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(17
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(20
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«־ ־־־־״ — ״— ״— .גאזעללע דיע

ק בײא ג ע כ ען - »ן ױ » - . ן ד ך י

 צוקונפט•. ליך<ע;דע3 דיע

^ו. אזנ יענןב  ע

!ע§;;ראמק - .

̂אןד בײראן( לאף־ )

אלײב
 .רי זיןד
זײן
 ]Ь זײן
 ױט אז

 אל פיר
 אי או־נ

 ו האט
 ״א׳' —
 איר —

 ״נעפןף
 ״ב?רט

 ב ״תא
 р,״אונ
 א ״נאר
 ד ״מיט
מ ״דוא

ז ״וואם
 V ״ךעם
 קו ״מיט
15 ״איןז

 אלץ —
וו ״פאר



 ,םמרה פון גבור .ךער ,״מלןו״ דער דארט אלײב
בזדה זיין אדנ מאקט זייין חיות פאר ךיההע;ד זיןד /, 
 \ השלמה (געשץןטנךיט ׳ נא?זען לייעןק שאן זײן
 ’מלהמה,י אין שטרײט זײן ,;צהו־ן , пЬ זײן
 ,געאבט מלף ער איז אוטןיסט גאר גיט אז

 ,^ענזאנט האט ער וואס םדךים פיעל אללע פיר
 - אויטגעציעלט אזוי ״אר־ען״ מיט ךאם איז אוג

:פעךפיהרט .זיןי א;עש$כעף ״אמילב״ מיט װאו האט
̂ 'ךיר אויף אכסמנות / קלײנם מילפעלע !״אוי״ —
 — ,איהר צו זנר זא?ט נאר ;או־ מיט אירךאניש —

 , טהיער גאר .לעךעס פון ,כיה ךי .ךען ״נעפןךעףט
.הא ךײנע פון נאן־ ״בפךט . א’. .ח . . ущ\ 1? ר י מ 

 קלײן״ גאר מאוס״ גאר געװאפםק ךאןי ביןט ״דוא
ט קע^ אונ, ,אלײן גאר ״מיר״ פאר אפילו ניט ״

 (שטעהן בײא ניט מיר פון שלאפע פיר גאר אויןד ״נאר
.^יהן ים1ך,ער אשטרײט אין זאלל מען גו־ען ךיר ״מיט . 
 ,גרױס אונ ביזטו שטאךק אז א?ות אין גאר מײנ^ט ״דוא

 , שווײס מיט הארעװעפט אלץ נאר נא?ט אונ טאג דוא ״וואפ
 ,^עעפען האט גאטט וו־אס נן#ןד ךא שטי־ןעל ״ךעם
!לעבען צו ליר וןעלט לער יף1א ;אהר ךיר קולצע ״מיט ! 
א ךיר פןעג ״איך , ^פל ?ןיט זאגימיר נאר ,למשל ך

 - אשםײפעל מיט איהר ךאךט ,םאטירךיש ער פלענט אלץ —
ע ״פאר על; ,י פיה זאךטז וועלכע פאר ,חידת זארט ;ו



,מיה שטאגױגע דײן ״גבור״ זײן נוטצליןד ״נןען
,שפײז ו;עזא?!קעלטע זיך צונויף ?י?־>ל ״ךי

< פכ־ײז טהייעךע א ךא ןיאהלסט דוא ויעלהע ״פאר
א װעל?ע ״מיט ,וועלט ךער װיץען ךאס זיןד ווץלשט ת
? אד״עלד י\ט3 ״דוא״ אז ,פײגען זיןי ,ריהטען ״זיןד
,.ךעם גארז י.?ער1א ;אף , אײעס ךאם אוישער ״אונ

, א£ם פאר וואם זאנ ,א.יהוס פאר וואס ״נלאטט
,איפן גאר זאג ך/ים אויף ,ךרען מיט ״דער .קע^סטו ״נאר
״ קויפק אײן זין־ מיט ךער שטאךפען דײן נאן־ גארז ״זיןד

,לע?ען ךאךט זײער אין ,װאו ווען שוין װעלען עס אז
,?עןען נאר װאו אקוק ,רוען פליק א לױ?זעך׳?ט5 ״אט
ט ;רויפע מיט אניסק די ,פהמות ״די ,כ,עתער ךאן

.. ? ,קעךנער האלפע ?לןײ ױ ׳ ךא ״מיה״ פי־׳נל ״ךײגע״ ״אױף
, גערעכט .זענט - נזילב די זאגט — איהר אויב ניט ווײם אין־ —

.שלעפט פיעל זא ;יט נאך ,איז טיה מײן אז דובט ״מיר
,מוךה אײןד ךא יין איןז ,עזות מײן ״פערצײהעט

,בײךע גאר .אהגליןי גיט ,טאקע ךא .זיינק ״מיר
,אײןד אזויא ״מיר״ וויע ,פעשינפער אײן ךאןד ״נור

.;לײןז גאטט בײךען אט ,ךאןד אונז האט ״פעשאפפען
״ אומזיפט ויפטיג איז ^בדך־ מיט ךיד׳טען ״זיך

.סיסט פון ער הויפט באלד ,ווילל גאטט ןןען נפטק;לןלע ״דעם
< קןאן נאגץ טאלן/ג איז ;דולה ^אגהײט-אונ ״אויןז
. אלײן ;אר גאטט פדן געישאגלןק וועולד ךאם ״;אר
, ךויש אונ או^ז שוץער איז צוגעריטק ךאס .זעלןפט ״אוגז
.פלײש נור אונ ?לוט ניט ?ועהר פאךט ךאך זײ;ען ״מיר

״ ״טשי^ען״ >־יעל ;רויסע ךיע אךךען אדנ ״טעךײלק
;פערליעגען אמת מיט ווירקליןד מיר ״ןעדאךפען

,ט^פטיט ,שטיךךעס דדךך ,מצות אהן א?ער ״נור
׳ פרטיש אללערלײא אין טובים גאר מעשים ״אהן

, שרושט ךער ?עהײ^ען —נאוה צזליעב גאר ״װאו•
. לוסט. איך.קײן האב .זײא — טךא.;ען צו יושר ״אהן

;בוךה, אהן אךךען אהן ;גאר ״?ין״ איך שלאף ״וויע״ ״אט
• שירה מיר ןץןען דאןד ?עשעפפער צום ̂לײןר ״דאך
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 *לטטעלט האט ;אטט ךדיע ,נאר שולד .ךער ,}אר חוב ״כער
 ו װעלט ךיע נאןד האט ער בעשאפפען לןען זי?ט ^אןז
 / טאהן צו אליביג נור ,מיריען צו ןיןז גוו־ ״איז
 כןאנן ער פיעל וױע אט ,;אןד פעךשטאלד .יעדע^ם ״נאך
 4 מיט .ךער זץד ריהם אונ טליקליןד מיר זיןד ^אטץ ״איך

 , היטט ער אײפיג אלץ לןםד מיט מיר גאטט ״;ואם
 4 פי־ךען ךא יארפען כןײ;עם נאז פאךין זאלל ״איןד
 ו שטאלציכען אלץ אזויא ,לבורה טיט ,כיח «?ןיט
 ךומה, אין פעפ אין יעךען אויף }אר זײן ״אלץ
 אימה אין אונ שנעק אין .יעדען נאר האלטען ״אלץ
 ,געכעהט ;.עפען אויןד יעךער מיר ךאןד ןועט ״דאם

 שלעפט זא ױט גאר בין־ ,אויפפיהר מײן מיט איןד ״אז
 ,זײן ניט איןד .קען ,גײן ,גפור .קײן ךא ך.עלד ״קײן
 .שײן לי?טי.לע דיע ניט אױןד גאר מיר שו־עקט ״דאף
 < £למות;ב זיןד טוה אונ .קײ;עם פאר ציטטער ״אין־
 .פהמות פאר ניט גאר הלילה איז שפײז ״טײן
 ״ פעזאפט טא^לין־ איהי זא?ומעל איך איהר ל[/ײב ״איןד
 מאפט. אונ פה מײן ,לבוךה מײן נאןד פו^קט ,,אט

 4 מורא גיט אױןד האפ אונ .קײ;עם ניט גזל ״איןי
4 פורא אײן אונדנר אט ,גאר גאטט פאר .ניט נזעהר ״;אר

,אביםקען װאו מויל פון נימאלס ןו־ען לעפק ״^ין
געריפפען. אוים 'ניט נאןז .קײנעם פייא ;אןז איןד ״האפ

א, מיר שיקט גאטט וואס ,נאר ךאס ?*יר איז ״;ענוג צו
 .רוה זײן .קײגעם גאר צױלטעהוק ניט ״אכי

 4 פערגעױע^ן כךײ^ט ךא נאר מיר ו\אם פעפ^זע ״דאם
 .קריע^ען צו .קײנעם מיט לעפען אין .זיןד נאר ״איז
 ״ גבר פארץ ריהמען ןיך וועטען זײן טביש ,״נײן
 4 אנארר ״צװײטער״ דער ,אלץ גקלוג ;אר }יין ״איןד״ ״אז

 — וןעלט ד>ר נוטצען פרײלנ ,.קײגער טעהר ,אײנער איך(,
 .;עװאלט וואלט ״איןד״ װען .קאניג איןד;יט ._קאנן ״ךאם
 4 ל;ג?ען ;אר אלךעךש זיןי איןז לןאנן אפער פאר ״ךער
 : איפעךגעןען ״מיה״ מײן טטשלה 4 גאוה ״אהן
ט ^יי1 ׳ זתתאל ^ין ׳ ם^לי «^י] ע 4 נאפט ןער אין ^



 .בעזאבט שטענדיג זיך פלײפיג איןז אךבײט *נאר
, זיננ־לן אין .קיץמאל ניט מיר ;עהט גאר ךושות ״קײ,
.;עפיגען ,זוכען אלין ,װאו שפײ־ מײן נ_אר טךאפט ״אי־

 ,לײט אנלערע וױע מותרות קײן ניט מײן ״אי־
 ,שטךײט דוךן־ אמ לךיעג דוךןז זויפען צו ,?ךע?םען ״צי

 — אוים חרןז־ לעבק ךעם סשבוניות ?רעמךע ״אויף
שווײם אײגעגעם מיט מיך,ק צו זין־ זעלפסט ״נאר
, לײב ר׳ .לןאניג ך,ער זאלל איך נוען א?ךעךם ״ךז־ן

 ,רויב נאןד לויעךט וואפ אךזטפן ךא זײן ״גאר
 ,^למה ר׳ ןעריהטטער סבם דער ךאןד מיר ״וואלט

 , אימה אײן ךאךט אשךעק .געךךשה׳ט זיך האט ״װאם
 —, הלופ זיץ גבעון אין זעסען ךאךט יענעם ״נאןז

 — טשליט טױזענךער פיעל ,שיײפ טויזע;דער ״פיעל
,ודעלט .ךער אויף מיה אזנ מןגלות מיר מײנע ״סיט
אןד מעגקןען ךעם מוסר ״אלפ שטינלט... ניט מיןד ך ;ע

ט יעגעם פון אט אױןד איהר ווײסט ״לעוויס ך א  ,לןרײז י ך

 ,שפײז אן זאמטעלי אי־ פיעל כלןלוג ךאךט ךרשה׳ן ״װאפ
 , ןעזאבט ,;עלא?ק , מופר וואפערע , ״א־

ק ״זייא אי ט... ךארט רײד נאר הבם׳פ ךעם ה פ א ר ט ע ? 
,ךאמען פון ךא מיןז אױם ןעריל שעפפענדינ ״אוי־
:פעכשטאנ.ען ךא מט גאגץ ,אויןד סמון ךער מיר ״האט

 , פ*יל ,נאכלעםיג ניט — .ער זאגט — נאר ייוטו ״ד,ער
.טויל אין האפטו ךאנן ,ןאר ״מילב״ ךיע וויע טוה ״טא . 
 ,לאפט אונ ךא מיר פץ ווער שפאטט עס נור ווען ״אוג
.^עפ־אכט נופז^ען ?עהר , האט ״ער״ ניט עפ הײםט ״נאןד !

* *
*

 ;פליךער מײ;ע אױ־ ךא פאהטען װאלט השובה ״ךיע
.ליעבער ױדישע פזן לא;ען וואם , שפאטטק *וואם . !
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• דופק ישראל׳ס
I •• •• т :  •

 ,סאןד אין שטענןען דעם האלטק צו ביח אהן
 ,־לאט צו נאר לאנד פדן , אלץ צײט אזא גאנג פון

 ,פעלשלאטען װאז ?עךשפאוט .אקראנ־ןער , אשלאפער
 , שאט־ פון ,ווײטאג פון ,.יםוךים אײנע אין
 ,לשון אהן ^עהלש׳ט ,אימה פדן אונ שרעק פון

.װאט־ צום צזךה ךיע ,אוינק ךיע אפפק נאר . . 
 —,וױיט װאו עתעץ ךאךט מעךבי״ ״כותל צים
. .צײט א גוםם׳ט און ער ליעגט אזויא פעטט צום

 ,מיה^ט זײן ,פעהלער זײן בעטךאכטק חולה צום
 ,כוהות אהן דאפ ליעגט .ער אקרא^הײט פאר װאם פון
.הלשות ךיע ךרילןקט איהם שטע־צק וואטערע פון . . 

 / ךאקטויךים זײנען יעטצט זין־ איהםי צו *עקוממען
 , נפשות רופאי פיעל ,פראפיעםאר ןעװאוםטע

 , רים1נב , טלומךים ,קבמים לרויםע גאלן
< צופריעלען ,אסתת אין / שלום אין אללע און

•» ■ אידק״—״מיר פון לײךט ער אז , איהם אהן ערקעננען

אנד, אללע איהם דופק ךעם טאפען זײא  פענ
 ;שטאגד ^עפאהרליטען ,לע?ק זײן געטראבטען

אכק זײא  ,גןאןםילם ,אםיפות ערע^סט זין־ מ
 ;רעטען צו איהם װאס מיט עצות ןיןד גיעןען זײא
קז אוי־ ,גאר איהם פאר הײ?ק זײא א;  .תהלים אפט ז

. עטק3 אוים כקכא;._קען איהם פאר גאטט בײא אךפואה . . 
 ,ךפזאות איהם גיעט מע ,,רעצעפטען איהם שךײבט טע

ק ק צו איהס״ טרײסט טען איהם/ שטאךקט מ פן א )שועות. ה

,פילולען ,בײלזאם דיע (מינןסטןךען , הרופות ךיע
 ו שילק דיע אין אפפט אויןד ,להלים 'ךיע ,^?ילות ךיע

 ,להות יאונ ,ע^ערגיע ,לעבען איהט גיענען ךאס
.לעפען, מיט איב לייב טיט אךצטע ךיע ^לייןען צי



 ו כוחות פיעל אללע מיט וױיטער אויף אויןד יןאהן צו
: щущ. איהם זײא פון ךפואות אללע דיע

,גשמה זײן אויןד אזנ ( איהם מף זײן &שאךנןען‘ צום
ק װאו כןענגק צי ל א .נדומה ןוען טאי א ל . . оц ק פון איעבעל ךאם איהם $עהט צ אי  ,לערוגטער ה
 •מונטער ,פבײליפער ןיך געבאהךען נײע ןןעךד ער
 / הויןען אונ טטאךכןען8 זין־ ןעלוע;ען זיןד נעהסט ער

 , מוח אין זיגנען אין ת1מלשב הויכע מיט
 ,$לויבען אזנ האפפען אלץ װײטער וואס זיןז געהמט ער

 אמןבחיו גאטט צו אטךבז זיןי בויט אזנ
, לא.נד אײגעגער ךער אין הײם ךער אין זין־ בײא

—.האנד אגאטטלײער דוך־ מיה אײגעגע ?זיט

♦ זכרונות
, ציטטעוט צו ,^ךאקק צו

.פעךביטטעךט אונ פעךקלעטט
 , פערקטײנט ער זי־>ט נאר ךײזע .ךער פון מאטט ^טארק

;לעטראבט אונ .פע־ןלעהךט
/ נאהט דוךןי אזנ טאנ דוךןד

.^עוואהגט האט ״ער״ װאו ,;ע;.ענד זײן ,ך״ײמאטה זײן

,אײנם ;אר ״אציערונג
, #א}ס מײן , ?:דולה מײן

 ;טראכט איך נאר ״דיר פון , ״ציוך ^אר ?זיר ״ייןטו
.יאהךקז איהר , איהר זײט ״װאו .
, ן1שר מײן כל£ל, ״םיין

?־ךאפט מײן ,נג:ציערו מײן , #אגדץיט מײן אונ גליק ,מײן
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 • גליק• דײן ד1פב ךײן ,גבוךה ךײן אונ מא?ט ״ךיץ
 ?רײד אין ,שטחה ״אין
,.לײד אהן אונ ?סט4א ״אהן

.צוךיק דור׳ת מיט ,״ציון״ הא?טו ״ג.עלע?ט

. געגלאןצט אדנ ״נעשיץט
ןעלן־אגצט, אונ ״פעךציעךט

 ;אום אונ,ד אום ךאךט אט ,?ילומען מיט ,ךאזען ״מיט
< וועלךער מי>ט ^אךער ״מיט
/ .פעלךער מיט )ויעזע ״מיט

.ר.;גרום אזנ הערום נאר בץטו ״געוועזען

לבנון״ ךער ,סומון ״ךער
,ציטראנען ,אײלפעךט ״דיע

 .זאנד ךיץ אזנ 3י1שט דײן ׳ געוויךצען , פשטים ״פזן
ט<3;עךי ?־פלאגצוגג ״?יעל

,ךיבט עס אז־נ שנזעקט су״
. לאנד דײן נאגצק אין עךן גן ״אריה

 כ־ןלאר וױע אונ רײן ״וױע
,גאר איז ״יךךן״ ״ךער

ט ״*.ןזלוח״ ךער ׳צזטילל ״וויע אן  . פליעסט. אונ נאר שטראמט ך
,טסאלען אין אונ ׳ ןעךג ״אין
,ואלצען נלןי אין טײ?ען, ״אין

.ט;ביז דוא ,א ךײך וױע ,ליעפע מײן / ן1צי . !

,נהמה מײן אלץ ״נאר
, נשםה מײן אויס איז

 ! ? הײנט אױם זעהסטו װמי (עזאנהײט מײן ,ציון ,״א
?עדולעי; אונ לןלאנ ״איןד
,טרױער אין אײביג ״ךיר

!.״פכײנד פיעל דײנע מיט ״ציון״ דיר ״צהאמםען
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װאונש♦ מײז

 ,וועלט לער פון גאטט ,ניט אין־ בין ,א ,גאר וואס פאר
אפק פליע^לען מיט פאלעל כךן ש ע  ״ לעןען צו ן
 ,צעלט היטטלישען דײן פיז הויך װאו פליעךיען צו
1שװעבע]? צי אום גןכײא אזנ פראנק לונןט װאו פךײען אין

 ,געפלוי;ק מיר איןי וואלט ,מזרה אין ( מןךה אין
 , הזיתים״ ״הר פײן צום ,״״לבנון קא;ען צום
 ו אויגען דיע .מיט מיטךאלט ערטער אללע וואלט אונ
. הלןדושים אבות ״ועעכע זיןד פ׳תכיק װאו . .

 ,בױגען אונ בע.גען סעלד-מכנמם׳שע מײנע פון
.געווישט אויפ ראפפט דיע פליעגלק דיע מיט איןד װאלט . 

 4 אויגק ךיע דאלט פיקלןט צו ^נאבעל מײן מיט וואלט אזני
אוטזיפט. גאר פאלק מײן טױד־טען ױאפ רוצהים ךיע

 ,.ירושה אײנצי^ע מײן מעךךי בותל בײם
 ,ליעדער פיײליכע פיעל ;עזי^ען מיר איןי װאלט

 קתשה<: ^לײןיצו אבזער רךוש נ;ענךיג:זי אוני
.בריךער מײנע אי־ וואלט גערזפען זאמטען צו .

 ׳ ליערע שאן ,האלפע פײן דול׳ם פדן שטרעעם דיע
 < ^עלןלזגגען וואלטען זין־ הארמאניש נאר מיר פון
 , שירה אויך צױאממען היממעל אץ .?ו^לען ביז

.געזועען צו ̂לײיןד װאלטען טהאל מיט אונ ?עךג מיט .

 / פערליאננען מײן ,װאו;ש מײן אכער נאר איז אוטךאנקט
 ; שטאמ־ אין ניט אין־ בין וןיללען ךײן .ק־^ען ןעהן

 4 ךערלאננען ניט טעןש אי־ .קען װאו;ש מײן עךךײהען
.לא;ד לעע הי מײן הײנט מיר פדן שטעהט פעךצאטט .
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 ,בוים א מךפר אין וויע אלײן אײגער ןיף־
 .פעךפראהרק ?זמגקליןד דוער ,אין־ דאךר נאר ,אין־ וועלק נאר
.ר4א נאר ״דא״ בין . .אהײם נ_אר ציהט מיןד אונ . . . 

] ? ;עפארוען פאגעל .קײן , ניט ,ןאטט ,איןי כין װאם פאר

שמירה. ישראל׳ס
т  • :  •• т  :  •

 , כוה מיט זיןד געשטאךקט ,חלום אין הארט נא?ט בײא
.;עפלױגען וואד װײט ד4מןרח-לא אין מיר איןל בין . . 

 , מוה אין מיר איך בין געפאהךען דולןד שטאדט פיעל
.אדיןען מײ;.ע זעהט ךאךט הךבות פיעל ״ציון׳ס״ אונ .

 ,גאסס נאר יעךער אין שטײנער ךאךט לןראװעם ;אר
.;טטאדט ךארט שאנער דער פון אוינ מײן נאר .זעהט נאו־ . 

.אש אזנ נאר .קלאג איז - דאךט געזאןג איהר אג^טאט . . 
.שפאטט אוג עפדות איז - .גבוךה איהר דאךט א;^טאט

הי1י פךײד אללע צישטעךוט .טראגען צו■ טויער אונ י . . 
 ;פעלךער אללע פעךוױסט < טי££על אויס ,רױש^ג אוים
 ׳ ען4ל!לא שטארק / גוײגען אויך לבנון פון טא^נען דיע

.וועלךער ךי להות אהן ,געבויגען אײן פעךךאךךט .

 , קךיעה מיט קוקעט־ אלץ ךאךט צופלאצט האט האךץ מײן
.שיטמעל מיט איז כ׳ערום דאךט וויםט וױע אוג פוסט וויע . 
 у כןוריה אויפען הויןד איןד זעה ךער פלו?ילים נאר
־יממעל פון כלאןז א ^ױײגעןד שטומם זיןד ןיצט עס

 ו שװעךד נאר שאךפען ךײן — אין־ בעט — נאר מיר גיעב זעה
 .פוםען צו דיר ליע^ט װאס מןגו־פי בותל בײם
 !ערד דער פון פײ;ד בלוט מײגע איהם מיט ןועלל איןד

שק ,?עךטיייפען ״ צושפאלנזען ,פעךלע״ךק . צוטי
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. ךער געדיאלפען וןעכען щ ,מלחטה מיט גיט ,\ין5 - מל^ןד ךער מיר זא^ט — !״נײן . . ד ױ
.דיר :עהם אט . !,," שמיךה א ךיר נאט אט .

̂ה פזן קוןעךד ד־עם שטאטט ו־עךלא^ט מיר האט אונ  ,בה־ן
.ליעוע גאלךע?נ.ע זײן — האךפע זיסס ישי׳ם״ ״?ן .

 ! ;המה ,לע?ען מײן ( ;שמה מײן ״ציון״ אןז
 ,אפט שטאךק זיןד ןא־ ךאן־ ,ט־לה טײן ךאןד פרע^סט דוא

עצט װאס מא^ען\  ־־- קינךער געפאג.גע;.ע דײלע ס׳
 ,נאןי אויןי זיןד ךיר אויף פנ־ע;ק װאס ו.ועל?ע דיע
?ךיגךער טשערעךעס ךײגע פון ךעשט ךאם .זײ;.ק אדב .

 , ךרום פון ,צפון פז־ן , מןרח פון ,מערב פון
 ,װײטען פון נאוליעגט פון צו־שפרײטע ךאךט ךיע פון

 ,קהײערם מײן ךיר געריסם ,הײםען א , ױארעם א
.זײטען פיער אללע פון פרײנךליך סײנט דוא עךהאלט

, כ׳ײסען א ךיר ^עריסס ,אגרוייסק .דיר אויןד אזנ
,קו?סט דיןד הא?פנע_ג פאלל ,לו?ט פאלל וואס ךעם פון

 <ן׳ס-^;זרען1סךמ טויא וויע ,טהרערען ךיר אויף גיעטט וואם
.?עךג ;אר ךײגע אױף פאללען זאללען וױלל אונ

 , ךעךניעךער בץט דױא װיע צובעווײגק פײן ךײן
;נג;שלא גל:?ע;אקלא *( אעאולע ךיר אין־ ןנין

/ וויעדער אויסלײזונג דײן פון טרוים איןז נאר ווען אוג
.;עזא;ו. דײ;ע צז אהאךפע איך ?ין גן;ךא

ף *( שו ינ
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 ,פתטמט אלץ «פניאל״ צו ,אל״ ״בית צו איז הארץ טײן
 ׳ שטאךט הײרעע ךיע ״מלנים״ צו אויןז אונ
 / ע3רײ ליע ךײגע ד־אלט שטענךיג זיןז םיהאןען זואו
.גאטט פון ?מלען מיט בע.;ע^ע;ט פרומנזע דיע

 ,א^כנה שביגה ךיע ,אײגע ךיר איז ךאךט אט
 / קא;טיג האט .^עעפע^ט $עפער!ע3 ײין נאטט אונ

ן ע ^ מ ג  ,טויער ך\ממלי£ע הויןי זײגע דארט א
.פךאלטיג <װא^דעךליןז דארט טויער ךײגע אויןז ךיר

 < שײן דײן גענועזען איז אלײן גאטטפ._.עחרע
 ו שטעךין ךיע , לבנה ךיע ,גאר זדן ךיע ךאךט ניט אזנ
,זײן ליפטיגקײט ךײןע ?עךאךפט האלען גאר

 / געמיטה שװעךע מײן זײער מיר זין־ ןויללט וויע
 .אךט נאר יענעם אין צוניעםען אוים האךץ מיץ
 4 .;עגאלען9יאו מאבט זיץ האט גײפט רײנער גאטטס װאו

• ךארט הײליגע אזג וואהלטע ןער זײגע יף1א

 ,ךעפט מיט ?יןטו ךאןד טלוכה פון ״דוא״ הויז ךיע
ט או־נ  > .פיהךער פיעל ךןך־ם פון ,ךאןי טהךאן גאטטם אויןז נין
 זיןיילןנעננט, האבען גאר דאפ געזעצט ןיןד וויע אונ

• ? רעניערער ,סעךדען פדן טהרא^ק גאר ךײגע אוי־ף

אי .לןענגען צו ,;לנ?ען מיר װאלט ווער / אך  4 שװעלען נ
 у ?עט־עטען צי שטױב ליע .עךטער נאר יענע אין

 < בעװיעזען ןיף ױיא צו שטעןךיג זיף האט גאטט װאו
.פראפייעטען ,גביאים ךיע ,שלוהים דיי^ע צי

 < ^ע?אינ.ק איף־ וואלט אך פליעגלען נאר יןיר מא־ט זוער
 у אום אומ־ אום דיר צו גאר, װײט צו צו אהין

 (װײם שטיקער ךאךפזען הארץ טײן נואךפען וואלט
. דיעתם ,,בתר״ דײגע לעךנ ךיע צווישען ךאךט
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 , צען4גא אין דיר ךך׳עו־ד צז פנים ״יטען פאלל איןד
 , זײער ךיר שטײגער ךיע ליעןשאפט מיט פעוױלליג

.שאנצק ךײנע אויך אונ ךיר שטויב דײגע קופס אזנ .

 ,טלאןען נאר יעגע בײ נאן־ שטעה איןד װען בפרט
 ״ גךעסטע .,כ׳ײלי;; דיע ,קברים; '>לטעוענם מײן

 у פ־^דױעךט אזנ פעטךיפט סכריץ אין ןעװאו?ךער
.בעפטע ךיע ,זע£$54א דיע בײ;ע ךיר .קבךים ךיע

 / פעלךער אונ וןעלדער ךײגע דו־ך מיר זיןד ;עה איןי
 < שךים אונ לביםזט .פיעל דײגע פזן ?לאטצער ךיע
 у גלעד הויפען שאן דיין מיטען אין ןי־ןד שטעה אינ

.העבךים הר דײן ךארפזען פזן פעװאוגךער

 у ההר אויןד היר ךעם ה׳.עיךים הר ךעם
 .קלאר ;רוי?ע ליפט צװײא שײגען נאר דארפןען װאז
.לעהכער אונ פעלײכטער ד׳עללע לוץנט ךײנע ךיר

אי אללע פון אטל׳עם ךער לעןען דער  ,נשמות נ
 לײבען4 .קיין איהר לא;ד ךײן פזן לזפט דיע ךאי־גזען איז

у נאר שטויפ ךײן איז אויס דדךןי בשטים זיך הײלע פון
.טײפען נאר ךײנע איז האניג וויע זין־ זיסס אונ

 ,באלפעס ארנ נא־עט ךאךט מיר איז עגעהם4נ.;א זיסם
א ^עהן צו  הלבות, פיעל פעךוױפטע יע?ע יף1דאךט.

.״ךבך׳עצען״ דײןע דיר ;עעעזען ס׳זײ;ען װאו

 < רקוךש ארון ךיץ װאו אךט נאר יענעם אויף
у איממער דאךט ;עװעזק ?עהאלטען הײלינ איז
ו ?ירובים נאר דײנע װאו אויןי, אךט ךעם ךאךט אויף אונ

.ציטמער אין ציממער ךאךט האבען עפ ;אר ןערזדיט
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,לא^נןען מײגע האאר מײנ.ע בואךף איןד אונ רײס אין־
• • ן « • • • • * *

« • • * « * » • » 

.לײט הײלינע ךיע .נזיךים ךיר ךײגע ךאךט

 ו טריגקען ךער .?ססען ךער אײנלעהן גאר מיר \щ ןויע
 ,י?ען1ר אזנ ךײפען לזינט אז זעה איןד וןען ךאנן אט

? ען3לײ נאר ױנ;ע י ךײנע אום ךאךט גאר

 ,גאר שײן טא^לי?ע דיע מיר щ וױע אךער אויןד
 / אוי^ען דיע אין זײן אנ;ענעהם אונ ליהטיג מיר
ע בײא מויל אין גאר זעה אין־ ןוען דאנן גאר  ,ראבבען ךי

? זוי^ען צו קזמאקצעט צו אךלער דײןע צופיקקט

 ,וה?ה .קינים כוס , דוא בוס טרויעךליכם , א
 .ר;ע א אב אקאפ ,מיף לאז זעה !באטעלקי

ק  ו געהיךק ,זעעלע מײן ,ניעכען מײנע לאנג ך
כום! זטערען3י3 דײן פון ,מאאס איןעךען איז

 ,יא־רען *( ״אהלה׳ם״ אן זיף דעךמאן נאר איןי נוען
 ;צאךען ךײן גאנצען אין גאר אוים איןד טרץק דא?ן אט
ק אונ  ,ױיסטע דיע **(״ אהליבה׳ן ךערמאן איץדי ןו

.מישטע צו הײגו־ק ךײנע אוים איןז קצע;שמא ךאנן

 !קרײן גאטטלילע דוא , שא;הײט דוא ציון ,א
 ,ךייין ב״עכסט גרענעץ אהן / הן או־נ ליעפשאפט פיעל
.שאן צז־ נךסטו;י3 ךאןז ,אן לאגג פון קגי$טטו:־ךאןד . . 

 ,גבוךים ,העלךען וויע , טהײע]־ם טײן דאןד ךיר אן
ט אן ךאן־ ^ ענן .הכרים ךײגע יךיר זיינען ג

ד׳( , ב״ג .1ירושלם״)יחזקאל ״אה^יבה ** . שמרון ״אהלה״ *(
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 ,?ךיעז־ ךײן צו נאר זיןל־ פרײען זײא וואס ךיע אט
 , לליד איהזלינען אין וױיטאג ךיע ?יהלק אונ
 יאןד./ אײנ־יגק אונ פעךװיפטונג ךײגע פון
.בראך אײבילען ךײן אויף פעוךשטײנט נוײגען אזנ

 ( ־וב4 נלענעס;לעפא ,.קעכקער פינסטעךק פון
 ,דארט ךיר אנטקעלען זײער זײא לוסטק א־

 ,אךט זײן פון גלײןד ןיןל־ .יעךער ןיןז בןקען אונ
.טויער הייליגע ךיע דײ;ע ךיר אנטקעלען

 קינךער דײגע ,פאלק דײן ,ךיגךער טקע־עךע ךיץ
 , צוקפרײט ןעךטריעןען״לעוואךק זײגען וואס

 , צוזא^טען .קײנער ניט גאר טהאל צו זיןז באןג פון
.צאמטען ךיר ךײנע גאר פעךגעסען ;יט ךאןד אונ

 / פכעלען דיר דײנע אן (;אר אן ןיןד האלטק ןואס
 • שטײלק צו■ אויף ךיר צו אױפנעהן זיןי #טארקק אונ

.צווײלען .טײטעלשע ךײנע ךאךט ךיר ?עגכײפען

 ,עשרות זײעךע מיט *( ״פהרום׳/ אונ ״שמנר״ ןעה
 ? גלײןד ךיר צו נרוים: אזן ,רײןי גאר זײגען צו

 ,חלומות , .הבלים ,פופטע זײעךע אויב
ק זײנען גאר  ,ותומים איךים ךיע צו גלײןי; ך
? שמות הײליגע גאר אללע אט ךײגע ךיר

 ,לעזאל?טע דײנע זײגק גלײך נאןד װענןק צז
עטק צו  . לכיאים דײ;ע זײלען גלײןד; נאף וו
? זינלער אונ ל.ױם דײגע ,אלנגער אויןד וועמען צו

 , לזהראגען ךיע וועללען ,זיןד בײטען ,עגדערק זיך
 ,אײ;ע גאטצענךי־^םט פךן יעגע .לןאנילךײןד ךיע
,שאלע דיע טלובה ,ךײן א?ער דיר רײפטהום ךײן

. כצרים — פתרום ,בבל — שנעו *(



 ,?עלןליײנשע מלכיט דיע , בע^ענ?'׳ג ךײנע אויף
ען אץ אײביג ל.ו?נט צ ^ .;:לאנצען אונ שײגק נאר ,ג

 , גאטט ך־ײן האט דיר אין ױטצק צו נאר ןע^לוסט
 אופן, זײן אין איהם דאךט שען“מי> דעם איז וואהל אינ

ט זײן פאר ךיר האט אויסגעקליעןען גאטט וואם ך א  н ^ז
ט אונ הײפען.. ךיר דײנע אין תהען אויןד איהם מאנ

 װאךט אזני נאר האפפט ער װאם דעם אט איז וואהל < אןז
 < וײן צי ,זעסען צז ?לכײפען ךאךט וועט וואס
 ,שײן לי'הטי$ג דײן לעה&ק וועט אויפ;עהן ווק
אי איהם אויף ךאךטען אונ  / .לרערען אויטפךעכען ןןעט נ
. קטערק מארג&לעם , שייגיעןלער , לײהטעךער ךײן

 (דעךנואהלטע דײ?ע פון ,דאךט גוטס דאס לגלען צו
 , ישטחיה ןר*ן איןי , פכייד דײןי' אץ אר־ןו' זיןל״ ?וײי^ן אמ

 , טמעגד פארילען צום ליינעם זין־ נןעלען ןיײם
— יולעןדי. פארלק' ד*ן « אמאל פליער ךוי־ע

Щяь ♦•חצוית
 שטךאהלען/ נ'>לעת£ דיע ,פעךים ^לדעתע ךיע
 < זא«.ע גאלךעתע לער פון שײן ליכןזיןע דיע

 ,?ערפאלל-נן .לועריק זיןד ייעהאלטען ,טלויפען:אנ
 ל״בנהי. זילןער^ר דער פאץ ווייט רואד עךןעץ שוין
 ,מאלט רייצענךע זיין מיט ^טילל זיןי אװעגד ךער
 .שאט?ןען•. איך ?עךוױלןעלט ריהךעלד ױןד״ שװיילעלד ןיןי

 ואלט״" פיגסטעךע 'ליע השןדי, לער זיך איהם גאך
יעטראטען. איהר שוין שטו־טם זי־ האט בעזאלט

* *
*
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 ,אקמוךה צווײטער .ךער נאןד , נאבט האלןע :א־ שוין
ה... דער אין ?כענט נאר ,ת?ןיד נר פןן ליהט דיע ר  טנו

 ,סערו־ם זיןד סעךשט ;אר אטױטע טטילל_קײט;א
.אום או;ד אום שול פון מױן אין זיןי קלױו; אי; .

 , .קלויז פון ךא טיהר פײם אײווען בײס ױיגקעל אין
,הויז ע3גאטטלי ךאם טגין פון ךא שול פון

/ אײגער ךא זיך ןיצט יעצט דא ךכ׳ערד אויף זאקען אין
.בײגער מיילע הויט נאר (אךארךער ,אלטער אײן . .

 , גאסס נאר איהם אוים חדןד פןים ךער ?זהרערען פון
.אש טיט בעשאטען ^נײט^ען אין שטערק זײן .

,סטא על ןיןי גלןלא?ט אונ ,אפ סצות $קון' רי?ט ער
:^עןעטט אין האךץ זייין דא אוים נאטט פאר ווײנט אונ

 ,נד:שא מײן נאר ״צו•״ ז.עה אזג (גאטט ,א ,זיןז ״דעךמאן
 !שטאמ־'. מײן פון ד״ײנט גאר געוואךען איז װאס ״זעה

 ,גיטם מײן ,גםלה מײן געדזאךען איז ״פעךוויסט
.שיטץ גאר פךעטךע א;נטער נד:לא מײן אונ אךני ״מײן . .

!שטאגד מײן נאר צז זעה ,רחמים אל נאר צו ״זעה . 
 ? נד:לא ?רזײטבארע מײן ,ציון מײן ,א ,איז ״וױאו
 ? שרון מי־ין מיר איז װאו כךמל, מײן מיר איז ״װאז
? געיואדק אן אלץ האב ,אלץ זיגד מײן דוךןז־ אץי ״וואם

 , האנד גאר ןעיניןע מײן מיןז זאלל גאר ךארךען ״אײ
 ! • לאנד מײן נאר ךיר אן ?עתעם^ק װעלל ״איןד״ ״אויב
 ,רײךען ניט אלץ ךיר ?ױן״פון נאר ;ועלל איןי ״אויב
ן ?ױיךען נאר מײגע יף1א ,שטהות נאר מײגע ״אויף
.רדזמנות שוין מיר יף1א ,ליע?ער ר,גה ,טאטע ״האב . 

ט איך מיר ך,עלף ,י1״א ט ע ! • םפנות פון אוים שוין ךיר ן



ע־ ,אוי < צרות מײגע ןעה ,״אוי ע ן ע  ,שמאךצען מי
.האךצען מײן אין טיעף מיר ,טאטע $, װײ^־אג ״ד־יע . !

 עמי ישבות את ושגתי ה׳ נאם באיט ימים הנה פי
.וירישויד, תם1לאכ נתתי אישר הארין אל תימ1וה'שב .י׳פראל • : тт ... • . •*Т... 7 .. ן ... т _ . _т

ג•( ל• )ירמיה

-ךא קי;ד םײן דיר העי־ איך .אשטיממע זיןי העךט באלד < . 
.אומה ?ןלייין £אגע מײן ,ךיר כ«ער איןד < דיר כ״עו־ איך . 
 .^־טאנד .ךײן היץט .זעה אין־ у לצפלה דײן ךיר ך,ער איך

. ’ לאגד פתפטבאךע ךײן הײגט צו ךיר פאר ;רײט אונ

 ,שאיד אהן נא־ געהם ןעה .נאר זאהן טײן אקער ז־עם
 ;כ״אגד אין נאר זיןד פעםטער״בײא אן איהם געהם זעה
 < סעלד א וויע איהם מיט ( גפור א ןויע איהם מיט
.פעלד .אין נאר ר״ערוים ,מוט־יג ^אר זיןז געה גאר !

 .קרעפטען אין זץ־ שטאךק זעה ,כוהות אין זיןד ^טאךק זעה
שעפטקי. פוסטע אללע נד;.קי מײן }אר אוים מײד  ..גע

ע ןעאךבײט ט ווײןי אונ נאר ,עלד די  טלאכה״ פון גי
כ־/צלהה!. לייץ ליע;ט נאר גאר״ ךעם אין ,,־אר ךעם אין

 :זעונען פיײל מײגע זײטיךיר״טיט סײן פון איף אזנ
ען ךיר שטענךיג וועל .כעגען יעל9 אונ טויא ?יעל ;ען . 
.ךךעש אונ זין־ שנײד דוא у זיןז щ ךוא ,אקער ךוא . 

.פעךגעףם ;יט זאהן מײן < גאר ;ןיר אן ךםע זעה אזנ .1

ם י ♦ אהי

 у .:עבוינען רוקען ךעם ,ניעלךער חךןו ,פעלךער דדךןד
(אוינען טדיכעכעגךע מיט ," ?.עופראהרק , פעתליוןעךט
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,יאזש פזן ש.פק פוך
, ?ױש אונ בזיון

 I חרן פון .געהט ;עפלאגט ,פעךלאהךען גאנצען אין
.. אהײם ?לייץד ןיןי צז ,פון״שם״ זיןד ;קינד ךאפ

* * *

 ,.יפת אזױא הם־ ודיע ,אללע איהם בריךער ךיע
 זיי׳ן נשמה; ךין(^ה?זק- איהם װיללק אלץ

,בטהון מ״ט ער אונ
,שכן אויס גאר זײן ווילל

 ,גי?עױ וואפ ןי־ןד אײלט נאר זי־פעױ, זײער זיך מיט
.אהייט ;עהן זיך צד ,לײם דוךף זוטפ?ען חךןד

* * *

ק שטורע;זקי עם ך ץ .װאללק ׳П רדישען עס ,זו . . 
 שטךאהלען/ לףן פזךעך^עץ פינפטעױ, אל״ען ,י חש־ אלץ

,'^צהון כזיט עד• אונ
,£כן אויפ גאר זײן וױלל

 ,אדיךה זיןד זז^ט־ נאר יךאה/ אהך , פחד אהן
.הײם•! ךעױ אץ דיןר בײא .אבוים פפלאגךק צו

♦ אסיפה ךער־ ברבה מײן
ע , װאונךק ךיע ,ווײטאג ךיע  - טהכערק דיע ,שין1?ןדעכ? ך
 ;שמערען ךעם דוהק אין ,צרות דיע , אננסטק ךיע
 ,ךרום■ פון , ן1צפ פזן טעיע., פון , ?זזרה פון
ארוט■.. פאי ( ךימנע םאי ,צו־זאט?וק אהדות אין
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ק אין אנז к פון נ о д צדאה ״טאטענפ״ כעם , 
.גראע ךיע ,אלטע דיע ״מאמען״ בער נאר צזליעי . 

 / שו^אים דיע להבעיפ צז ,פעךזאמכןעלט אײןד הײגט האט
 ,אײנעם אין <.לל> ךאךט ,מוךא אהן אונ ^כעק אהן
 < ש־טעךצען קלי;>;^רע ךיע ,װאונךען ךיע הײל.ק צז

• • כיעךצען אין טךא;ען ;אר / יארךען מיר ל.ועל?ע דיע

 ,צױן פדן .קינךער איהר , פךיךער מײגע אײןי צו
.?ליעד״ען צו מין־ ציהט נאר ,פרכות ולעךצליבע מיט . 
 .^סעךצק דײ; װאוט־ען דיע , װײזק צו ויטטיג אײך
ע ךיע אויך ״איןד״ וואם סעךצען אין טךאג איהר װיע ,ןעלן

 גואהלע!. איהר ציון״ ״בגי ,טךײע אן־ ,ליעןע אך
 ,גולה בני אײ;ע ךיע ,גליעךער אולזעכע איהר

ע איהר אט  , לײפען מאכטיגע איהר ,אךלער $א;
.אויל־ק פז־ן אדגז ^עשײקט ,סעלךען אונ גבוו־ים . 

 (״באועל״ אין ךזפד מיט ,אלל> איהר וועלפע דיע
. מיט גזטען צז ?ערזאךגק נז;אז ווי/לט איהר . ל.  מן

 ,גךיפםע מײגע עךהאללט , ניךיךער ,א (ווײטען פזן
!קיפסע מייןע עמפפאנלט ,ציון פני .װייטען פון .

* *נ *

 נעפטע״ איהר סטע:כ<עג איהר ,ליעפע מײגע אײןד אויף
 איהר נפ«ע:#א איהר ,וואהלע מײגע אײןד אויף

ק ךעם ״געטטא״ פזן ײ;;  ,ךרײעןי.;ענ־וילק אין , א
ק1א דיע טיט ך״ערויפ , אללע יעצט קדקען נאר .י;

 < אײגע גאר ךעות אין ,^ךיךער טראד ^אי זײט איהר
 .רײגע ךיע האפפגו;: דיע ,עולס אין נאר ?פלאגצט און

 / לרױ?ע ךיע שטײגער ךיע , מגי;ער ךיע אב לאקזט איהר
.הײפע נארז ליע?ע נור ״מאקען״ ןער דארט װײזט אונ .
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ױ?ק פון ״טאטע״ ךער ,זעמען הײנט אויך זאלל אז־נ  , א
ליג װיע .מיר».גלויבען נאר ״איהם״ אין ,אמת וויע הי

שק דאךט אײך זאלל ן?ס  ,משפחה אומער פון ,טעג
שק אײבינער ךער  .״פךכה״ טיט ״זעגען״ מיט ,בענ
 ,הבגטחה .זײן פי^נןט אט ,ךצו, אײער זאלל ער

 .הצלחה ,מזל מיט ,גאגצען אין עךפיללק
ק אױף אישועה ,ווײזען אײןד דוךןד זאלל ער ך  / מ

ױעךק אזג של׳ם אדנז (טךײנגק זאלט נאר ״איהר״ אזנ .פ .

♦שטאטם פחכטבארער דער
• —  ̂ V ” I . I V

 ו קי־אפט אז.קײן זאג ״גיט
,כוחות כןײן אונ מאפט כןיין
,הײנט גיט איןד האב נײן
ת,, אהן שוין פויל אונ חו ל

לט,1פ צו בלעטט/זר ךיע י
.שורש אין זועךים’ $יעל .

,זיף פון שוין щ אונ
.״ .פירות .קײן גע^ק ױשט

,פאלק מײן איז שטאטם ךײן
.צװײגראפטיג אונ שטאךק נאןי .
ט ךײן אונ קראפט דײן ,פיונ
.װאלהאפטינ פח־בטפאר’ ;אך . .



 כןכאפט, .זעלביגען בײם
.א?ןןיג9 זין־ &טער.ןוטו; אט . 
 / יז1אר וןיע בל־ססט אונ

.פךאכטיג אונ סעךליןד הײנט

 ווינד .קײן שךעקק ךיר
 / ^טוךעם גרריזאמע; קײן
 , אויפ גאר זיןד לאפסט אונ
.. װאוךם נלןלײן י.עדער פון

 < צאהל אדן יאהךען ;אןי
 ,דורות הוגךעך^ער נאןד
 זיןד״ פון גיעבקטו נאןי
§ירות. פיעל ,^כואות פיעל

 ,הײ?ט נאןז אט דיר פון
 אין״ציון״ו דיר ךאךט אט

 , פײפט פיעל נײע גאר
... בליכיק דיר ;.עהמען אט

 ,?ןטאמם דײן מייןען פון
 ,צװײגען ךיר נײע אלץ
 ,הויןז אל-ן געהטען וואס

ק ?זעהר .שטײגען אזנ שטײ; . .

 , בוים ךער אין ^ע^ענ^ט
 ו בליהען אויף גיט סעךט וואם

 - פרוכט דיע אט אונ״אויןד
-ציון פזן פירות ךיע . . ,
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יעקב♦ שוישנת

 ,״אבלום״ ערגעין װאבסט ךעתער צװישען אוים דןרןד
 ;שךעקליןד אלץ איהר ךײטט גאר ,שטזדעש .ךער איהר ווינד דער

 ,אוטעטדט גרונד צופ ,איהר בויגט ןגר (איהר לױ?ט ער
.בכעכןלקי אויף זי־ דובט אט איהר״ צוברעפט (איהר צושטויטט .

 < ה^רוט ״?עפער״ ךיע , ךרויהק פון גי־ט טעהר ;אר
.װאוגדען ךיע לײךען נאף ,װײטאג ךעם ,נאר ״זײא״ ;אר . 
 ,״בלוט״ זיע £$עו$ען אץנער״דיע פיהלעו־דיג ניט
.רדנזלען .ךעם היטטעל יציפ ,פכײלקד זיןד זיע קױןט נאר .

 ,״?לום״ ךיע וויע פונכןט איז ,״אומה״ אוטער אזויא
. צאךק מיט ןאר וןיגד ד£ר(איהר שטיישט УЩУЦ וויע . . 
 - העחמ וואךצלען טיעף ,ע2אײ .דיע לויע פזגלןט אונ

! • לאהרען אײכיטע אויף ,אלץ גײסט דער איהר טלײבט טיעף

הסנה•
י י '5' ה?גץ ןגימי ? ? • ע

כב•( סה• )י-צעיח

ו וויכטען אין  ,יאהךען טױזענךער פון ,װא
.אויס;עגאשען פלוןד אין ?פלאנצו^נ אהן אונ טויא אהן . . 

 < לאיען ךאךט אלטער אײן פײער אין שטעהט ים1א דזךןו
.פעײאשען ניט ;ועךד אונ ,נאר נירע;ט אונ ,גאר ?רע^ט אןנ .
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 ו או^עהײער שטאךק גאנ־ן (ײיגךע,* שטוךעם,פיעל יעל9
.זײטען פיער אלל> פון גאר איהם אויף פלאזען אלץ . 
 ״ פײער ה>רישי;ן אין , .נאר פלאטם אין זיןי ער אזג
.צײטען ךאךט אילע אין ,פלאלןע־ט אוג נאר שטעהט נאר .

 ,הײסק ךעם ךאךט פלאט אין פײער אין זיןד אזויא
 ,פעךךךאטען ;רויפ פײנךם שטורעם״צוש פון בײגעט־ ניט
 / ;רויפען ךעם זיןד ;עפא־ר אין שךעק אהן ער שטעהט אלץ
.פערלאקק יט3 וזעךד נאר״אונ פ־עלט נאר״אוג נט:?רע אוג . !

.(צײטען פעךגאנגענע , אלטע ךע פון )מעשות
,ישטפוןז לא ת1ו-בנהר אני את־ במ;ם כי־חעביר

.ןןז תבער לא ולהבה לא־ר״כיה אש 1במ תלןי פי
ב.( מג. )ישעיוז

, געיאלט ,לעפלא;ט
איטטער, אונ אײ;ינ פון

,?עףטטײנט ,פעךװישט
! קיטמער אין טרויער אין

,#פרײט צו ,שײךט צז־
,זײטען פיער אלל.ע אין

, צרטטיקלןט ,צו?פליקט
.ײט>ן4 פיעל אלןע אין

< לעײרעלט ,;עשא^ךט
;זלזוליט פיעלע מיט

,פעךהאטט ,געשפאהט
.. ?לבוליפ פיעלע דןךןד
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 ,;עזעצט ,.;עלןוועצט
 ,הפיסה אין ^ךיןער אץ

 , ;עלןלאפט ,נעךזאפט
.מיתה ביז ;ביז;םיסה

ט ,?עךוועךט ר עו ^  ,^ןז
 הבונה אי ״ ה;םה אי

 ,געפלונט ,ןעזולט
.אמונה .ךער צוליעב

 ״ ;עטאטעךט ,^עפאטעוט
 דורות; פיעל ;אהבען״ יעל9

 < ?גע לי3 ,רגע אײן
у ת1;זר אלץ , חקים אלץ

 ,מענה איץ , טענה אײן
 у הורה ךיע הו־טש צום
 у ת(מחלול , יספקות אלץ
.בוךא אײן אין נאט אין

 у ולצקיפות מיט .ךךיפות מיט
 !סברא אומער אן געהם

 ( מלהמה у נקמה מיט
.;מרא צו• , מקנה צו־

 , סכנות ,לצנות
 ״קךר פון טאטער פון

 ■ , כפרות ,צרות פיעל
סךר.. צום פטה אלץ

 ,ךלשות דרשות״ פיעל
.אפות זבות ל׳ם5כ, אלץ . . 

 < פרולגען אין ,געפו^ק
.המןת םט , ױע?ט ליעגט
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 ,ךזזךים .רים(;ב
 , שמ־ש פון , רײשען וואם
 ,ציטיזער אלץ *(״ ״ױטטער פאר

ײ?ק3 צו .פירות אהן ל

 ,פלויגען צו ,צויגען צו
 זאמען אין אונ א^סט אין
 , שטא־ען צו בראפען, צו

,מאתען אין ?איןען אהן
 (געשינךען ,געבונדק

 ,?.ע^ניטען פאםסען נאר
 , מגפיה .?ןזךפות פון
.^עליטיען אויפמער אהן

 ,פעךטךיעןען ׳ געפליעכען
 , טךי:ה א אין ווײט װאו

ק אי  < ?עולארען ;געוו
. שנאה פון , .ק^אה פדן

 , טןבהות ,מוחית פיעל
 ,קךבנותז ב־עגטע צו
 , פעךיױםטער ,פריסטער פון
.רוזמגרת , מיטלײד אהן

 , לופט װאי , געפ־ופט
 / פיײער אלץ אטהמען צז

 , שאטץ א אהן , פלאטץ א פא־
.טהימנר *־ךות ?עצאהלט

Рыцарь. (*
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,נעפע^טק ,ךעטטען ןיך
;נלעזונדער י.ערען בײא

,*עשלא;ק ,ך^ראניק
װאזןךער.! , א װאזנךער אזנ

,*עפךעפט / נעךךעשט
;אעגעהײער אשךעק

,*עטױט ;ענויטה*
.פײער אין ,װאס$ער אין

,בײלט צו ,.קײלט צו
אגבור; דאן־ ןנלײפט אינ
, לײךט עו־ ,?רײט; »ר

.ער3כ,;גךי אלץ טרא^ט אזנ .

,מוה אויפ , בוח א,'יס
;אוג^לויגיג ,צײטען צז
, ?עךשאטינן ,?ןךאטק צי

!אײביג ער לע?ט דאןד אמ !

0>נצ 8£ *

♦״ שלים ״אימר
•  ч —  •

ה ש ( . © י מ Т •ת  V

, לשה שה בין ו׳שןטזןי לגז ע;-ד תהץנה ולא לצ'א:י והזישעתי
. אלהיפ ה׳ נאפ אךגיצפ יאני צא;.י ארעה אני

.(,ט, בכ• לד• )ימזקאל

 , געבזגךק זיןד פיס ךיע דאךט שטריק אין .זיןד ״שעפם״ ךער
ו *עשךגדק אי פעלל ךיע .;ערןילעט, שוין ליעוןט לא*ג

ן ע אי כן ט א ם נ י י ה כ פ פ ט ק׳ ל מ ג , ן ר פ ס א
— שניטטען צו אזנ טהײלט צו םלפים נד:טויזע אין



א אונ  ,אױר אין עפזש אין שוףטים ז־יע זיןד ך
ט ךיע בךקה׳ן אונ שטעהען זי־  у מיטען פק פחדי

 / טךחה פיעי לײ;ען אזנ בלאזען אונ קלאפען: אלץ
. םךבא ךיע , ריאה ךיע ינלאזען צן פענאנךער . .

 ,̂■לאט־>ערי ין1$א בעזוניךער פחךים ךיע ליעגק אט
 לןלאט^ערי; :אטקעוױלל■ ךיע אויף אזײט אהן צילױ^ט

 , הייט א־לה טזר פון שדוזטים ךיע צווישען אונ
 . הכיאה בדיקת פזן דיןים זיןי געכ«ען אלץ
 . בי/נהים אגב אויך .יעדער זא^ט חךיפות־ מיט

 / ךעה דא בו־ײטע זײן גא^צען אין זיך סערוים
 ,שהייזה פזן ללבות אין פוסקיפ פיעל אללע וויע
.־שיטלו דער אונ ךער נאך געסק־ אונ פםכרןן אלץ . .

 ,פמגים אללע נאןי ,.קײלער שוםטים״ד־יע ךיע
 ,סהזד^ים אלץ גאד שטן מיטען אצײט

 ,כאזרים• אללע פיט ענױם נעלעהרענט
 ,םצרים אין' ?דים אין 3ר1אמךי ווילדע $יעל

 ,אין'.יםודיפי ״#עןס״ ךעם־ ?*ײביג• פײ״ניגק צז
 . החלים בעלי צער פיהלען.ךעם צז הטלה אהן
 איעלו׳ מא?ען באלר אויפ־ער אהן קולות מיט
.אטרײנןיה׳ר איז ״שעפם״ ךער ה איז איהפי אויף . ל ^ א

у ווײלע לער זי־ אלץ, איז ״כךכא״ ךער מיט• אצײט
у ״שאלל״ אײבינע דיע ,אײפיג פון ״ריאה״ ךיע

; אפוריפ אללע מ״ט פ^ךים אין ?ערשריעפען
,וא§ר עהר הײילע עךד דיע וױע. ״ער״ אונ

 .דזדןרייש אללע נאן־ שניאטען/ צי ,פעךטעלט צו
 ,אמדפה׳ר גא^־ען אין גאר האקט צו יאטקע אין

 — ׳ אךץ ז־ר־ך־ לרלוים מיט- דערניעךער נאר לײ>גט אלץ
.שרץ אונ ע?בר יעךען מײז ךיע פאר אש_פײז



 טםא״ ד־ער (ר1טה ךער ,אםור .ךער ,מותר ךער
 < לחמה:מ גא;צע ךיע מןזלקה״ ךיע ,קךיעג:דיע
 .גאטליןד ^יט גײהטליך ןיט ,נײן אף־ס חדף פשוט איז
 ,ךקדוקים טרפה גאר הײלע פון ;יט טעהר נאר
 ,פ^עטליןי פיעל פאלשע פון ,םוד־ות פון ,ט;גמים פון

ט װאס ךמןים אלץ ווײזען װאם ע  ו הקים ךיע אין לי
 ,גזלגים ,.קײלער זײא ,שוחטים שטע^דיג ״זײא״ או

. םמנים אללע נאך ״ךינים״ ךיע נןײםען נןלאר . .

ה שה ך ו ז . פ . ל. * ל &  .Iקרובז מײן ^נ־תיל״ ״ר׳ ײ
.חרב גאר גאגצען אין שניטטען״ צי .;ע־ףלעט . 

 , דורות צעו/נךלי^ר שוץ לעןען אהן ליע^טו אט
 , מצב אײן אין אלץ גאר ךזלקים טוי.זעגד אין

 , עןרות , פךכות פין שאלות, טויזע^ךער מיט
 ,.קצב ביים .יאטכןע אין גאר הײט װאו טרפה׳ר אלץ
 ,פשר גאי ביןט ״דוא״ וואם יל0ש? קוקענדיג גיט
אםװ־ אלץ איז ךיר פאר אז פײ;ד ךײן ךיר שךײט אלץ

 ,כשר אן פדן,יאהךען שבתיל ער3א ״תא״ נאר
.־ .אסװ־ במט זא^ען. װאם שלסטים ךיע פון לאןד דוא
 ,גלידער דיע אין 'ןלאפפט נא־ אךער אײן ךאןד ךיר אין
.פײער היטטלישער ג.אטטם רײ;ע, ךיע נשמה רײן . 

 ךעמיעךער פאללען ניט ךיר גײסט ךײן י אויןד לאזט ןואם
 .או?ג.עהײ;נר הויןי ךיר/גאנץ היייפט אונ, ךיר טראי^ט אונ
 ,קךבןז ךער אלץ ביזטו שטעןךיג פון דזאטשפע אזנ

.געשטאךבען ;יט יןט3 אזנ ״שב^יל״ מײן .לעפפטו ךאןו
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̂לו־ןז מתי ♦ ?צױן י

 ו זײךע ךאם מיר זאג щ ,טאקע ךאס אמת ״קיאיז
״• ;־רײךע באבוגע ךיע ,אלץ ךעך־צאהלט נאר מיר וואס

 , ך,אאר א גייז ךועלט ;אר ,גאנצע ךיע אט גאר אז
,יאהר טויזענד ז.ע?כז צו זיןד וועט ענךינ.ען זין־

 װאוגדער,ו ?יעל ?רויסע גאר ?.עקעסען וועט ךאנן אונ
:פעזוגךער יעךען גאר וועללען הדױ^־ען וואם

 שײנט זיע וױע טעהר באןד שיי;.ק זץ־ װעט זוגן ךיע
. הײגט וויע ?בנה ךיע טעהךער מאל זיעבען אונ

 , ןבורה זײן מיט גענזלט כב;כול אעז .זעלפםט גאטט
.שוךה3 ?כײליהע דיע שיקען זא?ען אן וועט

ט אנ פ  ,?פעךד מיט פײער פון אוואגען אין ^ןז
ו על־ד דער אויף אונז צו היטמעל פון זיך נלײןי וועט

 , ןױנד מיט שטוךעם מיט הנגיא אליהו
.געשוויגד זיןד אד^ז צז פאהךען צז קומען באלד

 ,קול אויפען הויך ץ3גא גאס&ען דיע אין אוים דוךןי
:מאל עטליבע הויןז אליהו שכײען וועט

.. אן קזק?ןט טשיה (ךוד בן משיח
ק ,אוף גאטט פז־ן נאמען אין שטײ; !?!הראן זײן ?ע

 ,עהן3 צו קומ.טען באלד ע(טאל וועט משיח
.שטעהן יף1א װעלל.ק באלד מתים דא אללע אונ

 ו אתקיעה שופר אין בלאזען הויןי טעט דעלבסט גאטט
. מוריה אויפען וועט גלפעכיען װאזנךער אזנ . .

 ,?זרומײשען ,שאללען נאך הערען זיןז וועט ךעם צו
..קײטען אין שמידק באלד שיזן .ךעם וועט גאטט אזנ



 / עלן גן שא;ער א װערק זין־ וועט וועלט ךיע
.יײלען װעלינען שפלא־ אײן מעגשען נאר אללע אזנ

 «דועכען גאר ױדען גאר וועללען באלד פאלכןער ליע
י שוןעכק צי ליעפע וועט צווײטען דעםי אײגער אונ

 < אײגעם אין וואהגק וועללען שאף מיט היות ךיע
.שבנים בײךע זיין ץעללק ארינד מיט אלײב

 ,הײא גאר זיןדנךיען וועט פפעו־ד א רויע אפוכם
.^טלײא אליף עסםען זיך ודגיט׳ אךיי^ ו.ויע אלײב .

ק פון העכער זיך עד  .אן אויבען גאר ךאךט י
.טהראן ארי^עןו אלײן זיטצען ליאךט זין־ ;אטט ורעט

 ו אכןכיץ ךאךט זײן זיך ןועט .קאפף אויפען איהם בײא
.טעהן1ש זלד משידז װעט איהם נענען ךעןנטם אוג .

 , האנד אץ אפעכער האלטק וועט $שיה
שק צי המשומר ײן מיט על ;לא^ד דאס נ

 נא?זען, זײן מיט ;אטט צו אברכה מא?ען ח־עט
.א$זן עכען3ענט װעללען ןלײך איהם אללע אוג

,הםיךי-האומה ליע צךיקים אללע צו
ו ליי^ װאהלע״ ך'י־ע ,גו*זע פאךכטיגע, ךיע - ע ^

 ,זלשלום להײם אריןד טךינקען ער װעט בעזאבט
י^ הל^ז אין וויע זײן וו־עללען פרײד פון אללע אזנ

 < ?עלדער פייעלי גרץע דוךיך ןיױן נןיץ באלד ^לײך זיןז
וףצלליעי, ?יעל אמ ?ערג פיעל לעגלער פעלגןיעדעגע

 ;נ.טען;וילל.יא3 ,דימאנט מיט זילפער ?יט אונ גאלד ?ןיט
,.קא^־ען פי^ר אללע פזןי אללע זיל רועלען כאלד

 , ירי־ פאפידעגעם אלא^ען איןער גאר
(גליק; מיט מזל, גןיט ,שמחה איץ אללע ןיך

.3,2.



ג פי^עלקז זויע ךי ^ נ י / פליעהען צו קוספוען ז
קק נאר ןיןד גאטט פאר ךאךט טלײןד אונ קניעל׳ען.: אונ ב;

 ,לאנג ךאם ;עדויעךט זײדע מיר זאג װאס נאר
?גאנג גאר דוד׳ם פן משיהז אומער נאר .

 ו ציץ אין ווײזען אז;ז זיןד ־.אטט שוין זיןד לועט ךוען
? בליעהען נהײ?ען:א װעללען א?אל וויע מיר אונ

 , קלאר אדפז שײנען אזויא זוןן דיע שוין וועט ןוען
!;אהר ’ י.זע^ד1ט זעבס דיע ךאך שוין זיןד ענךיגט אט

 ו ?עללארען הקבון דעם דאם אלײן האט גאטט צו
? אהךק געג■ אז־נז בעךאךף משיה אדגז ווען גאר

.ןעגאךךט האןען אד;ז נכיאים זײנע צו
.וואךט״ אונ נאר ״האפפט :טכײסטע^־יג אד;ז תמיד אלץ

 ,ליגק אדניז זא?ק גאר איצטגנינים אללע צו
? וױעגען אוטעי־ע אין ,ליעגען גאר נאןז מיר אזנ

,אטעות גאר האט גאר לזה דער אפ>טר צו
? ת1שע דיע ,רגעים ךיע ריפטיג ניט גאר צאהלט אזנ

,וועלט דיע שוין איז גארז עלךעז.ק3 אךער צו
.;עשטעלט? איילער טעהר ווערען ןיט שוין וועט אונ

,זײךע זאג אמת ס׳איז שוױץסטו וואס זשע זאג נוא
ו ?״ פרײדע באבוגע דיע , אלץ ךעךצאהלט נאר מיר וואס

 אויגען״ טהרעכלגךע מיט גאר פון ךער זײךע ךער
,:עבויגען גיעךער נאר באלד ערד ךער צו קאפףז דעם

 ,איו־־ האלזענדיג שטאךק ליעבע צאךטליכע מיט
 ;שטימם אךיהו־עגךע מיט נד;.קי ךעם .ע?טפעךט ;אלד
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 ,וואהר אוי ױכטיג גאנץ ,אטת ,יא ,אםת ,״יא —
.! האאר א נגיז ,אלץ אלץ / אמת אלץ ,הײליג אלץ

 ,ליען.ק זאגט וואס לאטט גאר איז אנןענש אולז ,ניט ,נײן
#ךע אם מוז קי^ד מײן־ אמת זײן • • זיעגען פאךט .

 ,לײט סײלי^ע פיעל ;ביאים אללע ךיע
,צײט א ;עװעזען פיעל או;ז בײא זיי^ען וואפ

 ,ןענןלא^ט הו־בן ךעם האןען אונז וואס ךיע וויע
, ^עזאג_ט נהמה האבען אולז וואס יןד1א זא

 ו .עךטער פיעל אללע אין גא;צען אין גאר אוים דוךןד
,ןוערטער הײליגע ךיע מוםר זײערע טיט

 ,;עבאטט צעהען דיע פון מאראל הויכע ךיע
גאטט.! וויע אמת אלץ ,אמת אלץ וײנען ךאס

 'טטעהן. פאר אוין־ קינד מײן אןער מיר מוזען דאך
געהן צו קומםק .כקענן ער ״וועגן״ אױך אונ ״וויע״ אויך

 ;יוינד מיט שטורעם מיט ; וברקים קולות מיט
קינד״ מײן באבע ךיע ךיר האט :עבעט אײן וויע

 עךר ךער אױף אין:ז צו היטמעל פון פלוצלים ^ועט
.אפפעלד אױף נלײןד אינז רףטען ניט משיה .

 ,בעזאהט זיןל געאײלט ;יט ( שטילל <לאנמאמיג נזד
מאכט זײן מיט גאטט זי־ןד לועט אונז צן א^טפלענןק

 ו זײ;.ען זײא וױע אזויא ,לבנה ךער מיט זונן ךיע
;שײנען ניט אנךעוס אויך אפשר װעללען זי־ין קענן

,ךעיונות נײע פיעל ,מח^בות הױטע נאר
^אגיגס צז ,הויכעס צו שטרעבען זיןז װעללען וואס

ק, װעללען ^אר לעלאמזנ: ז.יך שטילל גאנץ ת א ב ע  ג
יאהךען; טויןעלדער אוגז פעךשײגק װעללק וואם



 רי־עךען« לןיפזעךער אזנז וויימער סעהר וועללען װאמ
.שטערין ליפטיגע וויע לײכטק א^ז ;ןעקלען אונ .I

 ,זײטען פיער אללע פון סךרים פיעל גייע גאר
.צײטען אגדעךע גאר װײןען אזגז וועללע,׳ נאר

 סעלשק פאר האלטען אזנז וןעללען אויך פאלקער ךיע
?עגשען נז:או פרכות מיט װעט לאמ־ אוגזער גאטט אונ

 ,יוךען שא;עךע גאו־ ווערען װעללען .ןעל?פט שיר
ױעךק אין לעפען ו\על.לען אוגז מיט אללע אונ .׳ .פ

 ,בעזו;דער .לעךען פין התקו־בות , ?רײגךשאפט פיעל
.װאו^כער אומעכע ךא.נן ־עךיפער וועללען גאר .

 < קװאללק אין טײנען אין ,ליע^שאפט פיעל אזנ ךזן פיעל
ע?ק זיןד עעללען נן־ךא י .ששראהלען לויטעךע וןיע גי

 .. ЩУЩ מז־ח פין שוץ אשײן האט זעה אן
.לעןען פיגםטעךען אונןער פעו־שײןט אונ עעגןט וואם

א  געוואהךען זײגען װאס «לןאלאעעם״ ךיע גוײסט ת
1.^עבאהרען ״איךעע״ ךיע .קיגד םײן איז דאס אט

ײן.. נאפלעקםיג ניט אבער נאר טאהךען מיר  ז
.שײן לי?טי;ע דיע פק־תגקלען לאזק ניט .

ןנלציעכ׳ען״ גיטען צו זעסען איהר מוז.ען מיר
.?ליו־,ען אונ װאפסען אד;ז ^עהקען זיע מעט נן;דא אט . ,

ט קינד מײי ווײסטו הײנט קי  ,;שמה טהײןגכע מײן ,י
ה ״?יון׳ס״ ;אר זעד,ען .?ןע;ען ״ןןיר״ ן.וען מ ה / ?

 ו מיהען זיןד װעללעי נאר לעהךער אומערע ;וען
זגךציעכ׳ען/ מאךאליש ״איךעע״ וואהלע דיע

 ,מהשכה זײער צו ,נאר צו ךער אױןז נאטט אזנ
:ביא. ךער זא^טי אוגז וויע ,ע3;על ךאם װעללק ךעט

35



 ,?לימען הײןען אן פכײה (נאר ״מיר״ וועללען ן3דא אט
.״ !ציון אין כ׳עףאען נועט ,א&ת מיט אוגז גאטט אונ

36

I т :וױינט♦♦• אןד,

 ו געװײגט ןימןיעגד זיןז האבען ?ןיר וןיע וויץט ,אןד
!פעףטטײ;ט בטל פון טײהען .דיע געטק ךאךט .

ער־וויפט ,סעךלאזען ,נעפא^ען איז לאנד ךיע  , ̂נ
!סי?ט עךג3 אונ ,אש בעךג ,ציון אין ליבל פון .

 י ת1דיר דיע הרבות דיע ,הײגט בעך^אגט או־נ ווײנט ,אןי
.ליעכעס יהזדא׳ס לןלאפט צי ,בראטען צו איז שטײן אן

 ,;עפילךער ,טיטטעל ?זיט ,גאר ^אטט פדן מקךש אין
.ביללער נאר ,;אטצען גאר ,שוגאים ךיע עךהוינען

 ,?לוסס ױאסעךע בײא ,גאר הײנט מיר וועללען װאז
? פיקם מידי^ע נן.ערע־או אניױאםפען זיןד

 ,׳טירים אזגז ציון׳ס צז ,גאר ;עזאגג ן׳ם1צי צו
ק ג חי ה ? קזטורעם דיע האךצען אין װע?לען ?ע

 ,זײער לעצויטעבען קריסער וויע נז:או װעט צז
? אויער אזנזער פאר וויע ,ליערע $אן יהוךא׳ם אויך

 , וועלען ךיע אונז האךץ ךיע פריסער וױע אזגז וןעט צו•
. ? עךפרײהען פכיער לויע טא^נער גאר איהדע פזן

 ,אף/קדבזת אהן גאר אןד, ױאו, פךעטד ךער איין ווײט אלץ
,אומה פעךאזרטהײלטע אײביג וואנדערען צו

 גא?«, דױא רוסען צומ שוין לעראג ױאךפטטז וױאו
? לא?ט ךיר קווערע דײן ?לײצעס דיר ךײגע פון



 טווײל גליקליכע איהר װאו א^עסט האט אטױב
;אהאהל װאו אלאןד ,אנאלע האט אפו^פ

 ,אבד גאנץ ־״ד״ר״.קײן אין י#ךאל נאר ־יר אונ
,ר3לן ךער :יט מעהר נאר לי>ב>,3^ איז ךיר פאר

 שטאנד אי־ר פרײען אין זיןד ט־י$ג נאנץ וױאלךציעג ךיע
,לאגד ױדעיצער דאפ פון ןעךג דיע אין אזש לויפט

 ,ווילענד ןיןד װאפפער דאךט ןעספזק ךעם זיןד קנואלל: פון
.שטיל^ד דאלט זיך ןעזאפט זיןד דוךסט איהר רדאלךעל אין

 ;ליבטיג אונ ךײצעװ־ איז װאלךציעג ךער פון פליק ךער
דינטיג ;אר לכענעץ .קײן גיט גןײם גאר לויפען איהר

 טאפטער ךארט צילן׳ם פון ,נאר געשטאלט ,אצװאלס ךער
,נעזדגגען ווען ןעךג ךאךט יעגע אין האןען וואם

 ,עכטער (.לײצעגדער טעהר , פכײער אונ שלאנקער איז
.פונקען בליטץ װאללציעגס פזן א*י;ינן שאךפעו־ע מיט

.טעהר נישטא זײ;ען זײא  ,וױעלער רוישט צעךער דער !
.ליעכער זײעיע גיט לןלי^ען א?ער מעהר גאר !

 — פעלז־ער אינזערע פון ציערמנ איהר — זיןד איהר אוג
,גתגד אין פערוואכפק וןאךצלען ליע מיט איןלל׳עלד



 .!וועלךער ,א , פאלמק , א , גוךל דא אײער ?ויט
.! אצזנד זיך אונז פאר איהר נןעןט זיןר .גרויןען נאר

 / עךציעז־׳ען3אי איז עס װאו ?ךעמד ךער אין װאו־ אײןד
עהק.3 ^עהערט אױף איהר וואלט ״דארט״ :גיט .מען נײן^קען לי

 ,גילאטטער מיר ?עתועלקטע יייע ?•לײד ױד ?ר-נליר גאר
.נולא^עכטע צי , ?עךטךאגען שטזךעם פון ער;עץ װאו . .

 - צןאטער אינז׳גכע ס׳ל׳א^ען ;ערזהט זיןי װאו אונ
,איינגעמאטטעלטע אונז שוין רול<ק צו ניט דארט איז . .

.מישט אבאךג טהראן פדן ; טעגלפעל ךער איז צעלטטעלרט . . 
פערװיסט!., , ם>טטעךט;צערש .פער;ישטעט, שוגא פון

.נלדן פין ?דעגען ךיע בײא
״ י

 ,פליעששט עס װאד ךיגט עם װאו }לעג הײליגער דער
 ,.פליףס דיײללער ךער יךךן הײליגער ךער
 ,אראןער ש;יר,*ת ,רייזעגעזעללשא^ט פזן

. ךיע אונטער היינט ;עטךע^טק ניעדער דועלט . ס. ס  פי
 ,״עשתרית״ ״בעל״ גאר (?יני באךג ךאךט דײן אױף
ק גירלנגט נאר ..קטיךת ;אר מען דעט?פט אזנ קךפ:נותז מ . . 
!אטטזג אןי  / דעךשלאגען ־שע ױאס פאר דאגנער ךילע .
. ? עבןו־ות דיעזע פאר ך$?ים ךיע ךארט גיט

 / אךט הײללען ראר אײייג גאר ךיעזען אין
- !?עמעהם איג צו הער ,^רעביזער דוא ;אטט אך -
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 4 שלעה?זע דיע ?ששען ליע האןען גאר ?עדגעס^ען
 ,אז־שם דיר אן ^אר זלר׳עכד פון קי^ךער ךיע
 ,ןוייזען ניט .זיןי גועסטו ^עו־וױפטק גאר זײא אז־נ
 ,זײ§זען ;אר ארלע אין צעךפטןעען ןייא רוץי ןויע

 ,אימטער ןיןד האט שײן הײל'י;ע דײן גאר װאו ךאךט
? ?עךצײשק ;אך ךאךט האט ,גאר $אלק ךײן פאר געשיץט

 < בללקען ךײגע ,קוק ךײי ?ליטצען וױע פליסצלעט עס
.^עו־ויש מיט ברוטסט נאר > ךא;;ער וןיע אויןד קול ךײן . 
 ו ש?הות וןען שוין פכײד ןוען קוטמען וועט שוין גיןז־ צו

 ? הויז דאךט לשראל׳ס טעטפעל איהם װיסטען אין
 ,עלד ךער אויף ידא אט אלזר ךיע נאןד לאינג אונ
 ;זײ;עם איהם שפעטטען סיגללען שטא;ד זײן איןער נאך
 , געןאטץ שאגע ךײן הורה ךײן איןער נאןז
ךײנעש? פעךלאזע.נעם ד\בל דײן איינער אונ

 • נעגוי^נן זיצטו וואם
ק טוד׳כערענךע מיט אוי;

?פערװײ;ט אונ 'פערקלעטמט .
 ,יאוש אין זיצטו װאם
הידת, מײן אונ גאלד סײן

?.! ?עףשילינט ,פערצװײפעלט

 / נןללהרק ךײן ךיר נןק צו
״ טקךערק ךײגע ןאךנ״ ךײן
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ט״ אזויא טאג וויע אפ נ
 ,ען3ג.ע כ׳ייגט ריי ציױק

< לעפען ען2?עךצײטי
מאפט?! פאריגע ךײן

# * *

 , ;אחךען הו;דעל?זעל ין1ש!
 , געווארק איז דיר וויע

.לאסט צז לעןען לײן
 - ?עךזונקען דאגות אין
 ?זרוגקען/ ךער ת1צר אי־ן

.פעלהאסט יעךען פון

 ,בבוד ךײן ?עךלאהרען
,ךוד בית מלכות ךײן

 גאטט פון ךיר ?ל׳גלןרײ;ט
 ,טױער ךיע ?לאפען יצ

 ,מויער ךיע , פאלאטץ ךיע
1.שטאז־ט הײלינע דײן

 ,פעכטכיעןען נאר דאךט פון
^ענליענען, ביןטי הײגט

לאמ־ ךײן פון װײט ץ4נא
 ,שכנות אין ל-יישק בײא
 ,בזיונות לײךפטו גאר

.•טאנד אונ זלזולים

 / שץןעיע דיע ליר אנ;?ט פון
, .ןנדזךע פיהלסטי.קײן שוין

,מעהל גיט שוין זיןז בײא .
,גבוךה ךײן אונ שטאלץ ךײן
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 ״ צוו־ה א פזנקט היץט האט
!געןועהר אלטע וויע

 , נצהון ךײן פערראסט
, בךאלק צז דיר מוטה ךײן

.ןואךט דײן אטהעם אהן . .
 , שיטמעל אין זיך ליענםט דוא
, ך\מ&על יצים י;\>ן1א ךיע

.ט או אײן אויף אצײט .

 , אפר לןײןי מיט ףירךסט דזא
 ,אין.ק?ר וױא ליעגקט אונ

.. שטוטם גאר לשון אהן
 / גערניעךער ליעגט גײםט ךײן
 < ליעךער ךיע ניט סעךט אזנ

.אומעטזפ רױשט ואםזו . .

* * *

 ,פאלליין צו ,שמאלצק צי
,שטראו־לק גילדעײע אין

ט.. דיע ןי־ האט אן ײ צ
 ,בליך׳ק ;עהמט מזךח פדן

 .״ציון״ פון פךיהליגג ך־ער
.לײט ױנ^ע פיעל דוךןי

 , אומה מײן זיןי ערװאן־
 ,שטיט^ע ,ךרעסמלעגךע דוא

 .שלאף אײביגען פזן
 , הרטה אהן ױאש-אב

 , ביאטע דײגע שטויב דיע
!אסוף }.עהמען זאלל
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 ,ןױעךער ךיר זיןד ציה צו
 ו נליךער דיע ,בײגעד ךיע

;מוטה פאריגער מיט
 (מלחמה אהן שטךײט אהן

,נקיןה גײ?ו?זליך נעהם
בלוט. דײן פאר הײנט ךא

. —. .ז
 רעטטק, צו זיך .זעה געהם

 ,הנעטטען צו אויף ך,ער אונ
;לײם דיע ,ציע;על דיע

 ״ ;לות פון מאטע ךיע
,פאליס ךיע פאר זיך צו

.אהײם דין־ ריפט ד\י;ט .

 ,ד״יכען דעם תףון ךעם
/ צזדעמכײכען ז.עה געהם

 ;סעלד א וויע לכײםט מיט
 מורא׳ אהן זיך פע־יעטץ

/ פדי ךיע ג•ײןי:נ:װאו ךײן
. ?עלד אין ד־י:.־ט זיןד בײא .

 (זאממען צז אךודות אין
,מא?זען דער ל^בוד זעה

,*טא;ד אהן אפ?ק פרײא ’
 !??לא^צען אונ בויען געהם
 ו גאגצען אין ףןד צזריק

.לא;ד הײליגע דיץ

 ,סעפער וואם ך&ע אויף הײב
 ; ;ע;ער װאה Щ}' פלײם ??יט

;פאהן הײליגע דײן
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 / שוךש דײן ציון פון
.פירו׳ת אין ?חשטע אין

. גאציאן מײן פליה .נעהם . .

 ,מו^ער אינ $אמער תץט אײגע פדן נירידער צװײא
,אגזטער צװייטער ךער ,א^לעלטער אײגער זיך

 — אתושב צווײטער ךער ,װאו אןר אײגער צו
.״עקו״ אזנ ״יעקב״ דאךט בײךע זיןד זײגען ךאס

 ,צהאטטען בײךע זיןז זײגען זײא ^אך אלס נאך
 ,מאנןק ךעד בײא ?רוסט אז^ערען נאןי ^עלעגען

 < ^ריע^ק וי־ןד ךארטען זײא אבען(ד נן:ךא געניט?ןען
עען שוין האט ;עוואלט צווײטען ךעם אײנער אוג  .זי

 י העךיןער נאר טרי?זט אײן ,געבאהךען פין ;לייך אט
;גבור $׳עןיע נאר אללע ךאךט רו§ק באלד

,מויער וױע פו;קט ,כ׳עלדי^ טי>קע איז ער
.בויןנר ךער אט חם וויע ,פלײצעס מיט ,ײגער3 מיט

 ,נזיטטער אינ ?אטטער צי אד^ליף ניט .קײגעס אין
 ,אפוטער וױע דואאר אין גאנצער נאר־דער אויס דוו־ןד

 ,אזעעתײער קאפטז נאר זײ;ע איהם אין נלוט דיע
.אפײער װיע רויט פעקט נאנצען אין ארויייזער
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 ,ןעבאחרען באלד איהט נאןד ?רוךער זײן ץוױי^ןד ךער
,;אררען מיט ךאךט זײן צו װיגשק איהם ווײןער וואפ
 - פיאטע זײן איהם האלט שטאלק צוױללינג פזן ו.ועל;י;ר דער
א^ער .קאפ פוגקט צװײא איז .טאטע ךער ךילטיג פוגקט ,וו

 ו אײגע אץ אײגע ךארט ;איילו אפלים מיט
,שאלע אונ גלײ?ע אלץ , געטאקטע ,געשניטצטע

 / אךאךער , אשלאפער < בלוטק אהן מא^עו־ ךאך
אוואהךער אט אמת ,פלײצעם אהן ,בײנער אהן

ט ןיריךער צווײא ,װאלטע נאר אײגער מיט  ,אײנע תפ
;..קייגע גאר זא?ען אין ,בײךע ךאןד אהגליך ניט

 צולה, אין ;אר רויט אלץ אשטאךקער איז ״דער״ װי>
.אהן;יורה אפלא^ער צגײטעל ךער איז אזויא

*

 ו נעוןארלן עלטער שוין זיןד איאהר פאר איאהר
,;אהךען ךיע אין כיעךײן קץדעי־ אלם כײךע שוין
 ,פםךר בײך׳גן זײא שיקען עלטערען ךיע

• תדר אין גלײןד; אהין ״ןעןר״ ד־אךט ״שם״ צו

 מדות פיעל שלעפטע מיט ,ע?ןשן איץ עשו גאר
;ױךלט וואס לעחמען צו ,חךר אין גאר פײנט האט

 ,הוךה ךיע ניט ררילל ער ,חדר ךעם .ניט ווילל ער
.מויךא ניט גאר שטארק אויןז רבין פאר׳ן ראט אונ
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> װעלדער ךיע אין װאו ךאךט שפאציערק צו ליע?נט ער
ן פעל?עי אר4 אללע אין / װאי נאפט אויף אלץ געהן צז

,אלאנגען בוי^ען א ,ךעגען א זין־ נעהטט ער
.א$ען6 וואס ךאךט טאלד אין ח#ק מיט דיןו געהט אונ

 ,סטאיעס פיעל ^רויסע אין אללע זיי^ע ל,ץד ךיע
< היות .;עשא^עע ךיע איהם צו ?רײגגען צו

,רבין דעם פין סעהר פיעל עהךע מיט ער האלט זײא
• לעבען אין כ׳ײפט גזט וואם (לעהתען אלץ איהם ווילל וואס

/ שיקען צום פאןנען צום ךע;ען, אהן ,בוי^ק אהן
;פיקען .קיין ;אר אויף ניט ,ןגר עס^ט ,גײן ,לעןען אין

 , לענ^ק מיט אונ לײב טיט ,נןלײסיג ./נר איז .יאפט צום
ען איפער ןיןז החדים אללע מיט ענ ע; ;.

 ,מד־ות פיעל גוטע מיט אןער איז .יעקכ נאר
;ױךעש ו־ןאס נאר אלץ אט ,לעהו;ער א גאר אתם

 ,תורה ךיע גיט טעהר נאר ,הטצאות .קײן ווײס ער
.מוךא שטאךק קאזךן נאר כבץ פאךין האט אונ

 ו הדר אין רבין בײם לעד׳כנען צו גאר ליעפט ער
;?סךר ה^ק מיט למוך־ים אללע זיןד

 ,װיסען צי ,.קע;ען צו ,חפמה אלץ נאר זינט ער
ק צז ,חיות ןוילדע יט5 אוג ע א ,שיפםק צו , פ

 / הבורים אללע ?$ט זײגע פיעל ״ספרים״ ךיע
• לדורים אלל־> טיט / ליעןע מיט ער היטט ;אר



 ,רבץ פײם ער פךעלט ;אר וױילע אללע ?שט ךעמ
.ל.ע?ען פון ״גויןעס״ ךיע ד*ת״1״מ ךיע צז^עהךגען

 ,אפילו גיט אטךיטט ח^מה אהן אזנ גאטט אהן
,הפלה טיט ;אר ;אטט צו אפע;ד אזנ מאךגע^ם פריה

 / ךרע^ען איהם אללע אין רדזטים איהס פײא $עטט ן*ר
ס?ק צו רה1ה ;אר ק. עעזו׳ם ניט אונ ,מי עג ך

* * *

 .?רײכע פיעל זײער צו ,״יעקב״ זא ״?*עזו״ ןויע
פייךע; זיף וןערען ךאךט מצוה, בר םזל ?יט

^ער הײפען זײא עזו  ,שטיילק צו בײדע אן ן
.ךאגה׳ן פאר צו זיך פאר אתפלית אונ אציעל

 < גרעסער אונ שטאךנןער .זיןי עשו ל>טעךער3 ךער
;טעפסער ךעם אזנ האקק ךיע ,אנזלן וױע חאפט באלד

 ,זײטען צוןײא בײדע אויף שאךפער וואס זײא שאךפט עי־
קע^ק 'שטרײי[ק'. צו צו״קאמ^ען, ,נאר זײא טיט צו

 ו פןלענער אונ שלאפער זיך יעקיב אלנ^ערער ךער
שאנער; וןאס ,לןליגער וואס זאפען. צו זיןז־ נעהטט פאלד

ט ספרים ךיע פלעטטערט ער ט ,יראה מי  , ךובה מי
ת נאר ,ךאךפזק ’ פון אלץ ש>פט אונ ,?ג3ל\ע יאונ אהדז
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,^עגאנ^ען עשו איז *עוואהנליך וויע אטאל
ק צו װאם ךאךט אום ,פעלךער א׳ץ ,וןעלךש־ אץ ^ א ,פ

קה, אײן ךאךטק פזן פעךמאטטעךט #*זאךלן מיר אזנ  אי
סמה. אין צאךק אין ןיך ער איז ;עקומטען

 ;עטרײער מיר זאנ זעה ( פרזךער ךא לןאפםטז ״וו־אם —
פק דיא אט פזעפפיל לײטע;.עם ״אין ? פײער אוי

.לימען אז מיר דולט ,״אוי .  4 אןיקעל מיר גיעב ןעה .
.שיםעל אפמ^עננןע , רוי־טע דיע ,רויטע ״ךיע ״ !

§ק1א שעה ״ץווײא —  * ציןראטען זיןד רןןד בײם זײגער י
.שטן .ךעם גאר אלועק גאלצען איי גאר ״אזניגיעע !

 ׳ ־ןכײנקען גאל ךא ״איןד״ זאלל מעשים װאפעױג ״פאר
.4? ;?נצט לי^זען דיע ,תלשיט מײן גאר דיר ״או-ג ? ק $ י

 :בריךה ךיע ךיר גיעב איןד , ?רוךער מײן ]עהקטו ״אט
פכלרה; דיעי מיר שײ;ק אונ לימען ךיע ןיןי ;עהם ״דוא

 ,לעגיען ךײן ײא3 שןוער נאר ,עשו סײן עדו-ת ״פאר
ק אב הײ;ט פזן ,?כלרה דיע איז ״טיר״ ״אז ן ^ ע ״ג . !

 ,בכורה דיע מיר נוטצט וואפ ״ .יעקב יעצט מיר נו־צט ״וואם —
. ? תורה ךי־עי מיר גיענ־ט ;אר לליק־ןק ווא^ערע ״אונ

 ,פהוךה מיר איז ״ךאפ״ אט ,רויטע ךיע ,רליטע ״דיע
.״ ! פבוןה ךיע ךיר ;אט אזנ , ליגזק ךיע טיר גיעב ״דיא
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 . • ;עװאיען ;עשיאפען איז אײף בײא טביךה ז־יע
.יאד׳כען פיעל. קרײגקסטו ,אוי ( נןגקב אןער ךעם פון

 ,הײנגען וואס שווערע ךיע װאלקען ךיע ניט ןעהםט ״דױא
.ברײ^ען ךאס ןועט ״ךיר״ װאש ,זננױם ,צו־ות ״ךיע

 ך׳ץטק פון ךיר ^טע־יט ןואס צרות ךיע ניט זעהסט דוא
ק ךיע ,שטורעם ךיע ,יסזךיס אוג א^סט דיע ץי ו ;ו

 נקמה עשו׳ם דייין ,?רודער ,א ,ניט זעהסט דוא
.מלהמה גא^יע דיע , קנאה דיע ,שלאה ךיע

 ,פה האט עשו אז ,געקכ ,א ,ניט זעהסט דזא
;מוח דעם ער ?לעטט ^לײן־ ,נאר מתנת־יד אײן מיט

 ,נבלות אללע ךיע ,רשעות ךיע ניט זעהסט דוא
גלות ךעם אט איהם קללות-פון; ךיע שיטפןען ךעם

*־ * *

 ,מטער ךער ,פראטטער דער ,נללב שלא?ע;קער ךער
מוטער ךער זיך פאל;ט או־ג , עצה ךער נאר כיעךט באלד

^יג אײן זיןד היללט ער  < ךןלײךער גאר עשו׳ם אין ,קו
ק וואם ײ; • הדר אין ךבקה׳ן בײא ^עהא^ען ז

 ,אלטער ךער ,פלי^דער דער ,יצחק ר׳ פאטער ךער
;אונ.קאלטער שװאשער ין1ש על$זער, ךער אויף וויע אט

 ,מ.ע^ה גא^צענלןע ךיע ,גאר םוד בעם ער ווײס ניט
.װײשע ציע^עלעך אונ ?ןלײדער ךיע פון .ניט אט . .



 ,צאות1ה? .קײן װײם ער ..קאגגען ךער ניט לןאלן ער
אטעות ךאןד האט אזנ ,איהם טאפפט ער ,איהם טאפפט ער

 ,הפיזהות אין אויס דור־ןד ,פרכות מיט איהם פענשט זגר
.להכעים צו שו^אים׳ס אויה ,לעפען גאר וועט ״ער״ אז

קע פדן  ,נשמה; מײן יעק׳ב דוא פרבות/ אן די
; מלהמה א דיר מיט , אשנאה ער פעךפיהךט

,אויגען דיע פון וױיט זײן ,לליפען איהם פון מוזט דוא
.בוילק זײן אונ פײל זײן טרעפען ױט ךיר זאל עם

«

ק וויללסט דוא ט אי , ארנע ,או־ױילע װאךטען ל
; ?גי׳נ .ךעם שונא דײן ,זעהק צו ^יט נאר אום

 ? פעטער בײם געפינסטו ?נרודער ^ןער וואס נאר
.ךעטטער אטמ׳ע אהן ״יושר״ אהן גאר אשטוב !

^ק װאו  , ארמי פײא ד׳עגד אין ״ ביזטו ;אר ;עצ
?אטע; אונ טאטע ךייין ,ניט ווײס אריןז גארז ךערפון

 ,מוה דײן נאןי גיט גאר שטענד־יג לאךעװעסט דוא
• כוח איןעו־ק ךאךט לעפען מיט אונ לײב מיט

 ,םומר!א ,ךאךט אין.פעלד װיגטער זא (זאטטער לױע
;בויכזער פזלן שא?זטען .קײן ,ױינדען פדן צעלטען קײן

 , ךץדער פיעל פעטעו־ס ךעם לעפאשעט נאר ^עהיטט
.קץךער פיעל פעטעךס פון נעליטטען אויןד צו ךער
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 ,בה־גק בײם זײלענד נאך אפילו אזי ד״אסט דוא
^ זיןד אטכײסט שפעטער אויף ךארט זיך פאר פו ע ג

 ,גחמה ךײן בעטכעפט ״?רוךער״ ־מײן גאר וואם ;אר
? גשמה ךײן ןויללק וואם שונאים ךיע א^קע^ען

 ,ד^טהה דער לויט אט אפילו שוין לוען אזנ
ט ^אטט ^ ע ך?ה<3 אונ מזל מיט עלדע אם ךיר ן

ב מײן ךיר שטעהט ןואם ק  ? ^ט״קעגען ךיר ;ןענ אין ע
,ךעגען גאר ?לײזע מיט חיל אונ ע^ו ןאר
 ו צופליעד״ק שטעללטו איהם אפילו הפמה טיט
;אױךק ?אר פאסט װאס ממצאות אללע מיט

א  ת,1מ$נ לרויםע פיעל פךעלענטען איהם שײמלןסט ת
.םרנות ^רויפע פון צורעטטען זיןד טיט ךער

 ,קבנדת טאהסטו באלד ^טאךעם ךיר ךײגע אין
,ךהמנות וואס איהם אין צו.עךוועלןען מיט ךער

 שלײער אין איהם ^עפאלםט ,דיר האלןט ןנר ,ךיר קוסףט ער
.ש^יר באךג צזם אלועק טאקע אויןי ןיןד ;עהט אונ

,צײטען אויף נאר דיר צו ^גאה זיין אןער ךאןד
,צוישטךײטען אלץ ךיר מיט האךצען אין נאר בלײןט איהם

 ו האל?ק אין דיו־ וןלײןד גאר .קאנאגען מיט ^יססט ער
.שמאךצען אונ .ענױ.ם ,אײביג אן ךיר טוהט אונ

 ,אנטקעגען ער 'טטעהט אלץ כעם אין פײער מיט
ק; זיין מיט ש?רײט צו אײייג אלי׳ן ;אר אויףךיר עג ך



 ,ירישה טאטעוןם זײן ת1טענ מיט אלץ מאנט ער
. חפדותה'זיך ךיר מיט ת1לכ3 דיע ?זהײלען זדןד

 ,ברכות ךיע ;אר ?ע־אךפט יעקיב לאסטו וואס צו
? לדיכעיס צו הײלע ;אר זײנ.ען .דיר גאר .זײא גוען

 כוךה,3 דיע גאר ןעדאךפט האפטו.יעקיב װאם צו
ךא?1מ זײן שטע^דיג שטעהט אויגען דיע פאר .דיר ןוען

ען יצ ׳ פהד אין ;רא1מ אין א־  ,אימטער אלץ עי
; קיטטער אין אונ אןגלפט אין , צער אין רוהסטו אלץ

 לײ^ען בײא וויע ךיר בײא ,גאר מז־טה פ־ײלינע ןךין
,צײטען ךיר אללע אין ציגעסען גימאלפ איז

 ,קללות ךיר זײ;ק גאר אפנים ברפות דיע
;גלדת אונ ת,ענױם1ךדיפ ךיר צולײךען

 ,ךלות אונ עלעןד גאר אויפמער אהן צולײךען
אללעס אונ אללעס ,אוי ,}•רודער »ן צולײדק

.ווײטען פון ,נאלעגט ךםמנות,פון ,מי?ןלײד אהן
זײטק; ךיע אין ךיר אלץ ,ער כןלאפט נאר ער לךיקגןט ןאר

 ,שינךען .דיר ,*שנײךק צו ,.יעקיב .ניט .זיך שעטט ער
צי^ךען. צו ,צמגךע^ען ,щщЦ צז ,צי״קײלען

 גריפסען ךיר פרײנדליך זײן ,האלזען ךיר קו^סען ךער
אתק ,פרוךער ךיר ;יט ?ןעהר איז ^עביםען ,לעוו

 פךם< ךײן אין ךיר ךאןד ,צײנער דיע .צײ.?ען, דיע
.^גים אונ ימים ןאר זײגע ךיר щущ; ;א־
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ק נאו־ .קל,־׳ס אויף צײפען ךער ךויע פונקט אט ,שטע־
;^הרערען זײן־ע ״ךיר״ איז ןניײען אלס אוץי אזוי

שטאגק איז איהם נאר ,זיעשען נאר דורות ךאךט גע
.^י>?ליעשען אײבינ אויף אבער ער איז ״ךיר״ אוג

 ,#עטען ןיןד ךאךפשט פון ךער ל^קב אןער דוא $יט
,לןלעטמען דאס דאןף ״איהם״ איהם ,גןלן ךײן עשו גאר

ק קק¥ נאר ק גאר אצוךר ך אן ק ה בושה, ד
ק ? נןדושה ךיע ןאר לײ;ט נאר ,טוסאה דער אין ער ןו

 נאר שטכײא פדן אונ זאלץ פון עשר;מ טיט נאר ליעבט ער
; צײנער דיע ךײךען פאר אײן־יג פון עולם דעם

 / הובות אל?זע מאנט אונ נאר בײסט ער אונ ךײסט ער
״ טובות טזך.ט ער קךײט אוג גאר שטילןט ער אונ דליקנןט ער

ײ לאנג ןױע  ברוךער ךיר איז ,נאפט .ז־יע .־י^טער .װיע ד
;ארוךער אהן ,אשיעף ימ״א־ן אין ^עפליעלען

 / ױאללען גרויזאטמע: פון צובראלען ,צושטעטטעךט
• ^עפאללען ל־עללטו , אוי ,ד,עם1אי אהן אונמאכט אין

 / זאו־ען גאר ךיר .לןען דוער ,טיײסטען גאי־ ךיר כןען ןוער
ק ךיר ;עהטט $אלד אז ק דיר נעהנזט באלד אז ,שײ; א; I ט
 , שטוךעט דיע ,ווי;ךען ךיע ;אר אויף הערק כאלד אז

? יםזךיש דיע פעךןעשט < גערעט^עט באלד נועך^ט אזנ

 < לע?ען אין מנקב האט געטרא?ען דיר מאל פיעל
ק; האפ?נ^נ דיע װאז אשײן דיר האט ךאם ? ע ע ; .
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 ■ ער^עהךק אלץ טרײסט מיט אויפלער אהן דיר פלע^ט זיע
״ ^טעךין .גליקליהער ךײן שײגען ךיר נעהטט אט אז

 ,;עוןעזק ;אר פאלש אלץ ?רוךער איז אןער ךאם
;;עלעזען װאו בוןד פון ״פא^טאזיע״ אפו?ט/ג

 ,למיונות פיסטע אלץ ,שלעקקער לזפטליכע אלץ
רעיוגות. פאל׳טע אלץ ,■ד׳אפפנ^ג ;אר .פאלשע אלץ

 ,געטךאפען דאןד ״ךיר״ האט אוױילע פךיער אט
;?ען5הא .ךער זײן ״כןזען״ ז*ם נאךריש וויע צץזעסען

 פש־קװאוגדען ולעךד אט אז ;אר געמײגט שוין ד«א?ט דוא
• װא^דען דיע < צרות דיע ,ךיר הךת שנאת דער

 רןעךען שוין ^עהטט אט אז ,גאר ;עמײנט שוץ הא?ט דוא
;טהךערען אמ װאפםער פון ,מבול ךער טתקען באלד

 ,גלילןען טוץקדער גאר שײגק ךיר געהטט באלד אז
.יטיקען לערוים טויב ךיע ,דארט לאטט3א ;אך אונ..קאנסט

 ״ליעפער״ ־יןז האסטי נאר חשבון ^ין זיןי געאירךט
עקב איי ;גבור״ ״מדישער דוא , פרוךער מײן ת

;ועכען״ טײקעגער ס׳זאלל טא^ליןי וואוטעגדיג ךען
טהלעכק״• מעהר מאסםער/ מעהר — שבענןליך ;עשפאךט ^ן' האט

 ,?פנות ךײ;.ע אין ךעטטו;ג אום איהם .פעט^ט דוא
> יסטנות - ןן?ד אלץ ,סניגה איהם פון ^עטםט רױא
 ״ רײ.?ען צו ךיר ווילל ;אר ,דעךטךי^קען דיר ער אונ
• ען3בלײ ;יט ז?ר ,_־ײן מנקב פוןיךיר זאלל עפ



 ו אבגר ?לײבען.קײן ני#ט יענןב ךיר פז־ן זאלל עפ
; ־др. צוא קד^וען גישט ,,צושאטען צומאלק

, ?ימן .קײן וויססען ױט אפילו גאר זאלל ןזק
ךיהטען אלץ זיןד פלעלסט דוא ל.ועל?ען מיט ;אמען דײן

 ו א^טקע^ען *רודער ןיןד $טעל?טו אןער ןאר־דא
;דעגען אהן בוילען אהן ,גבןךה אהן אונ פויפט אהן

 הבונה אוים ,דזהמה אוים ,.גבורה מיט ליט ?זעהר ;אר
זחון .אמונה רײנער אויס שטאכקײט אונ ג̂י

 .מוח ״£טיטטע״,ךײן ךיין , מגקב ען״דיר3י1ךײן״לל
אט מײן נאו־ דאס אט ערפ\ בוח ךײן איז ךאם טד\י

 ,גמרה אונ נצהון ,.ךעטטער דײן איז ךאפ אט
- צוךה טיקעמיטיש.ע;אנ דיע .................אלט־ןנ.;'^

 ,װאזנךער אלאטטליפער ,אלײפט־ראפט ;אר ןײר אין
;פעזוגךער אײביג פון געקב ךיר אין ליע^ט נאר

 ו ^ע?.ע?ק דייטטעל פון דאפ גאטט פון דיר אלײן
לעןען צו אײביג אום ,אהײלולג ,אלפזאה

 ( קמהזנ פעםטע דײן אטת מיט איז דאם אונ
; מלהמה אוג שטךײט ?יעל )ירוד־עךם ךײן אלט$עגק

 ,לבו;ה אוג ה;מה פדן ס?ר דעם נאר האלט דוא
.אמונה ךײלע דײן ״טךאךיצײעפ״, אללע אט

אי ״ןיע״ ךען  פננו־ות, פיעל איהךע מיט אײביג פון ן
צרות; ךיר אללע פז־ן ,ךין־ ל״יןזט רעטטעט,נאר ;אר
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ע היטט זיע ױ ״  < ליעגען אללענאי־ אין ׳ דיןד #יצט חי
ײט פון ̂ בע.;ען אונ בויגען פון ,מלהםות אונ ^זר

 ^עטכייעו־/ מײן״פרידער״ .יעקב ליעבער אלזא
פײער; דוךןד’ , ווא?םער דוךןד מךבר״ חךןר געדײזיזער

 ,תוךה ךײן ;אר היטט .זעה ,אמונה דײן ד,יטט זעה
ק נישט שונאים פאר דאופםטו ךא;ן אנ .מוךא .קײן ה

 ,שנאה אהן , קגא־ אהן ,עהךלין־ אזנ נאר גוט זײא
,סדי$ה אין געבאהרען נאר, ביזט דוא װאז לא;ד אין

, ״אתושב״ אונ ״אגר״ צװײטען ךעם נאר ליעב דוא
ו5ע? דײן טוהט ״ךיר״ וויע שלעלפזעס .קײן איהם טזה אונ

אדךק מיט שוין אצײט ״אכםױה״ דײן געדײ;ק ,י
״... אין ךאךט ״לוז״ אין ״דולום״ דעם ״לײטער״ ךעם הרן ״

 / לע^ען דײן ךיר צײט אויף ״נךר״ דײן זיןי מאן ךער
ר .ךעם דוא וואם ע ען ^ ע . ЩИШ. איהם ד־אלט ל׳אסט ן

 ,״נץהון״ ״נמךה״ מיט נאר נש;אמע אז ^עךיינק
בטהון; נאר האט ואסזו ״פתדער״ נאר דיעןער איז

עה ךח־ם  ,טלום’? אל״ ״בית ^עקב״נקײן דיר .זיןז ;
- דײן זײן אויןו אטת,וןעט אז זשע גלויב אונ ם!.. לו ח

—»ג~*י

ענדע• % % %•
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?פיגךאמען♦

♦ שאלד׳ דיע

 I אמגלה מיט וועה ,אוי ,פעךחראפעט ,פעךםאפעט
:אש%ה ?ויט ךב צום געקוטטען ?דכה איז

.ך?י ,״אוי  ;בהטה ?ןי־ץ !ךבי (אוי ? ןןען טוןזט וואם !
*ןייןהף אײן אײן־ זאג איןד ,.זיך־ ?ןעלקט אמ זיך מעלנןט $ןד

 ^עךלאהךען עפעס וויע ג־ךכה זיןי האט דא אזנ
.געוו־אךק אנשוױגען ,ק3ע?נליע3 וןעךטער אהן

 ,קרזעי ךעם ?רעגעװ־ איהר אלה:ש ןער פון ךב ךער
שעע צו איהר זײט ״וואם ן זיןז־ לאפט צז .?״ ר1שכ צו ,מ

 ,מוטה פאסענדיג זיך ,בריה זא^ט ,ךבי נײן
בלוט״... טיט אײןי .זאג איןי ,פהמה 1מײ ,לאבט ״איהר
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 צירים ידי מעשה תפארת צױרי דעם
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съ русскимъ переводомъ съ 6-ю шлюстрлцшии
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<1> о р м а т Ь־ .  въ изящной коленкоровой пап- 
к׳Ь съ округленнымъ обр־Ьзомъ и съ 
золотымъ тиснешемъ.

ЦЬин 5 0  к. иерее. 10  в.

 -----Нтожете платежа 17. к.



ע ,מך^ײןען גועט ױןד אמ זיך ךרזךיט עס ג ױ ך׳ מ מ א  :וועךק ?
 געןעכאלשע״ ״דיע ״עהואל׳למג איג^עבעסאג«> ,ארי־וענךע

םסאלןער ךער — קטלעא׳' ״וואו אונ ד ל .שיךים אין פפור א . #

־4 אב״ז, שמ״י *אן I V V י ;

ו י ת ב י ת כ

Вильна. Большая-Стефановская улица, д. Гефена, 
кв. Гана, Шм1эвену.

АУИпа, &Г088 БЬерЬап зЪгазве, Наиз (МТеп. А У о к п и и ״  
Напп. 8с1нше\¥еп.


