

;אן קומט אלטער ךער אונ - א;אהר נאןד יאהר .א
 ביפען נאב׳ן פאךט פןךיןי אונ כןרעכטץ ,הוטט

 - זיף ציעהענךיג ,ציעהענךיג ביסלעך־ווײז אונ
ו צעךיפען ךךיטע ך - אײנע נאך

IV.

.געבליעבען סטהנע אײן . ליעגט. כלי־זמױל ךאס .
щ שפיעלען נאןי זיך גלוסט זיף,..עם װילט. .

ף... ציעהט /גו פיךעל, ךער צו קךיעכט  נײןי נאר ך
>' וױלען זײן איז אומזיסט אונ שפאט צו

זיפצט... זי כןרעבצעט״ זי ,ציטעוט סטרונעלע ךאס
.גיעסען זיןי טר-וט נןלאג ביטעוער א . .

.אינ זיץי ציעהט אזנ זיןי ציעהט םטחנעלע ךי .  - טךאןי .
!צעריםען לעטצטע ךי - צעריםען

.םטהנעם ךי געלאפגעט .  ^ךד דער אױף ליענט עסע .
.פיעךעל צעבךאבענע ,אלטע ךי . .

.פיעדעל אויס . .כלי־זמר אױס . . -מארק פדנ׳ם אראב . ! I : : т  ~ V : ••• : V ■

.ליעךעל נאךישע דאס גע#גךיגט . .

О—0—0—о־



X III.

• פריהליעם־ליעדעי

 װאךנןעט׳ טײבעלע ךאס
 :הפט טײבעלע ךאס

 ליבטינ ו כןיינדער ,אויף ״יטטעהט
!לדפט ךי איז פךיש אונ

 ציעהען זיןד, ציעהק щ״
פאלען, אוג הימעל פון

,פאךעם גאלךענע ווי
;שטךאהלען װאךעמע ךי

זץטעט בינעלע ״דאס
V : V  V • Т

 מאס א אהן זויגט אזנ

׳ רויייען ךי פון זאפט ךי
גךאז. דעם פון טהוי ךעם
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щ и גארטנער ךי בליהען

.בלומען ךי גלאנצען . .
,זומער ךער איז אונז צו

•נעקןמען זומער דער . ;

 ליכטיג גןינדער! ,אויף ״שטעהט

.לופט ךי איז פריש אונ . .
 װארקעט׳ טײבעלע ךאס

הפט!. טײבעלע ךאס

 װארקעט״ טײבעלע ךאס —
רופט: טײבעלע ךאס

 ליכטינ - (רןנךער , אויף .שטעהט

.לזפט ךי איז פריש אונ

בױמער, ךי בליהק ?יס
.בלומען ךי שפראצען

 ,פךיהליגג ךער איז אדנז צו
;געקומען פויהלינג ךעד

זיגגען פאגעלעןד די
טהאל; אין אונ װאלד אין

ליעדער זיןו האויען עס
אצאהל. אהן ארזם,
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שוױמען פישעלעןי ךי

 - וועללען ךי אויף ארויף
,וואםער אין טאנצען זײ

קוועלען..,: .זײ ,שפףננען זײ

щ בלומען ךי שפראצען,

.לופט ךי איז פריש אונ . .
,װאךנןעט טײבעלע ךאס

.רופט טײבעלע ךאם . .

 0СЗССС1»------



X IV .

זומער־ליעךער.

א♦

פעלךער ךי אויף גאךטנעו״ ךי יץש1.א

 זיגגען שטימען זיסע איץי האר
וועללען גנלוײג ,כןלײ.ע דיי ווי

לןלינג; אונ זיןי גיםען ,רױשען

* * *

,זאנגען פון ה־ןלאנץ פףשען א אין

קומער, פון אונ טוומנר פון פי־ײ
פעליער ךי אריף טי׳אלען׳ ך אויף

זומער״ גאלךנער שאנער, דער שװעבט

* *־ *
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,גאיטען פדן זומער־פאגעלעןי
 שטאהןען ך פון בעען םטאיעס

שפרינגען טאנצק, אונ אויס פליהק
;לאנןען שוואךצע זײנע איבער

* *

װעהען טהוט וואלעמהײט זיםע
 פליעגעל ברױנע גוויסע ךי פון

גלאנצען וועלכע ,שטראמען ך אויף
שפיעגעל, א ווי־ ליכטיג אוג העל

שטעהען וועלבע בוימער, די אױף
,בעהאנגען אונ בעװאנסען שוין

פעלךער, גךינע פךײע, ךי־ אויף
זאנגען שענע הױכע, ךי װאו

* *

גאלך׳גע.לןאפ׳לעך ךי אן בענען
:זיוםען אןנ אנךערען צו׳ם אײנס

י, אן וועלען ווען זײ״ װעלען ווען ״-
. ? קזעען שניךטער ךי אונז צו שױן

*־ ־* *
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• • י אײלק ׳ נעהק שגיךטער ךי־ אונ
 י רןלץנען ׳ גלאנצק לןאםעם ,פעופעם

פעלךער ךי אויף ,טהאלען ךי אויף
זיגנען. שטימען זיםע איןי האר

* * *

טהאלק ךי אויף ,פעלדעו לי אויף
- זיםע קלינגען איך האר עדער׳  לי

טרױער טיעפער אלטער, מײן אונ
!וױעדעו העךצען אין אױף שרין וואבט

ב♦
;הימעל דער איז ליכטיג אונ רײן

.וױגד דער װעהט פראהליןי אונ פךיש . .

עג - זומער־ליעךעל!״ א זינג מיר, ״-ז
לןנד: בלײכע שװאפע, דאפ בעט

* *

 גארטען״ אין טהאל, אין מיר מיט ״-קומם

 אױם מיר קואנצעלע א פלעבט

װאכםען וועלכע בלומען, ךי פון
גווים...״ אונ שאן בליהען, אונ דאךט

* * *
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צערבראכק - ? זעהסט דו !נןינד מיין ,אןי

װאנד; ךער אויף האךפע מײן הענגט
שפיעלען פון לאננ שוין אבנעװאהנט

;האני קראגנןע ,שוואכע מײן איז

* * 4•

פרײדען זיסע פון אבנעװאדזנט

.העךץ כןראנכןעס מײן לאגג שוין איז
פךיהלינג אונ העךבסט וו־ינטער, זומער,

. שמערץ אלטער ךער איהם אין בלײבט



X V .

א♦

׳ וואלד דער איז פינשטער אונ ,נאס ווי
:געבליעבען איז בלומען װעניג ווי

טאנ גאנצען א פאר ביגךעל אײן

.געקליעבען צונויף קוים זײ איך האב

׳ זײ זענען דוננןעל װי ,שוואך דוי

 רעגען פון פעךנאצט ,פון.הןאלט פעךשװאןצט
,איהם איןי זאל נןבר וועמעם אויף

? לענען אניעדער נןראנץ לעצטען ךעם

איץז, האב נןואגצעלע אײן-אײנציג

,ארעם אונ שוואך ,פערוױאלעט אזוי

טריט יעךען ,יעךען אויף ,ךא אונ

נןברים!... פיעל אזוי צושפרעהט איןז זעה
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האנד הונדעךט ,ךינגען הונדערט מיט

 - ארומגענומען טויךט ךער מיץ־ האט

ךא לעגען אץי זאל װאוהין־זשע
באמען לעטצטע ךי ,קרא^ץ לעטצטען ךעם

*

ליעד! טרױעףגעס מײן ליעד״ מײן

.בלומען כןואנצעל .קלײגע ךאס ביסט דו

,וועג מייין איז נעװעזען לאננ צו

.געקומען ךיר מיט איןז בין שפעט צו . .

אויגען״ מײנע זענען דונקעל אונ שלאף שוין
נררי־ אד-נ שוואך ,:עבױנען לןאפף מײן

 ״ טךאפק א נאןי טראפען א ,הערץ מײן אדיף אונ

.אבענד־טהוי ךער.קאלטער שוין פאלט

 פעךךאךבען, פערוועלנןט, שױן איז בלומ׳ לעצטע ךי

.אב פאלק בלאטער לעצטע ךי . .
אניךעךלעגק קניע דײנע אויף ;נרלויב

.לןאפ׳ גרותין ,כקראננקען ,אלטען מײן



!אבצװוהען מױ צײט שוין קינד, מײן צײט, שוין
 אלט(איף.פ :וועג מיין געװען איז שווער

 שטוום אדנ פינשטערנים ךעגען, אונ הייטץ אין
.וועלט ךער אויף נעגאננען איןי בין

;אױםנעגאםען טהועוען אלע שוין האג איןי
ט... איז העוץ מיץ ך  אמאל װאו דארט, טוי

 בליהען׳ בלומען פרישע אונ גראז גרינעפ פלעגט
;צאהל א אהן דאךנער װאנםען איצט

פליםק׳ פלעגען אינדען בלד;# װאו אךט, ךאפ
.פערשטי־ינט פעווױםט, נןינד״ מײן שוין, איז .

,אדיםגעזרנגען ליעךער אלע שוין האב איןי

.אויםגעוןײנט טהרערען אלע שױן , .

׳ נערועזען זײ זענען ביטער אונ הײם אןי,

 נאכט אונ טאנ וועלכע טהרערען, ךי
- ליעדער ךי זינגענדינ ,פערגיעםען איןי פלענ

נעמאכט? ךעם מיט אי־ האב וואפ אינ

פעךשטעהען ץד א האן ווי ,ױד א וױיפ וואם
,הערץ ךיכטער׳ם דעם אין זיןי טהוט וואפ

 ,טרוױגר זײן איז שיעקליך ווי ,שװעו וױ ,גררים װי

? שמעןץ זײן איז בלענענד אונ טיעף ווי
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געפיד׳לען אנדערע צו גאר איז ױד א

 האט ערט זײט געװאךען געװאהגט

אנגעהויבען אונ געשטעלט פיס ךי אויף זיןי

-גאט דאנקען - לײטען צו גלײןי ױ׳־ן !

ביג־אן פון געהאט האט #ר מגיד א ̂.

ט״ וואןי יעדע איהם האט וואס אג עז ״ג

,נעגאסען עך טהרערען האט הארענךיג אונ

;געהןלאנט אונ געאױכןעט ,געזיפצט

׳ בךחן א - זאך ווילדע א געהאט האט

 ז ױנג א.קלוגען ,מוח שארפען א

 גואמען די חאפענךיג קוױקען׳ זיץז פלעגט ;ןר

;צוגג מיט׳ן אונטעוקנאקק אונ

 פאכןען־טראנער דעם בײ .ער פלעגט דעם חוץ אונ

.קו־יפען ״פו^שה״ א . !נאט דו ,אןי .
 האלטען״ זײטען ךי בײ פשוט זין־ פלענט מען

האט מען לעזענךיג... ביכעל ךאס

 װיעךער אונ געלאכט נעלאכט, אונ געלײענט

,נעלאבט געלאכט, אונ געלײ?גנט
טאכןי בכיון האט מהבר ךער װײל

.געמאכט לאכען.?גס צו אויף גאר
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/גפעם דען איז לעבען אוגזעו אין ? איז וואס
 הערץ ךאס זאל וואס ,אזוינס ךא פיעל

,טרױ#ו טיעפען גרדיסען א מיט פעךגקלעמען

. ? שמעוץ אונ לײד פון צורײםק.עם . .

? װעניג נאר ךען מען וױינט < טאקי װײנען ״אונ

:אויס רעכענט ,נאר נעהמט אט ,נו א
;״נוטען.קוויטעל״ א אױף יום־פפור ווײנט מען

גרויס; אונ נןלײן איבה, צז וױינט מען

 םליהות, צו זיפצט טען אונ כןינות צו װײנט מען

ט- אונ טאנ גאנצע אויהןעט מען ב א  נ

- ביםעל א ניט מען טהאר לאכען שױן־זשע ,״נו

щ , ה צו לאזט .ה . .רעכט גיט גאר ס׳איז . .

 לאכען- מען װעט נאןי לאנג אונ געלאכט האט מען
.ױד ךער װעט לעבען וואנען ביז . .

ןןײנען״ צו גענוג ,גענוג . .י אויף האר־זשע נו,

עד!... טרומגךיגעס מײן ליעד, מיין לי
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בעסטע♦ ךי פון אײנער

XVI.

I.

♦גארדאן מיכל צו
< т : т : •

.ליעדעד״( ״ױךישע בוןי זײן הערויסנאנג ביי׳ם )געשריעבען

 - ? האר אונ אין־ זעה װאס ? נעװארען ךאס איז וואס
.נןליננען גלאנןעלעןי זילבעךנע קלײנינכןע ךי . . 
.װאךנןען טײבעלעןי ךי . .זיננען .קאנארעקלעןי . . . 

.אהער אונ אהין זיןז־ וויעגט וויעגעלע ךאס . .

.זיןז וױעגט וױענעלע ךאס . .בראנט לעטפעלע ךאפ . . . 
 ;אנגעבױגק מץ־ איבעו זיצט באבענױ ךי

 האנד ךאךיננןע ,נןלײגינכןע איהוע זעה אי־
אױגען. דונהןעלע אלטינלןע׳ ךי אין קוק איןי
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 :מאל א ווי זינגט זי אוג זאק ךעם ארבעט זי
ײט ״איהר ד, רב׳ דאןי״ ז ע אין אי  .געוועזען״. פאלטאוו

-מאל טויזענד דאנק א ,מי?ל רב׳ ,אײןי ךאגק א ! 
.געלעזען ״ליעךער״ ביבעלע אײ#ר האב איןז

 געמאכט« מיך ױנג אוג פוײלעןי וויעךער האט יאיד-ו
-נעװארען הערצען אויפ׳ן מיר איז ליכטינ ווי ! 

 נעבךאכט נןינךהײט מיץ פון גהס א מיר האט איהר
.יאהךען גליקליכע ,ליכטיגע ךי פון נרוס א . .

# *

 בײ״נאכט זענען װאס , #ךשטע ךי פון זײט איהר
 ,געװאךען.עךװאכט יוךען צווישען שלאף פןן
 טיהרען- אינ פעגפטער ךי אין זײ צו קלאפען צז

.פיהרען צו זײ וועלט ליהטיגע ךי אויף ארויס

 געקלײךט מוזע יװ־עשע אײער זעה אין־
 בגךים; ױךעשע ,אלטמאךישע פראסטע״ אין

 גענײט טאקי זײ זענען אבער ךעךפאר
.פאךעם נשו־ע מיט אי ,שטאךק אי :ב״על־הביהיש . .

 לאנג, אינ־ פראםטאךנע צאצקעם״ אהן קונצען, אהן
 פיהלען- זיןד רוהיג אונ פרײ אומעטום זאל זי

 באנק דער אויף כןלויז אין באלעמער, בײ׳ם שול אין
.בילען ךי.יאטקע־הינד װאו ,מאךק אויפ׳ן אויך אונ . .

 באשעךט ךאןד איז איהר !מוזע ױדעשע ךי
 בלאטעס, מךעשע אלערלײ אין קךיכען צו

 ,.קאפאטעס , פאנטאפעל ,שטרײמלעןי חסיךישע מיט
-װעךט ניט גראשען קופערנעם א זענען רואס ;
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 שימירק.כןאפ צו העיצער״ כשרען צו
.קלאפ־ אי ,קללות אי זעלטען ניט חאפען אונ . . 
 ,מאמען אהן טאטען אהן יתומה אלטע ךי

,גראמען מיט טאךבע א פלײצעס ךי אויף שלעפט וואס . .

*י ~ 

II.

♦כןבר גאךךאנ׳ס מיכל אויף

הערץ א גאן־ איןבוי, נאך
,נעװאךען _קאלט אונ טױךט שױן איז

 שמערץ פון פרײ אונ פױיד פון פרײ
צאךען. פון אונ ליעבע פון פוײ

 שטרוי אונ אש אױף ,#וד ךער אױף
 - < פיעךעל אלטע ךי אךאב פאלט

״אוי!״ לעטצטק טיעפען מיט׳ן
.ליעךעל נאךיש ךאס א׳נ־עק נעמט

שטאךק אונ טיעף ,^רקסט אוג הויןל
-געלןלינגען ליעד ךאס מאל א האט . . 

- מאךלן! פזן אראב - !א׳נ׳עק אונ
. זינגען האךיע ,ווײנען האךיע . .!

*



 געצעלט, ךײן אין זיס שלאף-זשע
נשמד״! טהײ^רע ליעבע,

 וועלט י.ענע אויף זיןי מיט נעם
тנחמד«, אײנציגע די האטש  т : .* • : •* • : т

ליעד יןדעש ךײן ,ליעד ךײן אז
 ה־ןלץנען יאהרען לאנגע נאןד ח־עט

ױד א לעבט ?גם נאהר װאז אונ
.זינגען ליעדער ךײנע מען וועט

 פײן; אוג פוןילײד פױי שלאף־זשע,
!פײגע ליעבע, ,נשמה שלאח״

V • Т Т : I Т Г ־ V

׳Г! װעלען ליעךער ךײנע
. ךיי^ע גןךשים זיין ^יביג . . !



X V II.«*

I

תודה. שםחת т ־־ : •

!האפעניו - תוריה ״שמחת
,נןלאפענױ א פיס מיט׳ן
 - קנאכןעלע א צוננ מיט׳ן

.הארץ אין אוג . .מכה׳לע א . .״ .
פאלק׳ש־ליעדעל(, )א׳נ־אלט

 פךיש אונ פראהלע־
 טיש, צום זיןד זעצט
 םעוךת־מל־, מאכט
 ,טרינקט אוג זיןד קוויקט

 זיגנט יוךעלעןו,
 !פראל׳לעך ,לעבעךיג

 מאס אהן אזנ וואג אהן
- כום א נאו־ בוס א
Т ־ ׳ Т Т ־

 ,מוךא .קײן ניט האט
 טריגכ־ןט, אונ זיןד נןוויקט

 זינגט ,ױדעלעך
. !התורה לבבוד . .

т  т г

* **
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שמההים ױךישע אך,

!ליעדער ױךי־שע אונ
 , אײןי בעט איןי ,מיר זאגט ,זאגט

:בךיךער ,מיר ךאס #וקלאהךט

? שווער אזרי זײ פון וועךךט וואס פאר

 ,פאךקלעמט װעךךט העוץ ךאס

 געבוינען װעךךט נןאפ׳ ךער

 װילענדיג ניט גאר אפט אונ
אדיגען ךי פון טףעפט
. ? טהוער ביטערע א ,הײםע א .

אונז גליק דאפ האט מאל פיעל
: I • : т т т •

 געוױעזען פנים זײן

נצהון פרן זדנן יךי
;נעבליצט אזנ געשײנט

געװעוען זענען טיר
 - ךיעזק ךי ווי שטאךק

 האבען בךיךער, ,ךאך אונ

 איצט: ביז ניט גאןד מיר

,יום־טוי רףףאײגצינען

 ךערמאנען ניט זאל װאס

 אלטע׳ אונזעיע אויף
,פאהנען צוךיסענע

,שוועךט צובראכענען אונזעױ אדיף

גבוףם, יענע אויף
 ,געשטארבען זענען װאס

מזבהות, אדיף־דלענע



108

,פעךדאךבק ליעגען װאמ
 ?ןרד דער אויף צושפױיט ,צושטױפען

ראבען זאל וואם ליעד נןײן

,װארטער פראד׳ליכע צרוײ

 ,ווארטער ליכטיגע צװײ
 זײ אין זיך זאל וואס

 ביטערער הארען.קײן ניט
 געלאכטער באזער

 ווײטאג פין אונ שאנד פון

.געשוײ װילדעס _קײן . .

* *

 !שמהת־הורה ,יום־טוב ליעבער ,גרויםער
 שטערען.- העלער ךײן שײנט ליכטיג אונ הויןז

 אײנעם, פאר האטש יום־טוב, אזעלכען פאר

.תענתים צעהן פאםטען צו כךי איז . .



X V III.

נאװי־גאד♦ אויף

 - ליעבען דעם נאמק זיין לױב/ין אונ דאנכןען
 - ױיןי צי אלעם ,אבגעלעבט יאהר א נאןי

 געבליעבק חשבונות אלטע זענען פיעל
.אײן־ בײ נײ־יאהר אויף יאהרען א פאר פון

.לײטען מיט אונ גאט מיט חשבונות אלטע . . 
 - כןראכץ א מיט ױד א זאגט - ? טהון מען זאל ״וואס

.צײטען הײנטיגע אזנ מענשען הײנטיגע  .״ .
: שלעבטם כךן ,אסור י בריךערלעך ליעבע ,נײן

 ,פיאןונןע א ךען בין אץ־ - ? עפעס ךען אײ־ ב׳זאג
. * בלוט דאם זדיגען אײןי א׳ג־אויפהאר אהן זאל וואס . . 
 ללסא ,■איהר זעהט ,הײנט ,כרידעךלעך ליעבע ,נײן
. מיןי איך פיהל הײנט ,פךאהליף מיר אץ־ בין . ט. גו
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 ,הןלאגען צו האךיע פיעדעלע! מײן שפיעל־זשע״
-װאונד בלזטיגע ךי ,אלטע די ניט קראטץ ! 
 זאנען. מזל־טוב אײןי נײ־יאהר צום בעסער

— ? אצונד מיר, זאגט מקאייןי, ווינשט אבער וואס

 אוים״. אייןי קלײבט ,מ - ? אייןי מען ווינשט װאם
 !אל^קום ךב׳ שמער׳ל, ,בעךל ךב׳
 דוךכאויס ךאןי זענען ױדען אןי,

 ו מפונהןלם לויטער פון אפאלק
 ,טרעף־צו ,געה הײנט \ פאלק אינ׳/גךעל

 .צופךיעדען זיין זאלען אלע אז
 ,דעךצו ניט מיטעל נףן האב איןז
 ױךעף ליעבע וואס״ אט איז בבן
 מאם אדנ װאג אהן אײןי אויף גאט זאל

 ;שיטען גחמות אונ ישועות
 וואס פז־ן נאר בעמעךכןען וועל איך
:בעהיטען איץד זאל גאט ליעבע דער

 גאט אײןי בעשיטץ ,גאט אײך בעהיט
 סטשאט, נןעךער׳ס אױף קראגק ליעגען פזן
 ,עושר לןלײגשטאךטיל׳ךיגען א פון

 יושר, סבאוטשיקים ךעם ,פערךיענסט װײב׳ס דער
 מהותן א - טקסא בעל א פזן

.שנײךער אכטצעהן מיט .  ךב א פון .
 ״ניטנגוטען״ ךעם מיט - צץ־טהאן האט וואס
על־פי־רוב, סיגים נאר מאכט אזג

• т  • т : т :

,לאכער מיט כןעשעניעס טיעפע פזן
-אוי - תלמוד־תוךה׳ס פון *אהןדאנער ! . .
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 < ווײלע א אױף האטש ברויךט ניהל׳ס פזן
 , װיעךסט ךריטהאלבען פאר מרחץ א

 ,שאלה א סןראנקען־מיט פאך׳ן א/נ־עוף
־, נעךשט א מיט - םרר צו׳ם יוןד א

 ,איהם היט ,געה אט וואס ב_על־חוב, א פזן
 אוטיאקף ״נא מאבק, ניט זאל ;גר
 פיטום א אהן - א׳נ־אתרוג פון אזנ
 ,טשװאק א מיט - שטיעוועל א פזן אזנ
 חכמים - קלײנעלהײט קי־נךער פון
.״נ^למים״ מיט - פךיױװ א פון אונ . . 

 נויטה פאר זאלט איהר נאט אײןי בעהיט
 פוטער שלאגען דאךפען הייװען פון
 פוטער א זיף נאהען - כבוד פון
 ;ברױךט באכןק - יחסנות פון אונ
 ביסעל א אהן - סאנזעט מיט זײד פזן

 ;העמד א אויף לײנװאנד פראסטען נאר
 ?רעמד ךער אין לע׳קדןד מיט וױין פז־ן
.שיסעל פוםטע א - דערהײם אין אדנ . .

п נאט ליעכער דו ,גאט גרױסער! 
 - נענאד גרויס מיט פאלק ךײן בעשיטץ

 ךירות .קאלטע פון ,נןלאפ הײםע פון
 מסירות פון ,אינפלהננצא פון
 ״רךןש״ פונ׳ם ,״גוטע־י־ודען״ פזן
.אקציז אהן - ײן־שךף פןן . . 
 פיקע א מיט אלןאזאק פון אזנ
.זאאינןע א חזן א פון אדנ . .



 , האפ־לאפ פון ,סחר־מאכער פון
 ״■ ^טאפי פון ,הרע א׳נ־עין פון
 ,כןללות ,צרות ,פךאטאקאלען פדן
 ח־אלז־; אין נאכט ךעו בײ לצים פון

 גװאלט אונ נויטה׳ פון לייד״ פון ,פוף״הואנה
כו׳... וכו׳... ו



XIX.

.מײן,עפיטאפלע
.מצבה( ךער אױף )אױפשךיפט

 ליעדער טרױעריגע פיעל ביטערע, פיעל
 בךידערי ליעבע ,געזרנגען שוין אײך אין־ האב
 צאהן לעטצטען דעם מיט ,ננחות אלע מיט

 ,זשאךנאן ךעם געךיסען אונ געפיסען
 ,מאמק אזנזער פזן שפראן־ ליעבע ךי געקײט

 / נראמען מיט געזאלצט ,צעזור מיט געפעפערט
 ווײך חאטש אביסעלע זי מאכען צו

 ריה ליענ־ען ;■.ענעם פערתשען צו• אונ
 _יאטכןעם דינאבורגער אןנ מארק׳ װילנאר פין

 , אסטאטקעס פערוואלגערטע אלערלײ מיט
 ארט ךעם ארום מײל ךרײצעהן אךיף שמעכןט װאס
.װארט זשאךגאניש אײן חאטש בליהט щ נאו װאו . .
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 טהאן צו איף האב יאהר אכט נמעט שױן ,אן־
 ;זשאךגאן טהײערען ,געשמאכןען דעם מיט
 , - געזיעךעלט אדיןד אונ געלױבט שוין מיך האט מען
.געפיעךעלט אלץ מיר האב אונ נעהארט האב איך . .

 ערף, קשה א׳ג־״עם ךא־ זענען ױךען נאר
 :לײט אלע װי גיט גאר ,פאלק ביטער א

 ,מךבר־חוךב ךעם ביז .ים־סוף ךעם פון גאך
 צײט אונזעו ביז אזנ מךבר־חורב פזן

 בעוויעזק׳ בעשיינפעךליך אלײן גאט האט
ך-גלאט צורײם אזחאטש ש- זײ״ לױב זיי, זי ענ  ב

 ;.קאפךיזען זײ^רע צו סדף כןײן גיט׳א
 ? מענש שלאפער א זײ מיט טהזן כןאן וואס היץט
זשארנאן־־מחבר? א נאן־ בפלט

? שרײבען ״-
 ץד א זאגט - ? שךײבען , קרובז ךב׳ ,ווילט איהר
 V בלײבען גיט נאר _קײן איהרזאלט נאר אײןי; שךײבט גוט״
 ,יריד פון בײטשעל מיטין קומען ניט

 :ױדען מיט טהון צו האט איהר אז ,ניט פעךגעםט
 מיןד-אזוי איהר פעךשטעהט - אזוי שרײבט איז
.צופריעךען אײך מיט זײן זאלען אלע אז . . 

.״ .. ? מין־ איהר פעךשטעהט

אוי: ידךען.י ליעבע אוי׳
 זאבען אלע אלע, פזן איצט ביז האב איף
ק ךארף ,שרײבען ,פערשטאנען אײגם נאר  ,ךאס מ

װאס פון ,ךאפ טאכןי נאר ,למעךהשם
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 ,לאכען ,האבען הנאה זאל עולם ךער
 !פרוג הערר ׳ שרײבט \ חיות א אײ !לאכען ,״אײ

 !גענוג ,?נט ,׳כ׳לעבען ,זיפצען אײןד נענונ
 / װיטצעל א ,פשט׳לע א ,חבמה׳לע א

 ,שיעור א אהן גראמען מיט כןאטאוועסלעך
.קיטצעל .א טהון זאל אות יעךער אז ,אזוי . .

 !מיר צו װעה , - ניט איןיגןאן ,ניט עס%_ קאן איןי
 ,מאנען חנךלעןד רומע(כ־ ,װילךע נףן איןי.כןאן
 לאכען גיט נןאן איןי - \ גװאלט ,לאכען ניט איף.הןאן
 װעט מיל אז מצבה מיץ אויף ךעךפאר
- געבען לעבען ךאפ איה״ש ט  ג

 האבען קמהזנ מיר אן זאלט איהר בדי
:אדיף שרײבט

 בקראבען ליענט דא אט - נטמן ״פה
 פאעט משוגע׳נער א ,טיפש א
 :׳כ־לעבען ,חסר־ךעה א ,זאך װילךע א

!!!״..לעבען גאנצע ךאס געװײנט ,געװײנט האט ער

0 - 0 - 0  о



XX.

בויסאל״. ?יםעלע ״ךאס
.געךאנכןען( אונ )בילדער

I.

ל ע פי  ״עס צייט פעךגאנגען, זענען חדשים אונ װאכען פיעל ,טאג -
 הויכען ךעם אויף אוג מלחמה׳ שרעקליכע נרויסע ךי גע^נךיגט זיץד האט

 הױך שטעהען געבליעבען אוינ אויפגעהויבען זיןי האט מצךת׳דוד פון טהוךעם
.װן מלך אנטױכוס פון פאהן ךי ,לופט ךער אין ,שטאלץ אזנ . .

 קךבןז אײנציגער רףן ,גערויכערט ניט ױןד האט מזבח אײנצינער נןײן
 זענען פעךשטארט צייט; גאנצער ךער אין געװאךען געגראכט ניט איז

 זײעךע אױס־געטהאן האכען בהנים ךי ;למים־טובים ךי אונ שבת׳ים ךי געװאךען
 הײליגען זײער ,פלי־זמר זײערע פעךלאזען האבען לױם ךי כןלײךער׳ הײליגע
 מיט נןאפ ף בעשאטען אונ זאק אין אנגעטהון ;הויז גאטע׳ס אין ךיענסט

 נעבען נביאים, ךי פון נןברים ךי אויף אלט אונ ױגנ געלעגען זעגען אש׳
 צו געשריען אונ געװײנט ,האנד ךי געבראכען ,םזבהות צערבראכענע ךי

.בורא־עולם ךעם .  האבען או־מזיסט ,געבעט זיױיר נעװען איז אומזיסט נאר .
.נזהךערען זייערע געגאסען זיך . . !
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 געגאנגען זענען ,פעלד א בעךעקט װאם ,היישךעקק םטאיע א װי
 אױף שטאךט. צו שטאךט פון לאנד, דאס איבער אנטױכום פון חילות ךי

 שוועךט מיט אונ מזןחות געבויט זײ האבען נאס׳ יעדער אויף ,מארק יעדען
 מכןךיב פאלק ךאס געטףעבען פיױגר מיט אוג איייזען מיט האנד, ךער אין
אבגאטער... האלצעךגע אונ שטײנעךגע זיײ׳נרע צו פןבנות זיײן צו

 אין ,פאלק פערמוטשעטע אז־נ .עךשראקענע ךאס פאלק, ךאס אזנ
 ך צו זיןד געבוקט אוג געקניעט ,מזבהות ךי צו געלאפען ,געגאנגען
.אבגאטער .  געפלאנןעךט האט ,הויז יעדעס נעבען ,נאס ;עדער אויף .

.מזבח א .  נעוואךפען אונ שטיכןער אויף געךיעסען מען האט ספרי־תורות ךי .
 נעגראטען אונ געסמאליעט זין־ האבען ?גס וועלכע אדי־ף ,מזבחות ךי אױף

.דויות טמא׳ךיגע אנדערע אזנ חזךים . .

 װער ךעם, אונ ,אנטױבוס פון חילות ךי אנקוטען פלעגען חךש יעדען
.געטאךטעט זײ האבען ,בעפעהל זײ#ר טהון געװאלט ניט האט ;נם .  ךי .

 האט ,נןינךער זײ/גרע זײן צו מל _עךוועגק זיןר פלעגען װעלכע ,מוטער
 מען פלעגט ארי־גען זייערע פאר שלאגעף צו טויךט מיפעהלט אנטױכופ

אויף זײ שנייךען אדנ שטעכען ,פןינדעןלעןי אונשולךיגע אױפהאנגק.זייעךע

אנטױכוס־; פון שװערט דעם פון געפאלען זענען פרױען ױדישע פיעל
 איט גענאםען׳ טויךט ךעם ליעבער האבען ,מנגע אונ אלטע נפשות, פיעל

 גאט גרויפען ,אײגציגען דעם געטךײ בלײבען אונ ךשע ךעם פאלגען צו ניט
. . . תורה הײליגער זיין אדנ

II.

 אונ זונן וואךעמען אונ ליכטיגק ךער פון שײן ךעש מיט בעגאםען
 בעךג ךעם אויף שטעהט ,אלבער־בוימער אונ פאלמען מיט אוומנעףנגעלט

זומער־צײט װאהנט װאו?יס ,שטאךטעלע שטילע ,קלײנע ךאס ת י V.ך ו מ
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 אלי־/יןר יהוךה״ ,שמעון יוהנן, זיהף פינף ױינע מיט מתתיהו כהן־גדול ךער
.יהונתן אונ

 יאהרען פיעל שטאךטעלע קלײנעם ךעם אין נעװען איז רוהיג אונ שטיל
 גאנצע ךאס אויף או־נגליק גרויםע ךאס געקוםען איז #ס ביז אנאנד, נאןד

 לער װען .שטאךטעלע שטילע ,חהיגע דאס אוין־ פעךהאפט האט אונ לאנד
 הונדעךט־ ,שטאךכןע גרויפע, ךי ווארצלען ךי מיט ארוים רײסט שטוךם
 שױאכענהןע קליינינפע ךאס שטעהען בלײבען ךען הןאן - צעךעךן יארינע

? כןיךשען־בוימעלע

 פעונומען האבען אמאגדיר(ר זײ״ער מיט )גריעכען( װנים מהנה גאנצע א
מזבח א שוין שטעהטז. ,מארק אויפ׳ן ,שטאךטעל מיטען אין .גאסען אלע

.אבגאטער גךיעכישע ךי קרבןז א ברעגגען צו אננעגךײט

ט ״געהט! ױי ש - טי ה ע  צי זיןל בוהןט ,קניעט :יונים ךי פון שר ךער נ
 ,נרױםער מײן אויןי קניעט עס וועלכע פאר ,גאטער ךי צו ,גאטער אונזערע

 אײ־ האט וועלכער נאט, אײער אוועק װאךפט אנטױכום! כןאניג שטאךקער
 תוךה, אײער אוועק װאךפט האנד, אזגזערע אין איבעךגעבען או-נ פערלאזען

 אונ שלאג ,צרות פיעל אזוי איבעךגעטךאגען האט איהר וועלכע דוךן־
 פעךוויפט, פאלאצען אייערע פוםט״ איז בית־הכקךש אייער שמעךצען...

 זענען נפשות צעהגטױזענדער אונ טויזענדער בערױבט, אוצרות אײערע
 אײן ווי געווארען איז לאנד גאנצע דאפ ;שװערט אןנזער פזן נעפאלען
 נײע אלץ פאלען טאג א וואס אונ ,קבךים מיט בעךעקט בית־עלמין נרויםער

 שמעך־ אונ װאונךען פון ,נויטה פון ,הונגער פון פעךנעהען ,נפשות ניי# אוג
.צען .  ,אנטױכוס שטארכןען ,ברדיסען דעם כןאגיג, מײן פזן נאמען ךעם אין אדנ .

״עס װעלכען פאר אונ פאלהןער צעהגדליגע אויגטערטהאנינ .זענען עם וועלכען
אײו־...״ אי־ זאנ נאמען זײן אין װעלט, גאנצע ךי ציטעךט

 זײטען׳ בײךע אויף צוטהײלט פאלק ךאם זין־ האט םינוט ךער אין
מאן... גרויען א׳נ׳אלטען שר צו׳ם דוךכלאזענךינ



.כהן דער . .געהט יהן־גדול ךער .  פון דעךהאךט זיןד האט .״ .
זײטען... אלע

חשן־ ךעם מיט ,הלייךער ד״ײלינע ךי אין בגךי־שית, אין אנגעטהאן
 איז גןאפ, אויגן׳ן ציץ ךעם אונ מצנפת ךעם מיט ברופט, ךער אױף זאפוד

. גרוי_ע אלטע ךער שר ךעם צו געגאנגק צו ו ה תי ת מ

 געגלאלצט האבען בארד גרױע זײן אונ האר שגע־וױיסעס לאנגעפ, זײן
 דער אזנ בלאש געװען זענען באהןען זײנע ;זזנן ךער פון שײן דעם אין

 די אין נאר אבגעשלאפט, אוב מיד׳ אויסגעז^הען האט לןארפער גאנצע
 איבער אונ צאוען פעךבאתענעם פון פײער הײסער א נעגליהט האט אויגען

 ,ציטערגיפ א איבערלױפען געטהון צײטענ־ווײז האט ליפען בלײכע זײנע
,פואםט נרויהען א אין לןאלט ךי חךך האפט щ װעלכען ,מענשען א בײ ווי . .

-  - נהן אילטען דעם צו שר ךער געווענדעט זין־ האט - ף מתתלהו ״
 ,מצנפת הײליגען ךעם מיט אונ האר גרומיט מיט בעדעקט איז קאפז .״ךײן
 האר־זשע ציערוגג; גײםטליכע הײליגע ךי ליעגט ברזםט דער אויף אונ

 מיט איצט מיןז איך ווענד׳ פעךשטאנד ךײן צץ ,ךיר צו רעו־; מײנע אויס
וואךטער: מײנע

 , פאלק ךײן אויף אדנ הויז־געזעד ךיין אויף ,זיןז אױף רחמנות ״האב
 דער .בעפעהלק וועסט ת װאפ .אלץ טהון אונ פאלגען ךיר וועט .וועלכעס

 :לעפצען מײנע מיט ךיר צו רעךט יון מלן־ אנטױכום כןאניג שטארקע ,גרױפע
.וועלכער ,קךבןז ךעם ברענג אזנ מזבדו דעם צז געה׳־צו . .

- אין־ !נײן - מתתלהו אלטע דער געטהןן געשךײ א האט - !גײן ״
 דיינע פאר קניען ניט וועל איןד מזבה, ךייין צו צוטךעטען ניט װעל

 ךער אויף ךא איז גאט אײן !אבגאטער טויךטע אוג שטוכוע שטײנעךגע,
 האט וועלכער גאט, שטארכןע ניוסע, ךער אײנצינער, אײן וועלט׳

טוי־ פון בעשיטצט אונ בעהיט נעכטשאפט,(ל פדן פאלק מײן בעפךײ^ט
,שטארקען ,גרויםען ,אײג־אײנציגען ךעם צץ ,איהם צו י אונגלינןען זענדער
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.דיאנד מײנע אױף איןד העב גאט ליעבען .  אונ בערג , .#ךד אזנ הימעל .
 :שבו^ה .^ביגע מײן גרויםע״ מײן הארט ,#דות מײנע זײט טהאלעף

 אזנ געפיהלען אלע מיט ,פערשטאנד מײן מיט ,העוצען גאנצען מײן מיט
 טראפען לעצטען ךעם ביז ,אךער יעךער גליעד, יעדעם מיט געךאנכןען,

 גאט, אײנציגען ךעם דיענען איף וועל אויגענבליק לעצטען ךעם ביז ,בלוט
 ,האנד מײנע שטרע.כןען איןי װעל איהם צו ,.;גלטערען מיינע פון גאט דעם

 .{!ביגער ,גרויסער זײן צו ,איהם צו ,העךץ מײן ציהען זיןי וועט איהם צז
 זיף וועלען איהם פאר ,געבעט מײן פליהען װעט הערליכ.קײט אונ מאכט

.טהיערען מיעע גיעסען . . .  מײן פון פײנד דער אונ פײנד מײן ,п אדנ !
 לאנד, אןנזער אין פײ?יר אונ אײזען מיט געקומען ביסט דו וואס פאלק,
 אונ אלט ,הײזער אונזערע בערויבט הײליגטהום, אונזער צעךשטארט האסט

 ךײנע פאר שטעה׳ איןי !שוועךט ךײן מיט געשאכט קינד אונ פרוי ,ײננ
 אונױינען ךײן צו צזטךעטען ניט וועל איןז קראפטינ! אונ שטאלץ אויגק
 ניט מין־ װעל איך קךבן,ז ךײן צו צוךיהרען ניט מיןל־ וועל אין־ םזבה!
.גאטער דײנע צו מנןען .  דײן אונ קראפט דײנע ,ךי־ פערהאס איף .
.צארען . .אין־ . . .

 זײן צו זין־ האפענךיג שר, ךער אױםגעשריען האט - ף !שוױיג ״-
.גיעכען אין ױערען בעצאהלט ךיר וועט רעד ךײנע פאר !״שווײג - שוועךט . . 

.אויס ווארט ,שטעה׳ ,נאו־ .  איז אונז פון ווער זעהען ױעסטו באלד אט .
.שטארקער .  ךינגעלט ,שוועךטען אײערע הערויס ציעהט !גבוךים מײגע .

.זײטען אלע פדן פאלק ךאס ארום . ̂ר האט - איהר״ אונ נו .  געווענדעט ןי־ .
 צום נאהענטער ,נאהענטער \ קנעכט פעךשאלטענע ,״איהר - פאלק צו׳ם

 פאר ךא ליענען וועלכע ,שטײגער ךי קוסט \ זיך בוהןט .קניעט !מזבח
.אײןד. !!...״נז .

 - פערציטערט אונ .ערשךאלןען ,ווארטער שךעקליכע באזע, האךעגךיגךי
. מזבח דעם צו אײנװאהנער ךי פון אײנער צוגעגאנגען איז .  קאפז זײן .

 געפאלען ער איז ,אכךים אלע מיט ציטרענךינ ,אונ ,אײננעבױנען זיןז האט
. קניע ךי אויף . .



זײן צו וז
 ניעכען...

 איז אונו
 ריבגעלפז
 :עווענדעט

 צויס ;זער
פאר ךא

 - 'יטעךט
 קאפז זײן

געפאלען

.פרײד מיט שר ךער אױםגעשױען האט - ו האללא

- .חיל ךעם פון קולות הונדעךט געאנטװעךט האבען ף !!האללא ״ . .

 ,א׳נ־אונ^ךװאךטעטער אויסגעבראכען האט אױגעגבליק ךעם אין נאר
צופאל: שרעקליכער

 איז צאךען שךעקליכען פון פעךציטעךט ,אױגען פלאמענךען מיט
.מתתיהו גרויע ,אלטע ךער אויפנעשפרוננען .  האנד אלטער ,ךאךער זײן אין .

אײן אין אוג ,מעסער שארפעם ,גרויסעס א געטהאן בליסטשע א האט
 וויעדערשפאגסטיגע קני^נדע ךער פים זײגע צו געפאלען זענען מינזט

.שו שטאלצע ,שטאךקע ךעך אונ . .

- מלט קול זיץ אוי^געהײבען האט נןינךער ,מײנע בךיךער ״
 ,אויף שטעהט \ אויף ״שטעהט :כהן־גדול אלטע ךער געשלײ גרויסען א

,״ !.,מיר צו ,מיר צז ו אונגליקליכע ,ךעךשלאגענע ,דעךשראקענע ,איהר

.חיל ךעם אויף נעפאלען איז אימת־מות . גע־■ ךאפ אװעקווארפענךיג .
 אלטען דעס או-נ דעךשלאגענעם א שר זיױנר זעהענדיג ,פערציטעךט ,וועהר

 געטהאן וואךף א זיןז האבען ,האנד ךער איין מעםער ךעם מיט מאן
.נבוךי־חיל שרעכןליכע שטאוכןע, ךי שטאדטעל פזן ארויה .  האזען, ךי ווי .

 ̂ זײטען אלע אין צולאפען זיןי זײ זענען ,יאגער פונ׳ם שטימע ךי דערהארענדע
 אין אונ וואלךער ךי אין ,פעלזען ךי אונטער הײלען ךי אין פעךקראכען

.טהאלען ךי . .

 אזנ הילביג ,שאלען געטהזן האט ,מותיית בעוג ךעם אויף ,דארט אונ
מאף גרוי^ן אלטען פזנ׳ם קול דער שרעכןליןי,

-  ווער !כןינדער מײנע ,בךיךער מײנע ,אויף שטעהט ,אויף שטעהט ״
. פאראוים !פאראויס \ מיר צן - גאט צו איז . . ! :

т т : ־י :

בעךג פז־ן וױעךער־כןלאננען הזנדעךטע ווענןט־אויף װאם , דונער א װי
איבער מאן גרוי^ן ,אלטען דעם פז־ן אויפךוף דער נ?גג_אנגען איז ,טהאל אונ

■ '   (8)
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.הויז צו הויז פון ,דאךפער אונ שטאךט ךי .  אנךעךן דעם• נאןי אײנער .
 אונ שטארקע ;הןלײן אוג נרויפ ,ױנג אונ אלט ,אױפשטעהען געטהאן האבען
 זײנע אוג מתתיהו ארום געקליעבען צונויף זיןד האבען מחנות־היל גרויסע

.גבוךים ךי זיהן פיגף .  ניי״עס א איבער זיןד האט פונכןטן טויזענד אויף .
.מלחמה ךי פערנןאכט . .

 געגאנגק איז נצהון ךער נאר ,געדױערט האט צווײ ניט ,טאג אײן ניט
.או־נ זיהן פינף זײנע אונ כהן אלטק ךעם נאך שריט אויף טריט .  פיעל .
 כיז געװארען פעתאםען נאןי איז בלוט פיעל ,פעךגאנגען נאך זענק טאג
.כםלו כ״ה - טאג גליקליכע הײלינע ,גרױםע ךער געקומען איז #ם . . ! !

 גרויסען ךעם פון נאמען ךעם מיט געקלונגען האט װעלט גאנצע ךי
ה ,העלד ד ו ה . י י ב ב מ  ,סילות זײערע מיט העלךען שטארקע זעכס ה
 ד\לות זײערע מיט גבורים אנךערע פיעל האנד; זײן פון געפאלען זענען
 אונ - מתתיהו־ פון זיהן פיער איברינע ךי פון געװארען צערשטארט זענען

אונ שטיל אבגעלעבט־ לאנד־ישראל דאם האט ר ה א י ט ר ע ד נ ז• ה נאנצע
• • • : ■ : V : ז •• т : • : ־־ т т т : : ־

.שמערצען אונ שרעה פזן בעשיטצט אונ בעפרײעט ,רזהיג ,״ .

III.

 פון זברון ךער זין־ אין טראגט םצענען אונ בילדער א פאר װאפ אט
 זיןי דערמאגענךיג ,פאלק א פיהלען ,הטגע בדרןד ,זיף דאךף щ ווי .אפאלק

 איז פאלק א .שאלה בעזונדערע א שוין איז ךאם - צײטען אזעלמג אויף
 לעבען, זאלען ,ױךעלעןד ,ישךאל פאלק דאם ובפרט מענש, אײן ניט ךאן־
 אויפ׳ן שטערען ךי וןי פיעל אזוי וועלט גאט׳ם אויף דא זענען זײ וואס

 שא־ ניט זײ זאל אויג באזע _קײן _ים, בךעג אויפ׳ן זאמד ךער אדג הימעל
ק . ך . . איז זײ איבערעכענען ,םןז־ א זײן הןאנען .ענין דעם אין מײגונגען !
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 - זאנדערק ,ך^ה בעזונדעחי יעדע ניט ךא איז וויכטיג נאר ;אונמאגליף
.סףהנל דער . .

я

׳ איזעק יאהרען געהען - טאג א גא־ טאג א
щ אדעל... דאס זץ־ דרעהט אונ זיןי ךועהט ו

? אזנז בײ געבליעבען איז װאש ,מיר זאנט־זשע אך

-געבלי־עבנען ״- ״ ךאם ? ל! ע ך ״ ד ע ך ך ה־ ב חנ

 זיומט, ךרעהךעלע ךאס זיןי, ךרעהט ךךעהדעלע ־ךאס

.זיך כןװיקט ןשךאליכןעל . !חיות א .
 אײנאנד נא־ טאג אכט עס ךךעהט אונ עס ךרעהט %ר

.מיאוס ניט גאר װערט #ס - זיןי אונ.קוױקט
*

 - ךעם אויף איןד זעה אויסגעקךיצט אותיות פיער
.זײטען פיער אלע פון שײנען זײ . .

! ? זעהסט דו - נרות מיט ישךאליק שרײט - ?״ זעהסט п ״-
.״ .. ? בעךיטען זײ װאס ,אקאךשט ,ווײסט אונ

!זאג ,ישךאליק ,נה.אךרבא , -

זאגט: ישראליק אזנ

, י ה י ו . ךעם געװק גובר האט מען אז ,געווען ם׳איז אונ - . ס. א ך
אריץ, בית־המכןדש אץ געקוטען מען איז יון, פון מלך ךעם ... - ךעם
; האט מען אונ געקזמען״ מען איז -щ у . . וויעךער האט .



.דאם ךעם אױפגעבויט . ,ךי מיט מנורה די אונ ,איןי מײן ,מזבח ךעם . . . 
.מיט . .ךערנאן־ אונ דאךף מען וואס אלץ מיט ני . . .איז ךעךנאןי . .״.

? געװק וואס איז דערגאןי אונ ,ישראליק ,ני -

 פלאפ־פײ^ר א מיט ישראליק חאפ א זץ־ טהןט - \ ךערנאך אונ ״-
 אגצו־צינדען בוימאל, זוכען צו אנגעהויבען מען האט אויגען-ךערנאך די אין
ק האט ,געפונען גיט מען האט ,מנוךה ךי  מען אז איז ,נעזוכט ווײטער מ

ק האט נעזוכט וויעדער האט  י־קר קליין א וויננןעלע א אין ךעחעהען מ
 האט איז ,טראפעגם עטליבע מיט קריגעלע בראנןעל א ,בויטאל םיט געלע

,אנגעצץנדען האט מען אזנ ארײן מנורות ךי־ אין ארײנגעגאסען מען . . 
 גאנצע געבוענט האט יוימאל .קאפיצנןע ךאס - נם א געוואךק איז

.טאג אכט ! ! !.V

 האסט п ;ניין ,ישראליק < נײן ? נ א ט ט ב א סןי-הבל ? וואס -
 בוימאל ביםעלע ךאס - גראםער פיעל נעװען איז נם דער :טעות גרדיםען א

.טאג אכט אלס מעהר געברענט האט .  נעברענט האט :מעהר פיעל .
י גאגצע י ו ו ד צ נ ע ז י ו רן ט ה א ;

 ךעם פין ליכט דאם געשײנט אונז האט יאהר טויזענד צװײ ,יא
 אין ,ווינהןעלע א אין אבגעזובט קױם־קױם האט מען וואם ,בױמאל ביםעלע

 מיר זענען גליקליף ,גלילןליןד אונ ,טעמפעל פערװיסטען ,בערױבטען ךעם
 אונזערע אלע צוגענומען אוגז בײ האבען וועלכע פײנד״ אונזערע װאם

.בױמאל טראפענס ;יטליכע ךי איבערגעלאזט אונז האבען ,אוצרות . .  אלע !
 טהייןזרםטע. אוג שאנסטע אלע אונ שווערטק או־נ שפיזען ,פײלען ,פאנצירען

 װערטדי ניט זענען ,טעטפלען אונ טהוךמען ,פאלאצק אונזערע פזן ציערוגג
.בוימאל ביסעלע װאונךעךליכען ,הײליגען ךעם פון טךאפען אײן אי . .  ךי !

 ;שלאכט־פעלד ךעם אויף נצחון לעצטע אזנזער געווען זענען כנכי;^ר
ט האט פרײהײט פאליטישע אזנזערע ז ן מ ע ץ נעהמען; א׳נ־^נדע ג נ א  ג
,אמונה שטיקעלע ךאם - בוימאל ביםעלע ךאס נאר געךאךפט האט בלײבען
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 גיט זאלען מיר פלי העךצער״ אומעלע אין געוואךען געלעגט אלײן איז וואפ
וועלט... דעל פון װעלען פערשװאונךען

טוי׳ ?װײ אבנעפלענט שוין האט בוימאל ביסעלע לאם אט אונ
!יאהל זענד

איבעלגע• מיל האכען נאכט שלעקליכע פינםטעלע, פיעל וױ אןי,
 געגאנגקי דוךןד מיר זענען וואלדער טיעפע נלויםע פאל וואס דוךןד לעבט!

 פיעל ווי !אונז אה־ם גענןלאכען זעגק שלאנגען גיפטינע באזע, פיעל ווי
.פיעל ווי \ ווענ אונזעלעם אויף בעגעגענט מיל האכען חיות־ךעזת . ,

 פאר פליהען בילדעל טויױענלער אלבייט! זפלון דעל ווי אוי־אוי,
 איז שאלה־■ ךעל אויף אנטוועל זאנ, נאל געה׳ אט אוג - אוינק אונזעלע

 גוטען אז׳א געשענגןט ,ױךען ,אונז האט נאטול ךי װאס שלעכט אך־על גוט
.זפלון . ? גוט ? .לבותים ,איהל מײגט וױ ? הא .

אונגליק־ , לןלאנלןעם ,אלעמעם מײן - שװעסטעל אדנ בױלעל מיינע ,יא
 ,אכגעפוענטע ךי מאל טויזענד חזל־איבער אונ לײען ,ליײגן י פאלק ליכעפ

 ̂עפ וועלהע אריף ,בלאטלעף הײליגע אונ טהייעלע ,אפגעבלנאלןעװעטע
 ךער איז גליכןליך כהן־גדול! מתתיהי פן.ן געשיכטע לי פעלשליעבען שטעהט

 שוין ^לןםיםטילען יוךען קאפף.ז אויפ׳ן קרוין ךעל מיט שטאלכט װאם גןאגינ
 געווען איז שאן וױ ,גלוים ווי נאל ,ק ל א פ ש י ט י ל א פ א אלפ ני־ט מעהל

 געענדיגט אונ משה־לפינו מיט אנגעהדיבען האבען מיל װעלכען ,וועג אינזעל
.אנןאגיג שטאלבען אונ אפןאגינ לעבען הײםט אטךאם המכפיו ןהו-ךה מיט . . ! 

 אונ גבולה אונזעלע ליעגען щ וועלבע אץ ,קבלים הײליגע ךי פאר כןני^ט
 טהייעלע ף־ צו• זיןי בןקט העלשאפט, אונ לײכטהום אונזעל פבוד, אונזעל
 אויפשטעהענליג אינ ;גלל, הײליגען ךעל פון שטויב ךעם קופט ,מצבות

 ,לאנגק אונזעל אין ווײטעל אונ ווייטעל געהען צז פיפ די אויף וויעדעל
.כוימאל ביםעלע ךאם אויף ניט נאל פעויגעםט / וועג שוועלען .  זוכט ,זופט .

 ךעט פון טלאפען יעלען ציגךט־אן העלײ, אייעל פון ווינהןעלעף אלע אין
ן אונ ן ע ט כ ;י ע נ ײ אין נעשי־ינט אונ געפלענט האט וועלכעל גלויבען׳ ל
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 - ליעבע אונ הא?נונג ,וױםענשאפט אזנ נלויבען !לעבען פינםטערען אונזער
ס וואם אט  אונזי איז װעלכעו ,כןוינעלע נןלײגינכןען ךעם אין געווען איז ̂.

.ביתיהמנןךש אונזער פון חורבן ךעם נאןי געבליעבען . .

זיף, גיעפ זיןד, גיעס־זשע אןי,
בוימאל״ הײליגעס דו

 בעטױבטעס אונזער אין
 הערץ פעךװאזנךעטעס

וועהטאג, אונזער אײן שטיל
,צווײפעל אזנזער צערשטאר

,טרױער אונזער פעךיאג
!שמערץ אונזער פערהײל

 - האפנונג אונ אונז כןראפט גיעב
 דערלעבען זאלען מיר
 ,ליעבע ךי זיסע, ךי
 טאנ ליכטיגע ךי

щ אונזער אויץד שוין זאל 
 שיפעל פעךדאךבענעס

 שטװ־ם פון זײן בעפוייט
 בליטצען הנערען״ פזן
 שטילען צו׳ם קומען אונ
.ברעג גליכןליכען אונ . . !



דיננטוגנען♦ חינעזישע
פערד*( באגדיחאנ׳ם דעם

• • Т • • - • • י • ״ •
• * • • • •

.חינעזיש( פון בעאךבײטעט )?רײ

 צאהל א אהן גאר פערד טאבזנען
טשיךצזאל; באגךיחאן בײ׳ם ךא איז

 .קאניג בײ׳ם שטאל אין שטעהט אבער אײנס
 :פעךד א ניט ,איז פאגעל א

щ ךד ךי איהם אונטער ציטעוט^;
.וןעגיג זײן װעט אנעןזמילי בעצאהלט

 I העלד א פעךד א !לײג־ א פעךד א
װעלט א אױס זוכט לאנד צץ לאנד פון

.חלעבען צווײטע, דאס ךעם צי ניטא
 דאס^פעךד האלךט האט באגךיחאן ךער
- װעךטה טאקי איז װי?ים אזױ

.לעבען זײן וױ מעהר ,אויג דאס וױ מעהר

עו *( ט אי» קיטאי פון קעניג ד אנ ענ ״באגדידואן״, ג
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 שטאל א מיךמעלשטײן געלען פון
,זאל גאנצער א - איהם פאר געבױט

.זמירות א , התן־מאהל א מאןד האטש
*( מאנדארין א ,שטאלמײסטער ךער
טשין גראפטען ךעם פמעט שוין האט

;שכירות ער בעקומט דעם אויםער אונ

 - ניטא גאר איז טהון צו רואם איהם
,ךא אױ קאנױכעסז צעהנךלינ א

 5 גווארךייצעס ווי ,הױבע ,געזונךע
פעךד פון זאל ;יפ זין־ היטען נאר

- #וד ךער אויף פאלען ניט האר א
.פלי׳יצעם זײנע אדיף חוב דער שױן ליעגט

טשין־צזאל גךאד גינג היום, ויהי
.קומט .?יר שטאל, צום . טאל א מיט אונ .

.פערציטעךט .?גר װעךךט . ,גרויםעם זײן !גװאלד .
 פערד שאנעפ ,ליעפעפ טהייןגלס׳ זיין

.׳גרד דער אױף אויםנעצױגען ליעגט
.גוסס א שױן - פערװאךפען קאפףז ךעם

 ױאנד די ווי בלײן־ - מינוט איין אין
׳ האגד ךי פאגדיחאן ךער אויף העבט

צארען, אין שטאלמײםטער צו׳ם לויפט־צו
.שװעךט זײן אוים שטרעקט .  - אױגענפליק אײן .

שטיק א שטאלמײסטער ךעם פון וואלט
.געווארען פלײש טױךטעס־ ,צובראלןטעם

מאצן״ ״אלטער דער ״פאנאװניק״; רוםלאנד אין װאם זעלבע דאם איי מאנדארין *('
 אונ געלעהלטער חינעזישער בעריהמטער ױער אי! פאעמע דיעזער אין פאר קומט װעלכער

,י צ ו פ נ א ק פהילאזאף
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- Iבאגדיהאן דעם צו איז דא נאר  » : Т V • т  т

מאן אלטעל שאנעל ,הױבעל א
:צוגעגאננען רוהיג הינטען פון

- -באגדיהאן ,מײןכןאניג ,איויס װאךט ״ ! 
מאן אלטער ךער געזאגט איהם האט

:נעפאגנק שוועלט .קאניג׳ס ךעם האט אונ

-  :געהאךט אלץ האב איןי !.לןאניג ,װאךט ״
וועלטה טאכןי איז שטאלמײסטער דער

 5 װערען צו בעשטלאפט ךיל פזן שטלעגג נאנץ
 ךאכט, מיל ווי ניט, פעלשטעהט #ל נאל
.אנגעמאבט לא האט על װאם לאם

V : т  т  т  *.* т  т ־ :

- - ערלולאיען צי ךאם איהם מיל עללויב

- "כןאניג מײן ב1ה ליץ איז ךאס ״ . . . !
,גוט ״- '

מינוט צעהן ״האםט׳ - טשין־צזאל איהם זאגט
 וויסען ^יל זאל גאל ,איהם ךאם ;נללןלאל

 זײן ניט וועט להמנות מײן אז
,פײן אוג לײד נאל - איהם פאל מיל ביי

געניםען״! טויךט ךעם וועט .:׳יל מװ /יל

-האל ״- געזאנט מאן אלטעל ךעל האט ,
פעלטלאגט קאפז ךײן :שטאלמייםטעל צו׳ם

.ניט נאל לאפ . - ? ה האלסט - עבילות ללײ .
т  т • • • ־ : ־ : *.* : :

 אומגעבלאכט האפט געטהוף דו האםט
• געמאכט , בעשאפענים גאט׳פ א

;ךי?גלשטע איז ךאם - תל א לעם פון
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 פערד טהימני׳ דאס :איז צווײטע ךי ״-•
,געהאךט באנךיחאן אונזער האט

;פערלארען פערד ךאס /נר האט ךיר דווןי
 זינד גראסטע ךי - איז ח־יטע ךי

.זײן מאגלי־ נאר נןאן וואם . . !קיגד מײן !
п געװארען איהם טיט איז וואס זעהסט,

-שאנד א !אף ? .קאניג אונזער ״מיט ! 
לאנד צי לאנד פון וועלט אגאנצע

 זאגעף פלעגט ױעלט די ;נעלויבט איהם האט
 הערץ א ,גאל א אהן גאר טענש א

שטעךץ- פרעמךען _קײן לןאן ״ער - גאלד פון
.פעךטראגען ניט טרױער פרעמךען כןיין .״ .

.איצט ״אונ .  װעט וואס ,פאר ךיר שטעל אןד .
רעךט איהר גװאלדו זאגעף איצט װעלט ךי

!פיעבער פו־ן איהר״ רעדט היטץ פזן שלאף, פדן
 :מאל א נאןי ,שטײטס ? זײן ךאס וויכךאן

,טשיךצזאל ,באגדיחאן .קאניג, ךער
,ליעבער ךער ,באךימד׳ארציגער ךער

 האט װעלכען ,כןאניג גזטער דער
- גאט א פאר געהאלטען וועלט ךי

!געװארען איהם מיט ךאס איז ױאם ,אך
 - ? נעהארט געווען אזויגס איז װאז

,פעךד א פאר טויךטען מעגשען א
,צארען ךעם אײנהאלטען האנען ניט
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.גקאגען ״ניט . .ךאןד איז ךאם !געװאלד . .״ .
—שטעה!״ ״-

געשועה גרדים א געטהזן ךא האט
!לעהוער ליעבער ״מיין :באנךיחאן ךער

 לאנד אינזער אי מיןי, אי האסט ח
שאנד: שווערען ,גרױםען פון בעהיט

שװעוער... אלע פון זי־ין וואלט זינד מײן
«к

 - ארײן מיר אין איז שטן ״דער
זײן שוין אין־ װאלט מינוט אײן נאך

.בלוט מיט בעשפױטצט . !הלעבען ,שכל א .
-פעךד א פאר טדיךטען מענשען א !

- ? האךט איהר !ניט איך טהז ךאם ׳ נײן ,גי־י־ן
.מוהל איהם בין איןי . .לעבען ._ער זאל . . .״ !



XXII.

.על־חטא.

 ,פארצײטען :געךענק אץ־
 ,;אהיען קינךהײט׳ס ךי אין
יום-נפור פלענ איןי אז

 װאנד דיער בײ שטעהען
 ׳ וױיםען אין אנגעטהאן

 דוךשטיג/ אונ מנגעױנ
גראבען אלטען, ךעם מיט

האנד ךער אין מהזור

 טהךערען הײסע מיט אונ
נונה גרדיס מיט אונ

ז * : • ז

 אנהויב פו-ן ״.על־הטא״ דעם
סוף, ביז׳ן זאגען

 פיהלען איף^פעס פלעג
 ,הלום אין כ׳בין ווי גלײןי
ליעגען װאלט איןי וו־י גלייןד

:שלאף טיעפען א אין
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 - ניכער!״ בו״ !על־הטא ״זאג
 .הײםען טאטע ךער פלעגט

מחזור, ךעם אויף מאןד איך
:אן איהם קוק אונ שטעה

 ,?גברות צעהנדלינגע
 ,הטאים צעהנדליננע

,לןײגמאל זײ האב איןי ױאס
געטהאן... ניט .קײנמאל

 !מי־ינער ח גאט גרויסער
 ,אינגעל ױךיש׳ א ,איןי
,א׳נ־ארעמס ,־לײגס א איך

נךנד״ ױךיש קראגקעם;
 שולד־יג זײן דען איןז נןאן
 .עברות ךי אין אט
גרױסע, אזעלכע אין

? זינד שרעקליןד־שווערע

.*שחד״ . .״נשןז״ . .  - ״מרבית״ .
 עברות ךךײ פיעךציג

.איננעל ױדיש א ,איץי . .
,גערעךט גלאט ~ ,שױן געהט , , !

 געוועזען גראב צו נײן״
 מחזור ךער מיר פאר איז
גרויסער ךער לאנג צז אונ

,פון.על־הטא םפיםאק , .

* *



134

, ג א , ט ם י ש ד ן ח ע ר ה א  י

ן ע נ ע ן ז ע ג נ א ג ע ג ך א  , - פ

ןי ן אי י ט ב ל ״ א ן ע ר א װ ע ג

ט ל דנ א י א אן װ נ ש ו י א רו ;ג

ע נ ײ ר מ א ן ה ע ט א ש ע  ב

ט א ר ה ע ׳ ך ע נ ן ש ר פו ע ט ל  ,א

ף י ו ײן א ען מ גן אנ ר ן לן ע צ ר ע ה

ט נ ע י ר ל ע . ך . . ױ ה ט ־ ד נ ע ב א

ן ם פו ע ם ד ע נ ײ ל ל ק ע ג נ י  א

ז י ד א א י ן י ע ך א ו ו ע .ג . , 

ם א ז נ ײ ן א ײן אי ו מ ע מ י צ

ץ ט י ט איןז־ ז צ י ט א ב א ר ט ך א ;פ

ע ל ע הן נ ן דו ע ן ל נ א ך ע  ג

ן ע ה י נ זיןי צ ו ן א ע ב ע װ  ש

ױ י ו ע ך צ ך א ו נ ען ש לן ל א װ

ן ט אי כ א ג ־ ן ע י ם א ־ נ :א׳

 / ל/יפען ךײן בעטראנט איןי
 ,פאלק־ישךאל ליעבעס

,וויבהןלעך אלע אין פ׳קדק
:בעכןלעהר ,בעטראכט ,קוק

 אחדות הײסע אוגזעו
 פרײנדשאפט טיעפע אונזער
װערען וואכסען, וועלכע

,מעהר אוג אלץ נראסער
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 ,מתעםנןים אונזערע
 װעלכע ,בעלי־טובה׳ס

שפע, אין אונז באךען
,יקװאל א פרײד גיםק

 ,רבנים אונזערע
 ׳ ךעים אונזערע

,תלמוד־תורה׳ס , שולען
.הכןדש׳ן . ,נלל א .

 ,#הרע טיעפע אזגזער
 ליעכע הײסע או־נזער

וועלכען ,נאמען ךעם צץ
 יאהר טויזענד דרײ שוין

 טךאגען אדנ מיר טראגען
 אוצר״ בעסטק ךעם וױ

אפילו ניט לאזען
,האר א אױף פאלק

טק  ,םטארען אונ זיןד הי
 לןאנען ניט זאל כןײנער
נאמען רײנעם אונזער

שפאט... צו מאבען גע
 אלעס, דאפ בעטראכט אי־

 מהזור גראכען ךעם נעהם
לאנגע ךאס אריף אפען

-״.על־חטא״ פךן צעטעל ,



136

 בויךער, מױ, זאגט אןי, אונ...
 - צופערשטעהען מיר גיט

זאכען װאונךעךליכע
.וועלט. דער אױף איןי זעה .

 נעוואךען ךאם איז וואס
 צעטעל?- לאנגען מיט׳ן

,ךבותים , צד־קוךץ ,גױאלד
!!.פעהלט פעהלט.י;ים #ס ,גוואלד



ххш.

נןנאןל״. ״ךאם

-אײןי מיט זיןד טהוט וואם ,׳כלעבען ,ניט נאר ׳כפעךשטעה ״- , 
!געווארען אפאךיאךאה ,װעלט .א

 ,װאו ,זײ זענען װאו !גאטעגױ־פאטער ,אןד
יאהרעף פעךגאננענע אלטע, ךי

? פאהן״ ״נאלךעגע אמת׳ע ךי ,זי איז װאו ״-
״לאיבען״. ךי ״באךען׳/ ךי זענען װאו

אוועלט? הןליננען אדנ ברומען פלענט װעלכע מיט
•' ׳כלעבק < ניט גאר ׳כפעךשטעה - מיר זאגט - ? װאן

.מאל א ״- .  - ? לאנ.ג אײןי ברײ^ן ךא איןי זאל װאם נאר .
.למשל . :פאר־צײטען פךךים א .

.ךאם מק זאנט ווי ,ךאןי איז #ס .  !,$י ,בריךער ;נןי .
? לײטען פון פנים א א׳יהר האט ,נו

(9)



138

.מגילה די ? הײםט װי ״- . פאסירט דאך האט דאפ .
. . . т  т  г  т 5 י
 אבות: אונזערע מיט ,יוךען מיט
.א׳ניאסתר־המלכה . .מרךכי א . . !וועלט א .

? אנןאטאװעס ,שפאס א :נס־פוךים

V V

: -  איצט ךאס איהר האט װאן חכמות: אהן טאנןי л״
 - רעכטק א גואנעו־ א חאטשבי אט

, חפט מע שרײ#ר א טארן װאס ,שרייער א
!נאכטען ,אײןי ׳כבעט ,קזמט !יא ? נאר ווײזט ? הא

ױד יעדער ,ס׳טײטש !װידער־קול א - גויאגער א ״-
.פיהלען פלעגט . ,מען..עס זאגט ווי . .  - , פטור .

,אקארשט /נפעס גאר מיר טהו ,המרכןע ,נו
לןאטער! ךעם וױ ,אצונד ךיך ד״או איןז

.״אלול״ פארצײטינ/ין א נעמט הײנט ״- . ,מײן אין־ .
,תקיעות בלייננט הקיעות ,מיןי איהר פעךשטעהט

,מאל א װאס בלאז דער ניט גאר אבער איז עס
т  т  т  :  V  т  V Та

.בלאז ךער . .מתיקות ךאס . . .חיות ךער . . .

אונ קאכטוז #ס פרײטאג... אפשוט׳ער טאהי ״-
מעסער/ שאךפט ,טרחץ אין געהט וועלט א

 ,חךיען רײבט ,פעפער שטויסט ,לײבטער ךי אין ליכט שטענןט
щ ׳ זיף לעבט щ בעסער גאר ׳זיןד פיתלט. , .



139

,יזד א זײן ניט ,פיהלען ט י נ פחב נאל, געה׳ אונ ״- . , 
 - ? בלילה א ,פנים א ,ךען האפט דו■

 ׳ דיי אין !יך־ שפאלט ;יס ווי ,פידזלסט דו ממש אז
.יתרה נשמה א קליבט עם . . т : т Т : -  : •I :

-אױסען איןל־ בין ךאם ניט ,למדות ״-:ניט ,ברען דער ,
הײשער, ךעל װאס: אט מיןי, איהר פעלשטעהט

.בלען ױךישער אמת׳על ךער ,שאךפער ךער . .
״על, ווײס אױךען-װאס בײ איצט פראגט

 אוי, ... ? איהם מיט אן ךאס זין־ לןעהךט וואם ,פיהלט וואס ״-
 - ׳ ;אד׳כען לי אונ טאג ךי צו וועה אז
 ,אצזנד נהת א צו ךערלעבט ,ךערשפיעלט־ױןי
- י געווארען פאךיאךהןעס ,װעלט׳ל א

 נאל שוין זיך וואלגט ךעל אדנ פןרעכצט ךער ,אױהןעט ךער ״-
!צוות נײ׳־מאךישע עפעס מיט

 ף ^גג ״צי :לי״אלעמט ך׳גל ,פינסטער״ צו ״׳סאיז :שױי־ט ךער
.בפרות שרין אלץ מיט שלאגט ךעל אונ . .

אײןי־־װאס? איןד פרעג - ? אויסגעפיהךט מען האט וואס אונ ״-
ע דאס זענען װאו■ ו ן ײ .גליכןעןו א . .

 האלז אין ניט קליכט #ס !חלשות ביטעל! !פע
.תיקון .קאפיצכןע לאסז אפילו . . !
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.״ .. ? אמת ניט ,אפשר ? װאם ״־
V т : ״ • ־.•: V

מיר צו האט אזוי
т ־

 געוואלרטען אונ געשרײ מיט נעשמועת׳ט
דאבײ״ מי־ האט .ױךעל׳ךער־תכשיט ךב

געהאלטען כןנאפל בײ׳ם ״ זיןד ׳םפיהרט ווי

 ,נעךרעהט אונ געצופט , געטךײםעלט щ האט ;נו
 - געךיעבען אדב גענןװעטשט ,נעבועען

ךעם פון ,נעכיןד ,שוין איז סוף צץ׳ם אז ,אזוי
.געפליעבען ניט כמעט צעהנטעל א . .

* *־

שטעהסט פיעל ווי :שנא?ל ,נ־נאפל אוי,
םכסוכים! אונ מחלוקות אויס ת

םו־ף ךער אונ אנפאנג ךער ביםט ת
ױגוחים... ױדישע אלע פון



X X IV .

״געגנבט״♦
,מדרש( )א

 תנא קלוגען: ,א׳נ־אלטען מיט
,ױנגע א געשמועת׳ט מאל א האט

•’ ! ”  :  V : V т  -  т

 מאטואנא רומישע שאנע
.אמונה ױךישען ךער פןן

 פערװאונדעוט ובי״-האט ,מיו־ ״-זאגט
 :ךאמע ױנגע ךי געפראגט איהם
 געשךיעבק: שטעהט ביבעל ךער ״אין
הוה עלטערבאבע ךי אום

 בורא ךער האט בעשאפען צו
 געװארפק אשלאף מענש׳ ךעם אױף
 מענשק שוואכען בײ׳ם שלאף אין אונ

.געגנבט ריפ א ׳שטילערהײט . .
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!רבי אמת, געננבטו יא, Т ־׳. ״ . ... ... .. ... .

 גענומען- שלאפענדען בײ׳ם ווײל
.געגגבט הײסט .  דען פאסט ,זאגט־זשע .

שטאהלער? א זיי־ן צו גאט א פאר

 ,גוויסער אײער איז ךאס אט ״אונ
 װעלבעם מיט ,נאט ליעבער ,שטאךנןער

 פאלקער, אלע פאר שטאלציךט איהר
גאמען?.״״ זיץ לויבט אונ זינגט הײליגט,

 געאנטװאךט ךאמע-האט ליעבע ״-
 :תנא נןלוגער ,אלטער ךער איהר
 ערצאהלען צי מיו ;גךלויבט איהר
געשיכטע. כןלײנינקע א אײןי

 װארירע׳ א איז געשיכטע ״ךי
 :געטךאפען אלײן מיר מיט האט

 ךאמע, ליעבע מײן לאנג, ניט ךא
:בעגנבט נאכט בײ מיןי כוען האט

 בעגי־ענען צו ווען ךערפױה, אין
 אויפגעשטאנען אין־ שלאף פון בין
 ׳ לעךנען זעטצען זיך געוואלט אונ

,לאמפעל מיץ נישט׳א - מיך איןז־ חאפ

 לאמפעל אלטעפ ,פעךשמאלצען ״מײן
 ,טאטק מײן געקאםט האט װעלכעס
 א׳ג־^רף צוךיק, ;אהר ךרײסיג
מטבעות״ קופערנע זיעבען
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 .פערפאלק איז לאמפ/יל ךאס ״אט
 :אביםעל א׳ג־אנןט האךט אבער...

 געשטאנען ס׳איז װאז ,ארט ךעם אןיף
לאמפעל, אלטעס פעושמאלצק, ךאס

 !־־־לאמפ-א׳נ־אוצו א שטעהט ,איןי ״זעה
 געגאסען גאלד פון ,ברײט אונ הויןי

ציגע פײנע,  פיגוךען ק̂ן
,זײטען ךי אויף אונ ךאהר ךי אױף

 בליםטשען ,שײנק אויבען פון ״אזנ
 ברילנאנטען פאר א אראב ךאךט
 שטערען ךי ווי ממש טאהי
.הימעל בלױ#ן ,טיעפען אויפ׳ן . .

 זאגען איהר וועט וואס מאךאם״ ״נו,
 גנב? ליעבען מין אזא אויף

 ךאמע ליעבע ,אײך ׳כ־בעט ,נעהמט־זשע
בי־בעל, אוגזער אווײלע אויף

 איבער חזך׳ט ,אײןז בעט אץ־ ,״נעהמט
 זיןי #ךצאהלט ךאךט וואס ,מאל א נאןז

"הוה׳ן אונ אךמ׳ן װעגען . . .  
.״ .. ? גנבה שאנע א ,מאךאם ,נו

—0-0-
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XXV.

I.

 ,זאגע אלטע ךי געךע^ט איהר
 פאךצײטען מאל א ,מאל א דוי

 פעךברענגען טאג דעם מיר פלעגען
״יום־פפור״? אוגז בײ הײסט וועלכער

־* * *

,יריחו פון גארטנער ךי אין  

 ,פאלמען־גאו־טנער גרינע ךי אין
 טראמפעטען, אונ אךפען נקליגגען
שטימען; ױנגע זיסע״ שאלען
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 כןלינגען פרױעךשטימען זיסע
 ,טראהליך אונ העל פליעסען זײ אונ
 זילבער׳־גלאקער פון קלאנג א ווי

:בלומעךשטאקק ?רישע ךי אוף

 !בחוךים ,אהער ,אהעו קומט ״-
 שטימק: ליעבע יענע כןלינגען

 , שאנםטע אלע זענען ךא ,קוגןט
יךיהו. פון טאבטער פײנסטע

 געוואכסען, הויןי פאלמק, די ״ווי
 רױזען, ךי ווי דופטענד אונ פךיש
 ליעבםטע, אלע שאנםטע, אלע

.יריהו פון טאבטער פײנסטע

 !בהוךים אהער, אהער״ ״קומט
 אבער ...כלה׳ס אײןי קלײבט אײןז־, קלײבט

 ױגענד, אונזער אויף נאר גיט קוכןט
< שאנהײט ךי אלײן נאו ניט וואהלט

 פערבליהען, װעט ױגענד ךי וױיל
 ;שאנהייט ךי וועט פערגעהען אונ

 ,זיטען גוטע ח־עלען בלײבען
.טוגעגד ךי װעט /נבינ בליהען

 ,ליעבע טיעפע ,זיטק גוטע
 - געפיהלען ?גיעלע ,פײנע
 וײכטהום, גךאסטעס אונזער איז ךאם
." ׳. פעךמאגק בעסט׳ אונזער איז ךאס . .
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 כןלײדעי׳ ווײסע לאקען, שוואוצע
 ,ווײטען פון פלאטערען ,שווינךלען

 ,פאלמעךצווײגען גלינע ךי דדךןד
,ען(בלומען־שטאר פךישע ךי דוךןד

 ̂ נלאטע אין ~ נענןלײךט גלײןי אלע
 ,מנהג דעם לויט .קלײדער ווײסע

 כןלײךער ךי זײ דאמאלס פלעגען
צווייטע: דעו בײ אײגע באךגען

 ̂ ארעם ניט ,ךײןי ניט ,זײן ניט ס׳זאל
.בושה נןײן ניט ,נךלות סיץ ניט . . 

 ,בילךער אלטע - צײטען אלטע
.פעךגאנגען שוין זעגען זײ ,אןי . . !

II.

 ״ מעגשען נײע - צײטען נימנ
 :בילךעו נימנ - טענשען גײע
 גרױסער ךער איז ליבטינ אזנ העל

״םאבךאניע״« אין טאנץ־זאל שאנער
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 טאנץ־זאל שאגעם ,נרדיםען ךעם אין
 ״אבענד״ צו-׳ם צונריף זי־ןד זאמלען

 בעסטע, אלע שאנםטע, אלע
;יךיחו פון טאכטער פײנםטע

 ,בעםטע אלע פײנםטע/ אלע
 יךיהו, פון טאכטער שאנסטע

 חברון, פון אונ יךיחד פון
:קאוונאז פון אונ בעןךיטשעװ פזן

 ,פסהאוױטש מאריא פרײלײן
 למןי״ פראסנא ,_קאפהאן נאסטיא

 ,איזאבעלע שאנע ךי אונ
.לאנןשעךצימעס איזאבעלע

 געקלײדעט זײ זעגען אלע
 מאדע, שאנסטען לעצטען׳ ךער נאןד
 ,א׳נ־אנךעוס גאר זיננען זײ אונ
:ליעךעל נייעס ,א׳נ־אנדערס גאר

 - ! חתנים אהער ,אהער ״קומט
 ,פראםיא ,נאםטיא ,מאריא זינגען

 ,איזאבעלע קלוגע ךי אזנ
:לאקשעךצימעס איזאבעלע

 ,ךאקטויךים ,אהער ,אהער קזמט ״-
 , אךוואקאטען ,אינזשעניערען

 לןאקאךךעס מיט ,נאשיוױןעס מיט
;אטעטטאטען ,ךיפלאמק מיט
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 לחמנות״ האט אוי, גװאלד, אונז, ״נעהמט
 אלע מיר אןל/ ...אונזו חאפט , אדנז נעהמט
 לויפען צו אײןי טיט גלײט זענען

. גיהנום אין אונ גן־עלן אין . .

 פעלוױקעלט ,הילט־אײן ,האפט ,אונז ״נעהמט
 ,אטלאס ,םאמעט אין ,זײד אין אונז

 ,טהעאטעל אין לאזשען אד-נז קוי־פט
;מאםקאלאךען ,באלען אןיף פיהלט

 גאנצע א זײן זאל הוט ״אונזעל
 ;בליטצען < שיעק , - בלומען סכרךךךע
 האר״נעל״ גאנצע אונ גאנז נאנצע
• זיטצען אױבען פז־ן דאלט זאלען

 - אלע פדן זײן זאל כןלײד אוגזעל
 בעסעל; ,שאנעל קלײךעל אלע

 < לאנגער אלע פו-ן - שלעפ׳ אונזעל
-גלאםעל אלע פןן - טורניךל ךעל ,

 צײנלונג אונזעל ,אנצוג אזגזעל
 שטעלק- ךי ווי גלאנצק ךאלען
 בעקאנטע אונזעלע אלע

"װעלק כפלה א זאלען . . . !

 .וױיטעל זוי אוינ ,וױיטעל זוי אונ
-בלילעל ליעבע (ליעךעל ךאם זינגט ! 
 / מענשען נײע - צײטען נײע
׳ ליעלער נײע - מענשק ניײג
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 ,העךצער נייע ,נאמען נייע
 זײטען״ אלע פון גײעס אןנ נייעם

ם נ ײ  געבליעבען אזנז בײ איז נאר א
,פאךצײטען פון מנהג ךעם פון

 ׳ קלײךער ךי :קלײנעקײט א , איץס
 .קלײךער פײנע ךי ,פרײנד ליעבע

 בלומען ךי מיט ,ציערונג ךער מיט
.אפט זענען . -נענוםען באךנ אויף . . .

-о -о -о -о -



X X V I.

זיןז♦ קפאלט הימעל ךער
.ליעךעל( הושענא־רבה )א

 י נאכט ךי איז אונ.קאלט פינםטעו ,טלוי^רינ ווי
בעצויגען; װאלהןען מיט הימעל ךער

פונק״ אײנציגען אייין ,שטערען אײגצינען אײן
אױגען״ ךי מיט הויך ךער אין אין־ זו-ך

* * *־ 

- שוואךץ אונ װאלהןען ךי אןער געךיבטןזענען
.בעהאלטען שטערען ךי האבען זײ . .

ף ךןי щ כןעהךט װאפ־זשע נו״ נארעלע, *־־«״  א
ז הײנט שפאלט זין־ הימעל ךעו ךאןז מו
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 ,נאכט ךי דאן־ איז הײנט - אמת טאקי ,יא ,יא

:װערק אויפנעויכט כןאן יעדער וןען

,געהן צו וויעדער אנהעבען הןאן פװמער ךער
ק, צו בליגדער ךער ה ע הארק צו טויבער דעד ז

* * *

זײן צו מוטער א - עסןרת וויםטע ךי
;עיגדנה ךי - װײב א וױעדער אונ

;שטאדט אין מגיד א װערען נןאן שטומער דער

חױנה$ בכבוד בעקומען בעטלער ךער

* * *

 ,נביר א ווערען ?ןאן לא־ױצלח נראפטעד דען־

,פריץ א - שלימ׳מזל גראפטער ךער

 ,שטאךט אין מגלי־ךעה - פערד א ,א׳נ־־^זעל
;גךעםטער.עם־הארץ ךער - דין א

* * *נ

- ״מוציא־לאור״ א װערען _קאן שוםטער א

-קרקען צי היות א ,הארק צץ נהת א !

,קריטיק קױעטשען אגהעבק װײץשאננןער א

.ךרוהןען צי ראמאנען - א׳ךאלף־בית־ױנגעל

* *
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געזוגד אי (ױנג אי װעלען האן ז_קן א
פיד׳רען; צו לאךעל ךאס וױעלעל אנהעבען אינ

-פלאכט א - גאלטען א וועלען לןאן שול־הױף אין ;
״ .טהיךען אונ פעגפטעל מיט פאלאץ א - הקךש אין

* *
*

,שטוב אין מלמד יעךען בײ שמאלץ״גרוב א

• • • גך״עדן א - פלויז א גאר װאו אדנ

לל: וועלט גליכןליכע א וועלק האן щ אן
, I פרײדען אונ פלײנךשאפט מיט גבוךה, מיט הלמה, מיט , .

* * :Я

 איהל האט װאם־זשע פאר \ ױלען ,מיל ןאנט־זשע טא -

 - פגים פינפטערען אז׳א איצט ביז

 ,ים פונ׳ם בלעג ךעם אויף זאמד ווי - אביונים

? .קבצנים - הימעל אץ שטעלען ווי

* *נ

שלאנ, מיט צלות, מיט דלפנים פבצנים,
г  • • т  :  -  • т : -

.אלמנות ,״עגזנות ,.יתומים . .

 ניט נאל ךאם כןאן אונ ,ױלען אײןי, אויף פזס איןי
:נאמנות מײנע אױף - פעלשטעהק



X X V II.

אוג.^טערעןי זאכוד

щ לבנה ד־י שײנט; щ שטערק ךי גלאנצען;

.טהאל אויף אדנ בארג אויף שװעבט נאכט די
-אפק מיר פאר ליעגט ביכעלע אלטיטשכןע ךאם ,

.מאל טױיענךע ךאפ לײ?גן ,לײען;ןס איף

,ווארטער טהיי^יע הײליגע״ די לײען אלןז־

 - שװער ״איך :שטיםע א זיןי האךט מיר

 ,הימעל אין שטערען ךי ווי זיין װעםט דן־ פאלק, מײן

.מער ם פונ ברעג אויפ׳ן זאמד װי .״ ,
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פעךפאלען ניט װעויד י.;>ם עולם של .ךבונו
:ווארט אײנצינעס גךן הכטחות ךײנע פון

,ווילען הײלינער ךײן ווערען מוז מקױם

אךט. זיין אויף צײט זײן אין קומט אלץ

,שטײנער אוניוױ זאמד װי אמת, ,גאטענױ ,יא
.שפאט אויף אונ שאגד אויף צוװארפק אוג צושפרעיט

- כןלארע ,ליכטינע ךי ,שטערק ךי אבער ,נו
!.. ? נאט ,זײ זענען װאו - שטערען ךי ,שטערען ךי



X X V III.

שלייסעל. גאלדע^עי ךער
.לענענדיע( )תלמוךישע

 צייטען אלטע ,אלטע ךי אין ״--
 ;לןאניג א׳נ־אלטער געװען איז

 פיעל.עשירות אוצרות גרויםע
..הןאגיג אלטער ךער געהאט האט

 .זילבער אונ גאלד פון בארג ״גאנצע

 פעךל אונ ךימאנטען הויפען
 געלעגען לאנג פון שוין זענען

, פאלאטץ שטאוקען ,גרויסען זיין אין

 פעךשלאפען שלאפ שטאיקען א ״מיט
 ;פאלאטץ פון טהיר ךי געױען איז

 קלײנעם א שליסעלע א מיט
שלאס. ךער אפעגען זיןי פלעגט
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 גאלד רײנםטען ,בעםטען ךעם ״פדן

 קלײנע׳ ךאס נעמאכט געװען איז
 לײכט אונ ,שליסעלע _קלײנע

;פעולירען צו щ נעווען איז

זיכערױץ צו ־פךי ״אוג

נןאניג דער האט - אוצרות ךי פאר
שליסעל קלײנעם דעם צונעפאהט

י ; ־ ײ :

..קײט שװערער ,גרויפער א צו ,״ .

 שליסעל ךער ביםט דו פאלק מײן ,־לעב

• טהיר אלטען^קאניגס ךעם ־צו

 ,גרויםע י.ענע פון ,טהיר ךער צו

 זענען װעלכע אוצרות, גרויםע
 זילבער, פון טיױגרער בעסער,

פעךל- פזן אונ ברילנאנטען פון

 ,גרױםע יענע פון ,טהיר ךער צו

 :הײםען װעלכע ,אוצרות ליעבע

.ה נ ו מ א או־נ ה קז ך צ ,ה ך ו ״ת  ,״ .
פאלש מײן זאלםט, דו נךי .נאר
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 וךערען פעךלארען ניט אויביג

 בורא דער ךיןי האט - וועלט דער אויף
צץנעקאױעט ,צוגעבונךען ев.

.נךט שװעךע ,גרויסע א צו . .

 צרות פון .קײט שווערע א צו

 :בורא ךער צוגעפאסט ךיף האט

 געזאגט״ פאלק״-האט#ר מײן ״-געה״
ןחמען״ ,רוישען שטוךם ךער ״לאז

םט לעבען-ח־ וו־עסט ״דו לעבעף...״ מו



עולם־הבא!״ ״פעח־יעןט

XXIX.

 געשטארבען בין איןי אז געהלומט, זיןי האט מיר
 - !געךאכט מענשען _קײן פאו ניט - הערצװעהטאג )פןן

 ,פעךדאובק מחברים שוין פיעל האט כןראנקהײט ךי
.געמאבט יװ־ישע־נןינךער פיעל פון תל א . 

.געשטאךבען אץי בין איז .  איהר פערשטעהט (מילא נו .
 :שפאטער צי פריהער - ניט הילוק .קיץ ךאןי איז #ם

 שטאךק גאנץ ,ױךען א פאר פאסט ווי.עס געקראנכןט
.אזנ . .מאךק פונ׳ם אךאב - וועלט׳ל פו־נ׳ם אױם . . . ! 
 בנבוד: געוועזען מלוה מיןי האט מע

 געקלאגט ביטער מיר אױף האט כאר־חזן ךער
 ךוד רב׳ דין ךער ;רחמים״ מלא ״אל מיט

 ,געזאגט הספד א אדנ געשמאכןט טאבאק האט
 נעהאלטק רעדע א - ראבינער ךער איהם נאןי

 ,מאס אהן אונ װאנ אהן ,לאנגע א ,לאנגע א
 געהאלטען נאזער ךי האבען איךינעס צוויי
.נאז אין פינגער ךעם - איגגלעך צװײ ,פאךטוך אין . .
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 ,געקלונגק אונ געכןלאפט פושקעס ךי האבען #ס
 ךיאד אין זענען. תלמוד־תורה׳ניסןעס פאר צעהן

.געזוננען לפנױ״ ״צךק אדנ געגאנגען . . 
 , פאראד גרױםער א געװעזען ,בקיצור

.נעווען לױה װאזשנע א . .

 בשעת אונ
 ,מיר ארום אזוי געהלאפאטשעט האט מען
 - מטעש״ ״העני - נעשטאנען ,נעביף ,איז
 טהיר, ךער בײ אלײן נשמה ביךגע מײן

 ,געשטאנען גך_עדן פון טהיר דער בײ איז זי
 פײן אין אוג לייד אין פעךהושכט, ,פעױאמעךט

 טהרערען, ביטערע שטראמען־װײז גיעםענךיג אונ
 או־ײןף מיןז לאז ,״אוי מלאןי ךעם פאר געכןלאגט

 ,,כ־לעבען ,ביסט ? גך״עךן אין וױלסט ? לאזען ארײן ״-
.ניט גאר נאר נןײן .  ,.קינד טהײ^רעה ,מיר זאנ־זשע .
 לעבעןו ךײן אין אזוינפ האםט׳ו אויפגעטהאן וו־אס
. ? פערדיענט עולם־רבא ,זאג ,האסט׳ו װאס מיט .״ .

т т : т т ־ V т : • :

. ווײס איןי \ מלאןד ,״אוי .  ,צרות פיעל לעבען אים ׳כ־האב .
ק :געליטען שמערצען פיעל  ,געפלאגט מיןי האט מ

 כפרות ״עליכם., לא מיר, מיט געשלאנען
. גע;אגט ,געזיעךעלט ,,עברות פרעמךע פאר  .״ .
 :מאכען ךא נישט גאר וועסט׳ו ךעם מיט ,ברןדער ,נײן ״-
 זאכען בעםערע ״עפעס ארויס נאר וןײז ,נײן
,ױד ךג ,סהוךה ךי

.יךיד״ פון געבראכט האסט דו וואס . .

 צופךיעךען מיןי לאז ו מלאכ׳ל ,מלאנ׳ל ,״אוי
- געױען מחבר א - מעהר נישט ךאף בין איןז
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 פען״ מיט׳ם זשאוגאן פון פעלד ךאס געאנןעלט
 ץדען״ פאר שירים זשאוגאנישע געשריעבען

 שווײפ ביטערע דער בעניעםען מיןד פלענט ?נס
 ,האלטען צו גראטק ךי בויט משכןל־השיר ךעם

.נקודות מיט צעזזר . .\ מלאכ׳ל ,אוי . .  ,׳כ־װײם .
.ךעךהאלטען עפ געסאנט האב איך װי ,ךוידוש א .״ .

 :געשךײ א געטהאן כולאך ךער האט - ? װאם ? ״הא
.אוים װארט נאה אויס ווארט - ? אץ־ האר װאם .  לצנותג■ אהן .

 !װעה׳ ,מיר איז וועה׳ ,אוי ! ? משנןל א מיט צעזור
п נאמנות מײנע אויף ,נךוש א ךאןז ביםט ! - 

 ! ? צעזוו־ מיט זשאךגאן \ ? משקל א מיט זשארגאן
.זשארגאן .  !האר דאפ דיבאם דא־ זין־ שטעלט %ם ,אוי ,

.י קדם ,מיינע קרוין־ ,קום .  ! בהן־־הבא .
 ,זאט גאנץ צרות מיט שוין ביםט דו ,ךיר גענזג

п געהאט. גיהנום ךײן שוין ערד דער אױף האםט 
עולם־הבא!״ פערדיענט כשר האםט

т -  т : • : г •  — т ; т






