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םאלאװעי. דער אוז א־יזעל דער
т  т  I

 בן־חמור׳ א ■אג׳אײזזןל,
 ,מאמר( א חןוצעהלט )אזוי
הן װאו ?ןרגיץ האט חן  םאלאוױןי א חן
 אןוײ איהם צו מאכט און

 פינמןו, די מיט ,קרובז ר׳ אײןי, אױף װײזט ״מןןן
מןו. גרוים? די פון זענט איהר אז  ,־.דנ

 זאך, אג׳אלטןן איז דאם
 ציננןר אז

 — • םןי א אן פלאפלןןן בטבע
 לןןן5װ? איך װאלט איהר, פז?רשט;נהט ;בכן

 - .שטןןלןןן מײנונג מיין אליין
 ,בירושה איןי האב מבינות

 גוט אזוי ,פעט^ר ,זש?$ זענט טא
 מוטה פאסט

.״קדושה״ שטיק/ןל א אב מיר זאגט און . .
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ט זיןי לאזט סאלאװ^י םיין  לאנג בעטען ני

אנג, זי_ין אן הויבט און עז ג

ם :יזןװײזט :ק?$ן ?ר װאס חטור דן

א א ף- ? .במןן פ . .

 שטיל גאנץ חןרנאןו

ט זיןי צוגיםט  טריהל לאננ?ןן א מי

ט אין ק ,גדולים די אונזערן חזנים די װי פונ

■1 | ■ פנלים״ םט?ן!אױב?ר די אויף ־זיך־ ער פ/ןרג/ןהט

ה- א ,קרעכץ א ר/ן  ד

צונעה,.,... און חאטש נעהם זיםקייט פןן

ם ה !א

.שטום איז . . ,
Л  к

'׳' צו זיך הזןרט וױנחןל דער

ט אזן עג לי א- . זיין אין ש װז., ר

 פױמןלאןד די
,אויג/ןלאן־ די פ/ןרמאכןןן

 צװ?ג?ן די אויף זיצען זיי

•שװײנזןן און , .

׳ װייט ניט אמ װאם ,פאםפװבי׳ל א

— פ^רגןןסןן. גאר פײפעל זי_ין אן ה$ט

 ה^רט און זיצט ?יר

.. • פזןרקלןןרט

אפילו קיה זײנ^ און

.,בעל־תפלה״ טהיי^רען פזן אױןי צומןד׳זןן . .
.1Ж----------------------------------------------------------------------------------  %
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 ,^נט^װלגזןן װעוט פאלאװ/ןיטשלק טיין
 בר־יער״ ד?ר ,חמור דגןר

 ,פאה דל קואצט ,שטער?ן דעם שטארק קנייצט
 קללג$ זיך באלד נעהמט

 :דךשה מין אזא זאגט און
.״טהיכי־תיתי . .קשה נישט גאר . . , . . . . . . . Т ז 1ז

 ׳ כ׳לעבען ״שחריה״, א
בןן אײך נויט פאר מןן קןן .גן . . 

,;נרוב אײך כ׳בין נאר

 מאהל, טױזןןנד זיסזך נאןי ?יין װאלט
 / גענלט מןןהר נאן־ איהר װאלט *ילן און
 ׳טניט דןןם נור חאפק װאלט איהר װען
- גאון דןןם ,באר־חזן אזנזער פון

$' מין אזא קךהןןך^נדיג אג ז ,
״ טראג?ן אדיג־ען דל װאוהין סאלאומני אונז^ר פליהט

 פלאמןן ניט שוין קײמןם זאל אױמןרשטזך ד?ןר
 ,מבין א גז$זאננ אױף ,פןןרה/ןרןןר א מיט
.הייװען״ אױף חזיר א ״װל . .

.טאקל פילן איןי . .האן פון .
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♦ הינטעל דאס און העלפאנד דער

 ,בארג א װי פונקט גרוים ,ה^לפאגד א
מך׳ן ג^פיהרט טאהל א מ/ןן האט  - ׳ מארק אי
 :שמחה-וששון מןװןןן איז עולם בי_ים
$  — ״חתן״ ד*ם זיין פגים מקבל לויפט מ

 גןןסיל אין ם׳קאכט אדן
׳ קעםיל א אין װי

 ,װיגט^ל א װי ,פלוצלונג און
 הינטזןל א דורןי פליהט

 ,בילט ה^לפאנד אויפ׳ן זלןי װארפט און
«װילד משזגה ..

ז ;

,луп ײ כ  נ
 —,קלןג^ א צויג א איהם זאגט -

 שכוה בימט ת ״אז
.משוגע גאר טןגקי צז . .

׳ נאר נרוים^ר דו

!
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?נבר מין אזא צו קומםטי װי . . . .
!פאטזןר—טאטז$ נװאלר,

 ״טל־ומטר/ א װל נאנצזןן אי־ן נרוים ביסט
 ,מןװארען הללזןרלנ שוין ביסט ח

 - פערלאר?], מןזונד
 ,קאטך־ תןם װי אבער דיןד, ה?רט ?ןר

 .פטיר״ װעג-און זײן זיןי מןהט
 ?ןםק מין אזא אט—היגטןןל דאם מאכט—״הזךםט

.חשק צו מלר טאקי גלט , .
׳ אצלנד

 :הלנד אלז$ מללמןן װעל^ן ןלכ^ר, זיי
 ה?לד א טאקי. כ׳בלן אז

 ,װןןלט דער אויף אײימןר גאר
 אן זלןי כ׳הויב װייל

.םלאן״ א מלט אפילו . .



1

.שעפם ךןלר און װאלף ד?זר

 עושר חןר און שטארק^ר חןר
 ם׳פ^רשטזןהט מ$הל׳ אל^ איז

ב_על־ױשר, דער זלף׳
פון ןקןלה איןי ה^כ דאם

ךב׳ן׳ מי״ין
 אשןןנזןם אמאהל ס׳פאםט ;$ר

.גזןכזןן משל
V

גאשןןר, גרױפןןן א אוים פ׳װייזט ש/ןפם, א
 װאםןןר קאלטען א טרונק א פערגלוסט זין־ האט

ט^ג״ ״נײן מ$װ$ איז )?ם
שר^ק( א—היטץ א

 כדבעי אן זלך טרינקט ,טייך צלם לויפט ;ןר
.הנאה גרױם אײןד, זאג איןי ,דןןרפון האט אדן . .

להכעיס, אויף װי פונקט ץפלם, נאר
נחת( דעם אויפקױינקןןן איהם גןנווןןן )בעש?רט

, מךאכט ש?פם קײן פאר ניט ?ןר, האט
 מןטראכט האט װעלכ^ר ,בעמןגענט וואלף א

תעגית שװעחןן א נאן־ פ^רבײס^ן |
- ■ ■ —־ ־•• _ * -Ж
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̂לח־לל ר׳  ןאקאמןס װללס װ^לכער אב?ר װ
— שחיטה די זיין כשר ם׳ןאל װלל און

מ :אויס שרללט  אײנער ש?למ$ץ ״
,אזוימןר או-ן אזוינזיר

 שליטה דל זיןד נעהמסטו װל
 טמא מאכען צו

טייך?... מילן פלן טהורים מלפ די
• : т тמסתמא

בעיכך, פופר א פלםטו
 גלייןי איןי װ?ל ד/ןרלנ^ר
—שטלקןןר״. אױף דלןז צורייסזןן

,מוחל ז?נט ,אױס הערט י װזןלװ^ל? ר׳ -
:שכל פי ןןל פשוט טאקל, כ׳מלין

 לויפןןן אײן אי־ן דאןי האלט טײכ^ל דאפ
,אלפן בשום טמא װ^רןןן ניט מ׳קןןן און . .

!מעשה *טעמן א ׳. הא ? ללגמןר א איןי בלן -
.דאוריתא בור א און חצוף א ליאו/ א . ,

 יאהרען א פאר אז דוכט מלר ,װארט נאר
זכרון( א ^לן־הרע, א.ג,אןה'כ>

 ןלרט ז^למןן חןם אויף מלןי האפטו
...•װארט גראב$ א מיט ב^ליידלגפ

 געדײנקןןן ניט כ׳װ^ל (געםללנט האסט רו
שילגק?ף... דלר

י אויםקרײנקען מלר ב?ל װעסט בתח?ר, נללן,

— 8 —I
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!נװאלד ,איהר חןדט װאם \ װזןלװ/ןלע ר׳
אלט••• נלט יאהר קיין נאןי כ׳בין

 ,פנים א נעװ/ןן, דאם איז
л דיין р п з אנ׳עזות־פניפ אויןז, . . 

.נלט ברידןןר קיין ב׳האב ׳. בן־יחיד א כ׳בין . , 
 - װד, אנ׳אנחןר מןח־ןןן דאם איז

 - ,מחותן דיין ׳ ב1קרז דײן
 ,נוטען צו איצט ד/ןרמאהנןןן ניט קיינ/ןם ב׳קןןן

,מחוהנים דײנזן ,קרובים דייגןן ח/
זזןנט היגד-איהר די פאסטלמך, דל

.י שונאים אל?ן מלר . .
שאדען המיד מלר טהוט איהר

.באחןן זלך איהר װאלט באט מילן אין און
פערשט/ך., און אלץ луг איך

 — .זיי פאר רעמ$מ$ן זלןי דלר מלט כ׳װעל גאר
 י נ^דולדלג אוים ה;ןרט !װ/ןלױ/ןלזן ר׳

? שולדלג דא איןי ילן װאם מלט
 פןךמןסען, האפט עזות־פגים! שטום,

. ? ;ןם^ן װלל איןי אז . .

 יאלד מןזאגט-און
.װאלד אין ש־^פפ חןם מלט лу ?נטלױפט . .

ж  --------------   — ----------------------------  ж
—  1Ф —



׳ עם=דאל.ץ פןךשײטער א ,חזיר א
 פךיץ א צו פערקראכען הויף א אין איז
 שנוק פערטהירטען חזך׳שען זײן מלט אדן

 .מןנוג דארט נילאטע אין זיןי צונראבען
 נאסט פײגזןר ד?ר איז זיך, ם׳פ^רשטעהט צורלק,

 פאםט•■• אךבר־אחר פאר װי ,אױםמןשמירט מןקומען
מ איהם ״נו-האבען פוןג  ,חברים זײמן מן

פ- אויןז פמרוילה, ךי  חזי
 ,ציכטיג אודאי זײן פריצים די בײ ״ס׳מח

. ? ליכטלג און שןןהן און , .
 האלט ,מןןן זאגט ,האבזןן ׳ נגיךים דל ןלל,
 גאלד••• און דלמאנטז$ן זללי;ך, נור
 .., $ ללי גאלע אלץ איז ?$ס אייןי איןי שװזך ׳. זןט —

 קרלגען אופן בשום נ?$קאנט נלט רארט?ן כ׳האב
~ ,ארט רללגעם שטלקעל א

 ,װארט מ?לן אױף אײך זאג איןי
 ,אלץ דארט^ן צװויאמןן כיהאב אז

.האלן בלזץ בלאטע א אומ/ןטום אזן



-'!г.

אקס. ז־יןר און זשאבע די

ь

-ж

,נאר א אוים, ס׳װגיזט װי ,זשאבע א
נבר״ א אנ׳אקט, ד^חעהן טי־יןי א ביי נאהזןנט האט

,אךךבא ,אײןז ב?ןט איןי , טרזןפט און
 ? זשאבןן מיין מאהל א מיט דןז פ^רװאלט ם׳האט װאס

 תרכאוים װיל זי
.גח־יפ זיין אקם דער װי פונקט

פנים׳ א
• Т

,שונאיפ אל/ן להכעיפ
 טייביל פון ארוים זי שפריננט

,בייכןןל דאס מןפיהל מיט בלאזט
:פחןגט און חבר׳תזן א דערמגהט

קלןקט?״ ?ס שװ?$םט?ריל, זאגםטו, ,װאס
כ׳בין ׳ זיןז דוכט ט?ר

? דין אזוי גיט טןןהר ?טרין

— 12 —



 ? אמת חןם , שװןןפט/נרלל ,װלםןן װללסט —
ךםז. א איןרדיר. שװזך פעטקליט, אויף ניטא
,לאז ,שװןןםטעריל־לעב ,שװייג -

.י־לאז פײנןןם א זיןד איך גלב אט . .
• עון־הרע קײן ניט ניב נאר קוק, נו

? איצט זאגםטו װאם -
צרה... אלטע די - 7 7*־

איהר, פ/ןרשטזןהט ,זשאבעלע טילן
 ירײט?גר געװאר?] ניט איז

 פלק־חכטה מיין האט ,זיןי בלאזןגדיג און
.נשמה דל ארוייםגןןבלאן^ן . .

 ,מלר זןןהןןן ,רבותי ,אפט גאנץ
גביר, א װל לזןני^ן, _קבצן א ם׳װלל אז

.בליט רל פון ,חכמ מיין ארוים, קרלכט ?ןר
ך איהם פון לאכט רױפ^גס דל אין און .עולמ ח .
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בןןר דער און פחש דער

V״

 נויט א אין טובה ״א
טױט״ פון מאהל א ראט^װען קןןן

עולפ דער אפט זאגט אזוי
т Т ־־  Т

 גולם, א איז ער אז ,בעל־טובה א גאר
 אזוינ^( דא בעלי־טובות ז?מןן מןפ

,שונא א װי ערמןר, איז

 ,אלױן ל?ןבט5ג? זיןי האט מאהל א
 ,שטיין א ױי ?לןןנד, ,פערװארפ;ןן

,פווש א ,יה־ א
Т —

.גרוש א צו ,אנ׳אלמן
האט ;ןר

,שטאדט הלנטןןרן װיימ ־עט נעװאהנט

— 14 _
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 ב^נשןןן טאג־טןןגללןז גאט פלןןגט
 .מןןנעען פדן מוואידלנ װילכ$ און
 ךוכמים, די אפיילו װאו ?רגלץ דרלנמןן עם
תמים אײט א ,אג׳ענױ זײן אז

* ~ 7 Т — ״ ־

 לט5פ?ןרשט? מאהל אלזן לעבןןן אז־ן
 װקלט פזךפלהרט^ר ר$ר פון

 אגן־עךף פשוט איז
 רײד?ן, :יט און האװ$ נלט דארף מזןן
 ותןלחןר אימןר שפאצלחןן קןןן מןןן

.3פ?ןלר; און . ר.
שטיל תמיד ס׳איז

• Т

ל- מ?ןן װאם זלןי טהוט מ?ןן  װי
 דעחןםץן ם׳ווןןרט נאר

 ,ןןסןןן צו אלץ קחןפלאןי אפילו
 ארט, קיין ניט ד^רלמןר זלןד מען נןןפינט

 װארט- א אריפרייד^ן וױןמןןן מלט ניטא ם׳איז אז
אצונדער.

 , װאונחןר קײן ניט שוין גאר איז
ש אונזער אז  מוטה צו־ם איז פח

 גוט נלט גאר נןןװאחןן
 ,שפאצלר/ןן וואלד אין מןלאזט זלןי האט ער אןן

 .פערפלהרען צו מןקאנטשאפט א אום
ותןטןןן מלט ,זאגט הילנט

ט?ןן קןן



II
? װ$חןן חבר א װאלד אין

 ב?ר?ן... א מלט צל װאלף א מלם גאר
טאקל איז נאט און

־ :טזכה
 - װאלד אין ב?ר א מיט פרוש ת$ם

י נװאלד א גאר חיה א
т - ־  т

 םיטןןל: אײן האט פחש טילן
 הלטעל. דאס אראב ג?המט ?ר

 חלופ( א װל ,ןןפלפ )פונקט ב?ר ח$ר
,י״ ,שלום אב איהם גלט

т Т

 - ו־וארט א פאר ,זלןי ם׳פלהרט װל ,װארט א
,בעקאנט שױן װערק ־זיי

 — בילנאנד שױן גןןה$ און
.פארט אויפ, ם׳װללזט װל זלך, פערשטןןה^ן . . 

ש דער :שילגט פה
Т V

,פרילנד א האט ?ו
л מילן р זלןי, ם׳פ^רשטזןהט 

 *לןז.,. פר^הט און מלט מןהט
 װים^ן צו שװ^ר ם׳איז

 - שמלם^ן זײ װאם פון
 אפולן רלןד פון ,כ׳מילן ,ד׳ילגט
. ? פעןלה א ארױם תןן קומט . . 
 : ר^דט מען :ארללן װ^לט ד?ר אין גלאט
— .חטא״ טונגה—דברים ״מרבה ם׳איז

; ? V : “ • ז : V г ־

— 16 —
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,היום ױהי
אלהים( אנ׳אצבע מ$ומ$ן הסתם מן )ס׳איז

,צײט די נוט פןןרבתןנמןן זײ זיןי פערגלוםט
... װייט—ומיט שפאציר א מאכ$ און

 - אג׳עק םוף, א
• לן5אװ/ טאקי פאלד אז־ן גןןזאגט

 פועהליןי ביידןן גןןהןןן זלי
,פאמעליןי ניט טאקי ארן

טערני׳ןר,‘ א טאג א
,קיינ^ר גיט שטעוט עס
 בױמןך גרימן די

פעוםר( ל״ג גזןװען גראד )ם׳איז
}? ,שטיל רוישלן ,םודות תןרצןןהלען £

.מחיה-קיהל א ם׳איז , . .
 - ניגון א הױןי זינגק פױגלאןי די
.פ^רגעביג^ן א יום״ של ״שיר א
,בער א בלײבט ,לאזממי בןןר א

. שװןןר ניט אי> םפאנען1 איהם
,ג/ןהן נלט מןךיר שוין קען אפער פווש חןו

— ,אפשט^הן כאפט און
 דן^רזעהן דאס האט ב^ר דער
פרנינד׳ ליעבןןר ״מײן זאגט: און

,שײנט מלר
- םונטןןר גיט מןןהר שױן ביםט דו

.אונטזך הינקםט
1< — -------------------------------------
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I״*!ל־

ת !ברזדער ה?ו/
.צו רגע א דיןי ז/ןטץ . .

, אבךהט׳יל װילםט׳ п אויב און
 דר^טיל א טאקי חאפ טא
נריגןןם, אין װאלד אין

.״שומר־חנפ׳ א זיין װ/ןל איןד און
ה מיין щ ניט גאר זיך לאזט ט;פ з\ לאנג,
!(גאנג טין אזא גזןמאכט קלייניגקייט )א

גראן אין אוים זיןי ציהט ?ר
.גאז חןו־ מלט פייפ$ אן הױבט און . .

,װטק מיט היט מןריל ר׳
 :אנ׳עםק אויבעױטטער ד?ר צו איהם שיקט אגב און

 בליק א גיט ?$ר
 פליג א ,זןןהט און

.קאפ חבר׳ס זיין אויף זיצט
• אראב באלד זי טרייבט ?ר
 5?גיכ א אמןר איז זי

אז... אױפ׳ן זלך זןןצט און  נ
 רצ״חהי אזא גזןהןןרט

 כעם אין װערט מןריל ר׳
.שפאם א אהן נאר . .

.זואס פאר דא טאקי פ׳איז ,כ׳םיין אזן , .
ךגע, מןחן זי טרײבט ?ןר
.פגע א װי ,איז זי און . .

— 18 —



-ж
 _____________________

 &װ?ק׳ גיט גזןהט

. . . ק א ק א
ך מיין  מ
ר׳ זיןי גיט אקאן

 װארט קײן ניט ר?דט
 ארטן פון אויף זיןי הויבט און

 גזןוון װייטןןר אביסל זיך לאזט
 שטײן א טיט ניכ^ן אין צוריק קומט און

 אזױ
. צװײ פ?ד א . ,

 גליק טיט װארט אזן אװז$ק ־ןיןי זעצט
.פליג די

 אײן••• אטהןןם דעם האלט און שטיל זיצט
פײןי... ״גאנץ :ץיןי זןר קל?רט מעשה גשעת

חצופה, גאר, װארט דו
.תרופה״ א דיר צו שוין כ׳האב . . 

- דאפ װאלט זי װי טאקי פונקט פליג, די חןן ^  ה
 - .שטעחןן אויפ׳ן פחש יײם זיןז זעצט

 שװערןןן. חןם שטיין דזןם אויף הויבט ב^ר מנין
. טראןי און . ט , ^צ  בךמןי טזל מיט צו

כטישמעו( פשוטו )פ׳הייםט, ז : ־ ; :

שאומןן, דןןם פרייגד ליעמןן זיין
 גױנג־שטארבען••• א זיןי האט י?ןג?ר און

 —<•<».>--------------

— 19 — !*
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 גגבה פון תמיד ל?פט װאלף א
 וםובא זולל א ד?$רצו איז און

, פ?$רג^סט
 פר?$סט ער בשעת

 צייגער די מיט אחיןןט און
 ביינזןר, פדן זיןי היטזןן צו

 אײנ^ר האט דערפאר
:חןרװארמןן באלד זיןי

ל- אין ג^טטעלט איהם זיןי האט ?ןם מן או  ג
..ביין... אגרויסעױ

 י װײן חאטש שוײ, חאטש
ט- ער פרייכט, זןר ם  הי

או־מזיסט.,,. אלץ ם׳איז
ט ער מן ,גםיסה חןר מיט או
תה,,,. דער פאר װי מי

*) Журавль.

-  20 —



קלאנען•■■ צו װיינ/ןן■או־ן צו איז ןןם
זאנען: וידוי חאטש נעהפ ,מןה
;גןןפלנ/ןן צו װ/ןמען בײ נלטא הללף קיין
 ,זלנןןן פללם נלט שוין כמעט ז^גענדיג נאר
 ,מאהן ױנמןן א װאלף חןר דעחעהט

אן... דזןם חכם, דעפ צ בו
 זיןי, צו איז ?ס װל איהם װינקט /ןר

גיןד, לויפען זאל ער אז
 נויט דעם אין הןןלפען איהם

 - .טוידט פון ראטעװ?ן און
,יןןנער אין

,קעמןו א ,חירורג א מםתמא
 ומזומן מוכן איז
קומ?ן, איהם הללף צו

ץ... טהון אל
 האלז אין װאלף תןם ארילן רוקט זןר
 לאנגען משונה ד?ם שגאמןל זיין
 פאנג/ןן חולה בילם ביין דןם מןהמט און

פל־הגאנג?ן, מלט
:גרױם זעהר שםהה די איהם ביי ס׳איז אין

 .ארוים בלין ד?ם ביןז־ מזל מלט של^פט ?ר
 דערפאר ב?ט און

.שכר א װאלף בלים . .
1 טרחה דיין פאר גאך ב?טפט !גאר׳נלשפ דן -

-  21 —



 פארנעס נלט געה,
 טאנצןןן צו

,־נם דןןם צוללעב
 גאנצןןן איין טזיל מי_ין פון האםט ת װאפ

 שירכא ׳טום א אהן
טױט$ קיין גלט און ׳גןןואט^וו־ןןט

חטם. קלוגען דיין
 בײנ^ר, ד?ינ# מיט אכ זלןי טראנ געה,

!... אײנ^ך ןןקלש. דו

,בױגען פונ׳ם פילל א װל ,פללה
.אויגץן דל אץ לך׳גא קרלןי נלט ,>ןה און . .



ж
о -׳’

ט איןי — .צו ^פלם ב?יס בתחןר־לעב, ייך׳ מן , .
.זאט ב׳בלן»ןהר — . מןן מײן ג־יז הלואי . .ןנד־לן , .
ט, — חה טיך לאז בהדעריל, ן - צו

׳ ב׳לץב^ן
 דןןרצ^הלען, מיר מעשיות דיר, טויג װאם

р און р צעהל?ן צו לעפזןלזן ? . . .
ל ,ןןם חנד א מיט ,זיין ם׳דארף װי ,בחד?וי  ג
.נעזוגד צו אלץ זיין דיר זאל און . . 

א א הייםט אלץ  היים?ר א און פ/ןט^ר יויןי-
.קיסר דןןר חאטש ס׳מןןנ

.מהיה א פשוט גאלמןמןר-ס׳איז א יויןי $ . . 
שן שט^ל שװייגספװ? װאם  יענטע־חיץזי כבזד, ז
 .העכט מןפיהלטע שטיקןןלע א

שלןןבט... נלט נאר בנאמגות,
: V•״•: V Т т
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 גריננער- א פלש א ,שלייןןנדלל א
.פינמןר די ,דלר אלןי זאג ,ל;ןקן$ן װ?םט . .
.״מזומן״. א טאקל פלאטק^לע-פונקט א .
.מןקומען װאויל דלר ץאל אןן עם ,נן .״ .
 טרילט^ל ר׳ געטראקטלרט האט אװי

,פילטל^ן ,שכן זיין
שטארק, געמןטען

קארק, אויפ׳ן גךטטאנ^ן
 - ךגע א אלהם חה^ן מןלאזזןן גלט האט

 • ■ • פגע א אילן זלןי ם׳גלט װל
 ,הייס שוין איז פללטלןןן

оу שװיים מווא׳דלמןר א איהם פון גלסט, 
 כח ל?צט?ן תנם מלט נאר
-יויןי ט^לזך א נאןי מןבלןי פגיטלל ?ןפט - . 

 ,גאלד מי_ין חןרפאה אט־אט -
האלד... אמת דלך האב.איןי

 בעטען, זלך לאזט יענןןר אז פיינד, כ׳האב
,גלןןטען אדן אײנרללד/ןן שטארק

!מענש א טלר זײ־זשע טא י ברוחןרלל ,נו
,מןנש און—1טןןלזןרלל א נאןי ג?ןהמ .״ .

,בעלן גרױםןר א יולך א אויף ,פילטעל ר׳
פ/ןרפאל^ן׳ װןןרט ?ןר אז אבןר, ז^הט

 שח$קען היילז$ אלן באפט און
,שט?ק?ן זלין מלט הלטעל זיין

— 24I



,גיןי משוגה לויפט און
 ןיןז אהן װי

 האסט מיט און אימפןןט, מיט
זיין גיט מעהו טוייטלןןן פיי שװ?רט, און

.גאםט קיין



-?
־א

1Л«■I

.יאגד אויף לייב ךער

 נרויםןר. א און יטטארקער א ,לייב 8
 ,הןיסוי א װאלד דעמ אין חיות אל$ פון
טןןל- קליין א און פוקם א  הינ

ш, נעזיגטזןל ,מןזאגט מי*שטיינס— 
 יד־אחת גזןטאכט האב^ן

 נחת אין און שלום אץ טאהל אלןן לןןננ^ צו
 עפלןים פון ריוח חןם זיןי צװלשןןן טהיילןןן און

• * • חלקים ז־ריי גלייבןן אויף
,היום ױהי г • ־־

 אבױם אונטער נעפינט
 ךאיה, *טארפ^ א האט װאם ,פוקם ח$ר

,װאזײם און פריש נ^ןי ,ש^פם א
,ליארם א מאכט $*

»ה.4מצײ כ^רןי רער צו חבךה דופט
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 ,רגיל בןןװאוםט^ר у טהיילען הלכות אין לייב, ר׳
 גאגיל, שאופןןן זיין ניעװייזענדרג

״זעהט ;שותפים רי צן לשנא בהאי מאכט *י • { т ן • ־ ;

:ב^ט איןי
ד^רפאר, מלר חלק דןיפ

האר, אימןר כין איןי װייל
 ׳קיהרי א ,לײב א

у גרױסער א און ישטארקער. . .
פרײ איןי מןהם חלק צװייטען ד?ם

-התגאי לפי , ־ ; ־ • ;

п צז און р חלק רריט^ן 
פיילןןק, שטיק דא>יג$ צ*פ

 אײןי פון צוריהרען ?יןי פ׳װעט װ?ר
.׳ .■גלייןי ױחי ?אגען ט?גג



פוקם♦ ךןןר און קראןןי« די

יןןחןר, װיים חניפה׳ל^ א
— פןןד^ר. א װי פונקט, גרינג איז
 ,צונג לאננע א האט זי

■ • ■ לוגנ אין אױין יןךןןחןן קריכט
 ,לאנג *טױן דאס װייסט װןןלט א

 ,נאננ איהר זיןי מןהט זו גאר
 מןשמאק נאנץ זיןי פ?רדינט

זאלף אין ארײן גארט און

פ א נ^פעהן האט קראע א :נ

 .קעז שטלק^ל א צוגןןשלקט איהר האט גאט

קרא? מיין

הנאה ד?ם פזן האבען װיל

. (Ворона) קראב *(



ברוחה בױם א אויף זיןי זעצט זי
,א,שהכל״־ברכה מאכען שױן װיל און

 װאפ( פאר װײם איןז •אויב )אםו־ר, גאר
 ,נאז די מאהל א מיט יזי פןןרוײםט

׳ ךעיונות אין זיןי פןןרטיעפט
מזונות•■• די אן פערמןםט

חןרװײלע
г טרעפןןן, זיןי מןדארף з,״יעלה״ א ׳;

 —ופובא זולל א—פאופיי ג^הט פוקם׳ל א
 ננבה••■ פון תטיד חױנה ציהט װאם
 ,זים/ןן דזןם קןןז פונ׳ם ךיח ד?ןם חןרהןךט

 בים^ן••• דעם צו.ירש׳עמןן איהם זיןל־ פןןרנלוםט
,אב זיך שט^לט ;ןר

 ,קאפ ד?ןם אויף הױבט
 ,щ מיט׳ן דו־ןןהט

— שר/ןק א פערטהון
 ,מןפיהל גרױם מיט זאגט און

:שטיל במתי־קות,

,קרוין מײן ,הארץ ,מײן
,שןןהן ביםט ח װי

 חן מלא און
 אף־גןןלזן אןא ,הןןלןיל מין אזא
 - .פויגןןל? קיין ביי דא ניטא גאר איז
:רמאות אהן דיר זאג איןי

— 29 —



Я- ■ ..................................  *   о

• וגפלאות נםים טאקי ס׳איז

מםהטא
т т : • I

— &טים;א האפטו
• מתנת־אלהים•• א

׳ חן דיין צו אויב
,שןןהן זינמןן נאך קןןנסטו

 קהלה אונזער אין זנין װ?$ט
—,ולתהלה לשם נאטןןן דיין

 גאלקןן א אבג?מןן זךשטע די וזןןל אין־
.מלפה. א פאר מאמןן דיןי װאלד אין ז$ל מ?ןן . 

ь נחה מיין דיך, איןי ב?ט דערייער,
להבעים, אונז>ןח$ שונאים ז־י

— לאנג װארטען מיןי לאז גלט
 - מןזאננ״. טהייעוען דיין אן הױב

 קלזמן די קראןן די
,משוגע גאר פשוט װ?רט

т : • т

קלאפט, הערציל דאט ,
,פןןרחאפט איהר נגײ װז$רט אטהזןם ד?ןר

ך אי־הר ־זיןי ם׳פןןודתןהט  - קאפ ק
אב״ זיןי הוםט זי

,טאן חנם גיןד חאפט
אן ד׳ויבט

_\1/.
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 באלד טאקי אזן
а איבער ״קרע־קרע״ איד-ר הילכט р װאלד• גאנצןןן ■ • 

ц די р, אראני• פאלט זיןי, ם׳פןןרשטעהט ■ ■
•••3א צלהט אןן /ןפ פ/ןרהאפט פוקם ח$ר
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• האן ךןןר און קוקוק ךןןר

 בלי א האםטו ,הענחןלןן ׳אי —
■ י • װאהלןן א ,הילכיג/ן א

, און - גװאלד••■ א ,שעהן זינגםט קוקוק, ח
װאלד••• אין גיטא נאר איז זינגזךק? מין אזא

גערן איך װאלט ,הענדעל דיןי -
- . . 1С

הערען אלץ גאכט בי.י שפעט ביז טאג פון
 נגדן שזןהנ^ם דיין נחתת׳ל••• מיין דו״ און —

פז$רמןנימןן, מיט איןי ה?ר
,זןנשװימןן װערםט דו אז און

בנאטנות׳ דיר איןז טװ;ןר!
םפנות••• גאר מיר אונטוטהינ װזןרט

, קלאר ,הילכיג—1קןןלכיל א
• יאהר אזא טיר

 ל טשפחה א?א שוין איז אײןי פי_י ,כ׳װייה נאר
ברכה■■• א מאן־ און ג/ןהפ חאטש

 אזוי פונקט דאןי זינגט איהר
םאלאװןןי••• א װי

!— 32 —



,גלויבען מיר מזןגםט п י דאנק גרױס?$ן א —
 לױב־/ןן טהמןן הןנדןל״ מילן דלןי, אז

 - מ?ןנש?ן נר?םטע דל אי חיות, אי
...מןגש?$ן פשוט ־זיןי אײןי מלט קען טןןן

— הנאה האט איהר ־ זןןה איןי -
 - קראזן א זלי ןאגט

 פךבעי•■• ץלןז לויבט איהר װאם נאראנלם, דןןם, פון
ל בפגי איןד זאג אײןי גאר ,חןדה עם כ
• בליח$•• אידר זענט ןלגגען אין קײללקעם אז

:_קשיא דל דאן־ אייז
װאס פאר

т ־

 ? מאם א אר<ן גאר האן ת?ר קןקדק חןם לױיט
 וש״ײ מאכט

 מןמ?ר װײל ,טאקל דערפאר
קןןמןר■•• א אויןי איז האן ד?זר т זאגט,

^ ־ ~1 Ь ж̂־ ־
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I מוראשקע. ױ און פױגעלןנ זומעד די

 ןןמ?ןר האט פױמןאן זז-מער א
 ,קומ^ר אהן גאר זיך ג^לןןבט
 מינטער ,פרעהליןי ג^זזנג^ן

^ןן האט און רג ע  - ,װלנט?ך ח$מ אן פ
 גװאלד- א ,פלזצלונג-אי אןן
׳> קאלט אג׳אימה איז עס

 - .אויםמןפראהחןן פןןלחןל די אױף אלץ
 בלומען לל צו טאג־טעגללןי זי פלזןגט מאהל א

קומען׳ גאםט צו
 ,גןןסט א זיל בי.י געהאט

 ,קעסט פ^ט?ן די אויף געץעםען
ך איצט מ  י אנ׳אלף׳ מיט ,לא י פןן ,א

,חלף א אהן קוילעט װינטןןר לןןל

1— 34 —



 _קצבה פדן זיןז־ שפײ^ן װיל פױמןל^ מיין
מצוהי. א פ^רדין ,״זעה םיראשקןן: ח$ר צו זאגט און

— און מיר ןיךה א גלי זומזןר בל?
פ^רגןןםזןן״, ני.ט טובה דל דיו מאהל קיין כ׳װעל

 - פרעג א ןי יןןנע גיט - ,שװןןםטןןרלל ,זאנ —
? טןןג נוטןן די אין חאטש מןהאועװזןט האסטו

? מןטראכט דעפ פון דאפ האט װער ? חןדםטו װאם —
.געלאכט און געזוגגןין אלץ האכ כ . .

— !גאגצ/ןן א אבגעשפללט זומ^ר א האנ־ אין־
טאגצןןןי.,.. ,מוחל זיל מןה, טא אזױ, אויב װ, -

.האםטו דאס הללםט - . ,

ч\



 פניב איהר שפיג£ל?נ אין חןרזעהן האט מאלפע א
.ש׳ונאיים מײמ$ צו װזןה ״אי :בער צום זאגט און . , 

 נוט אזױ מיר זענט בןןויל, ר׳
 טהוט און

,בריאה משונה׳? די אדיף קוק א
.ךיאה גוטןן א מיר דוכט ,האט איהר . . .

 — םויל א ד׳ןהט , אײןי בעט איןי
...גרױל, א אן פשוט םפאלט

 הועיה ד?ר צו פ^טזןריל, איר׳ר, זאגט װאס
? חיה פןןרשײטעי דער פון

 מארגען שױן אײןי, אץי שװןןר ,אפשר כ׳װאלט
,חןרװארמןן באלר זלןי

אלײן איןי װ?ןן
— .שעהן אזױ יך.גזןװז^ן1א װאלט

.#געזיאנע *(



!  ;
:+: —  — ן*  

,האנד מיין פןןטןןרלל, אײןי, ב׳גלב און
 קאנט אונ^ר אץ כ׳האב אז

 מןןןןהן נלװזלקזןס אזוינע
;צןןהן״ שטלקלאןי א

 קל^מען פלעל אזוו מאדאם, זלך, איהר דאופט װאס —
ש^מןןן?... ןיןי זיל בויט
,קוק א גוט פעם/ןר גלט ! טאדאם

.שנוק׳ אײער אליף . .
 עצה מןרלל׳ס ר׳ ה?ןרט םאלפע דל

פלייצע... ד#ר מלט זל קוהןצט ידעה, לא כי .אןן



ж

 װ?גיג יךיעה א האמ יונג גואב^ר א װאם אין
.פ?גיג א װעוט ניט איהם ביי אפט איז . .

*-   --------------
׳38 —
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♦ האן קןר און פןןױל דער

 גרויםןן א באב א װי פ?$ריל א
 דרױםןן אױף מיםט בןןרגיל א אין האט

 מאהל א רעחעהן האן א

:גןול זיסען זײן מלט אויס שרייט און
טאקיי• מציאה פשר׳ע ״א

 מפה א װי דאם דארןז אין־
בפרות••• אדיןש און צרות אױןז

 בעלנים••• חןמ אריןש דאןי ן?גען טעגשןןן און
גאראגימי•••■

 אפ?ר איןי
,האבער א אז־ןןו מןו׳טט א טיט װאלט

 בןגליקט איהמ מיט מיןי װאלט גאט װען
ד?רקװיקט••• מןןהר זיןי

 הױןז ניט גאר אפשר איהם ׳טאצט מןןן
.בויןי דןןר איהם פון װ?רט פולןןר נאר . .



ТI
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,״Л״״ &

ױי ם. צו פלי

 אנ׳עולפ פארבײ
 ,כלים צװיל נעפלהרט מ?$ן האט

און.אײמן,
,קליינ? א גראד בלי א

 בח א מיט גןןטראםקזןט םוף א אהן האט
 .מודו א פןןודולט

 נמןנעןן, מןשראקען
ק גומל לױף נ/ןהמ, חאטש ש .מןנ

צװייט?$. דל
,ברללטזן א אלן גרױם?} א

 פחןהללןי אזוי מןװ#ז$ נלט איז
.פאמןןללןי גאר זלןד מןרלהרט

 כלי, ^ועטןן דל
—מםילא דאן־ איהר פערשטןןדזט

ד1
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 טאנצןןן, אי טר^םק^נןןן אי מןקאנט זיך האט
נאגצזןן, אין מןוױןן זי איז פיפט װײל

,צװילטןן דל
,ברליט? דל און גרויםע די
 פיין, ,ךךן־־ארץ מלט נעפלהרט זלןי האט

.. • װיין מלט מןװען פוהל איז זי װייל

ך ,עם־הארץ ח
 פךיץ א זײן תמיד װיל

 אן אױמנן קרלבט
 — .האן א פאר זלןי מאכט און

 בל־ימיו איז למדן דער
ױ... ענ אנ׳

Т Т

 ,פערשטןןלט װלנקעלע א אץ זלצט
.װ^לט א פערשט^יהט ער גאר



ОЛ׳׳.!

? פערפאלןןן ביסטו װאו ,מארנען נוט —
בעלן א מןװען בין איןי -

 - .מןהן צו ״?ךמלטאזש״ אין
חך ,דארט ןיץי איך האב ,נו  - .אננזןקהן ,ברו

.з זייגזןר אױפ׳ן פוגקט שעה 
.שטייגער א פערבראכט איך האב

.לשזןר אין ,דיר ?אג איןי ,גאר ס׳איז . , 
 י טהיי?$ר נלט ,מיר זיןי דוכט ,איז נ^לד קיין

,רםאות אהן פ׳אי?
ונפלאות••• נםים גאלזן נאר

ן ? ק ע ^ г עןט ט г ׳ !1
 - .אננקל?ך$ זיך קןןן נאטור די װאם ,ד?ם פון

 דארטען גןןזעהזןן האכ איןז
כל־הפארטען... חיוה אי פויגןןלאןי, אי

41



,פויגןןלאןי װ?לכ? אי,
,פליגעלאןו שןןהגיגקזן און
ציגןןלאןי־מינןלאף■•• און

,קזןר^נדלאןי װי ,טאנציגקע נאר
.װ/ןרימלאך שליינגןןלאןי, און . .

 האנד, ביין דיר איןי גיב ,אײג/ן בליםצ?$ן /ן;ס
בויליאנט, א װי

 שעהן, ,קארעלען װל פונקט, אנחןרןן ס׳זזןנק און
«.קליין שפילקזן־ק;ןפיל א װי און .

,מןזןןהן דארט האסטו העלפאגד דץם ,זאג טא —
.שטארק װי ,גרויפ װל . .

? בארג הויכער א ם׳שטןןהט אז ,געמייגט גיט האסט

■ №ט?יד יען שטןןהט /ןר -
. ? העוסט ח - . .מיין איןז־ . . .

— п р ר ,דיןןלפאנד דארט נראד איןי האב ,בחחן
מןןעהן. ניט



 1 בשורה גוטע א האב איןי , קרוין מיין —
׳. בשולךה גאר עין־הרע «הן אוגז געהט ז$ם

$ האט ה רי ^ סנ קולי אױפ׳ן אוי
:פאל אונטערן מויז גרוים? א

חך, מלן חןר - ט, דןןר אונזןן א ק

,גאט דאנק?ן ,װןןט
 •- גאםט קיין אונז בײ ט?ןהר שױן זײן נלט

 פלאםט א װי שוין ללגט ;ןו
.לייב דןןם ביל לאפ;ן דל אין

!גלויב ניט ׳. שװ/ןםט^ריל אי, —
׳. האפןןן ניט נם תןם אויף טאחןן מיר

 ,ג?טראפ;ןן קאט ד/ןם מלט זלןז לייב רער ם׳האט אויב
,פאראויס דלר איןי זאג טא

ארױם••• נלט גאגצער קיין לייני ח$ר םיװזןט אז
מחיה־. איז פברא די

: т ־ : ׳ ד V

• חיר קלין גלטא גאר אין קאט תןר װל שטארק^ר אז



♦ ליגנער דער

 גליק מלט האט םוחר א רײזענד?ר א
 צורלק אומגעקןןהרט זין־ אהילם

 מןזונחןר י^ד^ר?נן און
 װאונדןןר גרויסן דל דערצןןהלט ער האט

,אויםגןןװען איז ;יר װאו ,חןם פון
,מןזןך׳ן האט ?ןר וואס אדן

.לינז$ן אבלםלל און אמת אבלםלל . .
... V קללג^ן צו דא אײןי, בעט איך זלןי, איז װאם הללגט

.ללגען א מאהל א אב בשו־וךם-זאגט א ,מ/ןנש א . . 
,פ?$לד אין שפאצלמןגדלג ,מאהל אײן

 חןרצעהלט ?ןר ראט
:װעלט גאטם פון נפים אלןן חבר זללן

בהדןןר, דלר, זאג ״אי־
א איז אײך ביל ,רזחןר. א אהן שלף א י .

 שילן א זון דל נלט דא
׳ פילן און הזןל נאגץ



  __________

 באלד אדן
קאלט... װלחןר װזןרט

,גלױמןן מלר מעגםט דו ,דארט און
 אױב?ןן אדן ןןרד ד?ך אויף אונט/ןן גףןןדן א איז

:גדט^ר א מאהל אלןן זומ^ר א
 ... ? פוטזןר א פון צו לאמפ א פון דארט װילסט ומןר

:רלכטלג דלר זאג איןי
,ליכטיג דארט ,טאג ד/ןר װי ,איז נאכט דל

 - גלאגצ/ןן. אײ׳ אין האלט זון די
׳. פלאנצען און זיי האמןן גרלנםען היינט

—,דארטןןן גיט זייהט טען ,גיט אקערט מען
.גארטי׳ןן שעמןר א אומעטופ און . .

,גזןװזןן כ׳בלן אז *(, ראם אין
.געז^הן אנ׳אוג/ןרק/ן איןי האב . .

!עולם של רבונו
Т

 גולם א װל ,גזןבללמןן שטעהן װאונדער פון בלן אץי
— םכנות גאר .גרוים

т  -  Т

.נאמנות״ מילמן אויף ,יארג א װל אט . .
.י ? כארג א װל זאגםטו גרױם, — . ,

г איהם זאגט р שטארק פזןרװאונדעוט אויך ,חבד 
חך :טילא ,נו ר ארט ױן דן  ב^ונ

.װאונדןר זיינ^ האט . .

.איטאליען אין שטאדט א רואם- *(



 ם׳האט אז אפשר, װייסט דו
 שטאדט אונז/ןר אויןי

 בללק א ם־ודןןרלל, ,נאר װארף װאונדער?.«. א
р אויף р .ניולק

.טײןד איבער׳ן ם׳ללנט װאס , .
 געװלם םללנסט ח־

ס׳איז א?
 - ? גלײך בריקזןן אל?$ צו ברלק א

טעות: א בחדערלל, במחילה, האסטו,
т ז ■ : • *

,. ונפלאות נסים מלט בריק א איז ?ןם
 ,ברלק ח$ר אליף ללגנער א שט/ןלט:ס׳ אז ,פוס א

.צורלק ם?$הר קומ/ןן נלט שוין ?ןר דןןרלןןבט . .
,אײגנןןזונקען מןרט ברלק דל

,דזןרטרובקען גלילןי ללגמןר ח$ר ס׳װעוט אלן
 אײך רי_י אין ,מיף זאג ׳ה?$ר —

? טייןי טלעפער א
,אסברא -

т  т  :

׳ _עלן־הךע אהן טלעף•■• א_ים װל פונקט,
 קןןן מען אן ,ןעהםטו אט

 • • • זעד׳ן װאונדער חוץ־לארץ אין נור נלט
 שןןמןר••• א נם א אױןז איז בארנ, א ורל נרױס ,:׳אומןוקןן

 - .קל/ןנער אפולע— באוג א װל ,כ׳מילן -
,גרוים אןדאי אלץ נאר

,הויז א װל פונקט . .



.בריק אוגזזןר אמןר—שה(ך נלשט אױןד ׳נו . .
 צורלק יאהר א מלט אט

 נעןן־נקען זל האט
 דערטרונקען זיך פ׳האמןן און

רפאל•■• שנייחןולל5 אוגזער און צװלל טחברים
 נתפ/)ל װער איןז ,הייםט יןןס

 גוויפ זאגםט ת װל איז, װאפ ,אוגערקןן מןמן פו-ן
.הויז א װל פונקט . .

 שטלב^ר!•■• הײןעה דארט?ןן מלר אױןד , ?ןט —
.גרלמןר׳. דלר זאג אין־

׳ ליינג קילן ירללט קילן נלטא
.י׳ננג שוין איז ן у יי ר ד פאר . ,

 .קליין נלט אומןרקע מין אזא איז פארט —
.שטלין צו גרלנג איז צװיל װזןלכע אויןן . .

 צורלק שמו^פען לאמלר נאר
.ברלק אדנז^ר מכיח . .

,מןהלט אדן גאט מןשלץ
.טרלט צװיי־דרײ ללעער א ם׳מאכט אז , .

 רלם פון אוג^רקע דיין איז אן־דאי/
*מהנת־אלהים א ..

 ,ברלק דל נלט ?ןפלפ מלר ם׳גןןפעהלט ? װאפ װייםטו ה^ר
.צוולק געהן מןםןןר לאמלר אט . ,

 <.<»•>—--------
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.קאץ דל און װאלף ד.ער

 װארף א געטהאן זיך האט װאלף א
—דארף א אין אימפעט טיט

,בלטען יום־טוב״ ,גוט גיט אןדאי
:פערהיטזןן מןװאלט ?ר האט פעל זילן
 גזןל/ןגןןר זײן פון איהם האמןן ?ןם

 יןןג^ר ארױסנ^טולמןן
 פליטה א גןןמאכט האט ער

 פרייטןן א לאןי אג׳ערשטע אין און
,אגטלאפןןן ;ןר װאלט

:מןטראפען זלןד מכשול א ס׳האט נאר
 פארגאכט מןשןןהן האט מעשה דל

.פעומאבט געור^ן אי*ז טױ?ר אףן טהלו װזןן . . 
איהמ הלנטןןר ם׳דומןרט אז ,פלהלט און לויפט ?$ר

• ס׳בללצט און
 זלצט ,פארקאן א אױף /ןר דןןרזןןהט מאהל א מלט און

 ישטלל און קאץ א
 גןפלהל גרוים מלט יום״ של שיר״ איהר זל זלנגט

 פןןרמןגלגק ,אויס ס׳װליזט ױל קלייבט, און
.גגון ש/ןהמןם פון

,שװארץ פחךים פון ,וחןלװעל? ר׳
׳. הארץ מיין קרוין, ״מלין :קאץ דער צו זאגט



יער,1פ גוטען א ניט דא קענםטו
? טויןןו א ;ןפ?נ?$ן מיר זאל װאס
, נקמה א ז/להן מיר אױף װיל מ?ןן
.נשמה מיין אויף אוטעטופ לױערט מען . .

װײט- ניט דא װיינט חאצק^ל? ו׳ —
א א אין דאם ד- .זײד ײ . .

״ צוריק װאןי א מיט פ^רשטעהםטו, -
.ציג א פ^רחאפט איהם בײ איןד האי . .

ל- דאס איהם זאגט—אזויי אויפ ני -  קעצי
.מןציל ר׳ אונז אנטק^מןן נלייןד װאהנט

,הה צו שװןןסטןןריל, מיןי״ לאז ,עט —
.קוה א מלר ביי מאהנט ג^ציל ר׳ . .

 ? װזןלװיל ר׳ ,װאם איהר װילסט טא -•
:זןןלװיל ,ר װאהנט ג^םיל אין לינקם באלד
,גוט?גר א און פרומןןר א יח־ א

פוטןןר••• װי װײןי אײך, שװןןר איןי הארץ, א
 :װיס^ן ניט מיר פון טאר ז^לװיל ר׳ —

.פערביסען איהם גיײ קעלמןלןן א מיט כ׳האנ־
 ,שטות א אײןי פון פ^טעררל, איז, אזױ, אויב נו —

ת א דא געפימןן אײך זיך ם׳װילט װאס מ .ז . .
 ;האפזןן נלט דארף אונזער אין נוטם אויף טארט אייהר
ט מען װי װייל צו אוים קומט אזוי , אױם זיןד מן

• • •



״ ־ г־~

.הךר־ױנגלאןז צװיי

 אײרןןר ? שמערק/ן זאמןן דלר ותןל איך װאפ װייםט
 חךר, אין אונז וױדער טהון טרײב א װעט מ?ן

 באלד טאקי יושר א זיין װאלט
.װאלד אין ניה נאך אװעקלויפ^ן . .

ק? ,גיין - ?ו אזוימן גים ם׳זענען ,י
.עלינױ ״לא טאמי נאר . .

т ־־ т  I **

הבשן״•■• מלך ״עוג װי הויןז־ ז^מןן בױמ^ר די
.גראשען צװיי־ד־רײ א פאר קויפען בעס^ר כ׳מײן

 ,מוחל מיר זײ ,טפש א גאר ביטט -
ק שכל!••• אגײםיל אלץ צו דארף מ

:קלוג זי_י ,שמ^רקעלע ,דו
р זין־ מיר ה?$לף р| אױף а р םוק, ערשט^ן

גיכען אין שױן װעל יאיןי און
,דןך־קריבעף איז ?וס װל װײט^ר ,נלויב . .

- פים שטןןלןן קונרםים אונקרע און
,נים היידא־-נאך
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:גרונד א מיט חבר זללן הןןלפט מןרק? מי_ין
מןזונד, >ןי_ין אן װ^רט ?ןר

— שװלצט און פרייבט ?ןר
 זלצט שמערקןן :דאנקען צן• גאט אין

רילםט, און בױם דעם אויף הויןז
 - בייםט און קגאקט און

:•••גן־עדן אנ׳אטת׳^ו
.ביידען פאר גלם קלעקען פיװעט . .

 :גליקןןן גרױפע אויף ורארט מןרקע טיין
 דערקװלקען נים^לע א טלט זיןד װללט איהמ

׳. גרויל א גלם- ג^שםאקןן
.םויל פון איהם נןןבלןז םללנקעס לריפ^ן ;לם . . 

 ׳?ןר װארט לחנם גאר נאר
.?ןר גארט או־מזלסט . .

. גןןמןם/ןן אללין האט שמערק/ן מילן
 ץן•••פפערנ? זלך בןרקןן אן
 האנד פולןןר א מלט איהם ןןר האט תירפאר

אנאנד, נאןי שאלאכץ מןװארפען

 הללנט דא נאןי זןןמןן ?ןם
,פריינר גו־טע אזױמן . . 

 גוטם אלדאם זלל טהוט מ?ןן
.נוץ װענלג אכער 1אי זיל פון . .
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 גדן טלט מיידעל באט־ױגנ א האט עם
.מאהן א מאהל א מןזוכט

.גלט עולה קיין נאר ם׳איז
,ױד יזןד^ר װיים דאם װייל

,פעולה קיין גיטא ם׳איז אז
 - .בתולה א קארק טאט^מאמעס אויף ם׳זלצט װק

,גזלװאלט אב?ר האט זל
• גין־נאלד פון ממש חתן ד?ר זיין ס׳ןאל

װעלט, גאנצ;? דל װי שערן
מןלד, ראטשילדס מלט

,המלך שלימה װי ,קלוג און
 ,פרעהללןי זי״ין—פױמןלע א װי ,זאל

פנים, נל על ס׳הייםט
• Т Т

 גןןואט^ן זילן איהר /ןר >אהל אלץ טיט
 מלקנאט^ן ד^רצו נאך אדן
— .רבנים און גאוגים פדן

 קליגען זלןי געהט הײנט
.קרלמןן צו איהר אוצר מין אזא . .



:אפולע חתנים׳לאך גראד זןןהט
 איר׳ר, צו לײט ױגמן לויפןןן ?$ס

— טיהר די גיט זיןד פ׳פערמאבט
,בןןםטע דל און שעגםטע די

^... יחםנים ט ם חן נ
,צובר?נט אנ׳אנד^ר^ זײן װאלט זלי פאר

ה?ןנד; ביידע מיט צוג^חאפט זײ
פערפיהרט, איז כלה אונזער גאר

.בראקירט און »יך זיצט זי . .
בארד, די גזןל צו איז , זי נעפיגט ד?ם כײ

,װארט אנ׳איברימ$פ זאנט י^נ^ר אלן
ך אט  ,ברױמןט צו יענ^ר און בלאנדין צל איז ח

 ,פ?יט צו איז י^מןר און דאר, צו דער ם׳איז
,יחםן א איז דער

,מןװאקם$ קליין אב?$ר איז
 —אלט צו אי־ז יןןג^ר ־און ױנג צו איז דער

׳. גװאלד א ם׳איז בקצור,
 - ט?ןג די ?יןד לױפען עם

ь אװןיק יאהר 
״ ??טװאפ נור ג?ןהען, חתניפ ך טן חנ • חן

 םוגטער נאןי אלץ אב?ר איז פלה׳ל? מיין
:קאלט זיןי זאגט און

.אלט ניט נאןי ,דאנק?ן » גאט ,»י׳כין . .
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 גךן מײן מיט
 טאהן״... א גוהט מיין נאןי קרלגען שױן איןי װןןל

> יאד־תן לויפען ןןפ
.מןװארען װענלמןר חתנים . ,

,מויד א שוין איז מייחןלןן אונזער ׳. אןי
,רויט אזוי נלט מ?ןהר שוין בןןק^לאך דל

 אפולע דא װייבלאןי שוין חברת׳עם איהרןן פון
 • ■ • בתולה א אלץ נאך זלצט זל זי•■- און

:ד?רעם?ןן אן איד׳ר הויבט ןןפק דער
.פ^רמןסען איהר אן גאר זיך האט מ?ןן . .
 , רוצח איד׳ר שפלגעל חןר איז אנב און

מח: דעם איהר פזןרפיגצטערט
,אגצוהןןרען איהר גיט ןןר

.שטזןרןןך. אי־הר שוין קנײטש^ן אין ם׳איז אז .
| ,ט?$נ די גיןי לויפןןן ?ןם

. .■שר?$ק א ,אונמוטהינ איהר װןןרט ;ןם
 פאר א בעטןןרקט ץי אז

,האר גראאיגקן
< װײם? באמת ,ס׳הייסט .טאקי און
שה... א אן שוגאי־יישראל, זלך, טהו חאטש  מע

גלאנצןןן, בזןלןןר אויף ןי פל^גט אטאהל
 טאנצץן... קאיואלן?ו$ מלט אשיעור אהן און

׳ יאד׳י?ן דל צו איז װןןה אדן אןי ,איצט
.מןװארען טקנצ^רק^ אוים איז זל . .

ж— ............................................... .......................
— 54 —.



 טייבזןל א װי פוגקט שטול איז זי—גאוה אוים
. ■ • וױיבןל א זײן שױן איהר זיך װילט אי/
 בתולה אונזןןר איז םוןז־כל־םוף און

 צופרלד?ן
 I ױדןןן אנ׳אלטזןן מןקומט זל אז

קוליע. א פום•■• א אנשטאט האט װאס
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 אנמןמןםען הלנדלאןי םלט זיןד האט פוקם א
 פ?רמןם$ גיט אגב־אורחא און ן

 פןןחארמןן צו עהרללך זי־
• טארמןן•• אויף הינדעלאןי פזןט^ מיט

 היי אין פוקם אוגזןןר זלך לייגט ןאטזןר א
 הימעל פלאןןן דעם אונטער חאפט און

 דרלמןןל געשמאקען א גאר ;
• •• צװיי שעה א אױה т т |

 - נאסט א ג/ןהט ?ןפ *ןןהט אדן אױף זלך כאפט ?ןר
מלפאםט••■ לאגג משמעות, האט װאס װאלף, א

,בנאמנות ילר, שװ;יר איןי בהחןרלל, ,שלעבט -
תענית••• שװערק א לאנג שױן כ׳האלט אז

׳ לייגען זיי קריינק א זאל ?ןפ הלנד, בליז;; דל
:אױמגן טריזענד מלט מלןי הלט$ זײ
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 היט פאםטוןי קארמך ד?ר
ק טיין ך טריט״■ ין

,גקמה מיר אויף זזןהן אלןן װילק ןלל
.נשטה דל אויס שפיי און נעהם חאטש

 רחמגזה מיט זיפצלןט — ? מןןן טהוט װאם —
קם.-ביי לאטער דעיר  תענית••• א אױןי איז מיר פו

 בורא פון איז מםתמא
• י • גזךה א אוגז אויף

 װעה מיר טהוט דיר, איןי שװ?ור ,הארץ מיין
א, פריינד••• מײן דלר, פאר  היי!• ביםיל א נןןהם נ

גגבה א אפילו אױןי ם׳איז
־ י : • : г

.טובה״ א טהון דיר כ׳װיל גאר
 ,?ןס?ןן פלללשינם נןןפלןז זיןז גאסט װ?ןלװל??ן ל׳

 .פןןרמןםען פרילגד זיין האט הלגער די אן גאר
 רחמגות איהם יף1א גזןלײגט נאר האט פוקפ דער
,הענית דעמ בײ ג^נבליײען פארט איז ער אדן



'М

 זלןז מןװארעמט אמאהל זון דל אויף הא»ב?ן עם
 קיןי געב/ןן פונקט

 בארבאם, ״ז^מליאק״ זײן און פאלקאן—הינד צװיי
בעל־הבית דער װאלט אודאיי

Т ־ * —

 בלניט זיינע מןם?ור ם׳זאלןןן אז ,מןװאלט
ט$ גוט הױף זײן ,גנבים פון הי

,זאט שוין געװק זענען זיל נאר
— גלאט און

ך אין בילען נעהן  אריין װ/ןלט ח
 ,פיין גיט אנ׳אײקןלען הוגד א פאר איז

ך מ י ר р ת р\ שטיל גאר זיןי מ$זעםען ןײ 
 מןפיהל מיט מןעטחןסט

 .שןןהן אזוי נאן־ איז פאלקאן-װאס זאגט—גװאלד —
זןןהן צו אמת׳ןן חברים צװײ װל
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— זלפ װל ,איז ןים גוט װי—נעים זמה טוב מה
מןװלם... דאך п װייסט פםוק דעם

,צופרלמןן אלץ מיט איז מ?ןן
פרידען, אץ לעבט מען

 אויגזןן דל אין תמיד זיןד קוקט מען
 בוימןן פון פײל א װל ,פללהןן צו גוייט איז מ/ןן און

щ װעלט,
.פ/ןהלט עפלם חבר דןןם ,ב/ןמ?רקםט ת אז . .

 קללגןןן שטעגדלנ ןלן־ טהוט מ?ןן
.גלמ$ן5פ?$רג? א איהם פןןרשאפןןן . .
ן5כ׳ל?ב? אןי,

:ן5ל?ןב? אזױ זאלען ביידןן מיר ,געװןןן גוט ם׳װאלט
שלופ, אין און ליעמן אין

פ... זלם/ןר א וול ׳ךגע יןך?} ס׳איז חלו
? װאם װייםטו ה?ר, -

 בארבאפ- אױם םרטט‘
 וטזומן מוכן כ׳בין

.קומןןן דיר הילף צו
צוריק: שמח$ם?ןן לאמיר טאקל, אין

 ? קרלנ פון ארויה קוםט װאפ
 ו5רללם? זלןד טאג־איין־טאג־אױם

ביים$••• און
 גחנד אין אז זאגט, וױןלט גאנצזן דל

הוגד א נאר איז
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:אנ׳אמת מלט טרי_י
 בןןנשןןן- אוגז מלט זיןז טהוט מען
,מענש?ן בלל װל אבער, אי? או־גז ביי

• ךמז•• שום קיין אחדות אויף ניטא
,להכעיפ אלעמען ,לןןבען לאמלר טא

 נחת אין און שלומ אין
 יעבור... ולא חק א זי_ין אחרות אונזער זאל
.חברי... ללעמןר לאפע, דיין מיר גיב־זשע נו/ —

,גאלד מיין ,קרוין מײן -
- .האלט דיןי כ׳האכ װל

 גן־ןןךן מיין—גדולה! מיין —
- .שײחןן ניט אונז קײנער ם׳װןןט
-אוצר מיין - — ׳. נחמה מיין !
— י נשמה מיין — ׳. דלטזןנט מיין —

ארוים ם?נן װארפט אמאהל מלט און
הויז, א פין ביינדלל ן5פ;ןט? א

.הלגד 3מללנ? און . .
.נןןשװלנד שוין לויפק ?לל ! . .

 דןןרטאפןןן מןשאגק ד$ם פרלהןןר יןןדןןר פ׳װלל
.פןןרחאפןןן בללן רןןם זלןד פאר , . 

 מןפללתך א ם׳װערט
 - .װללחןר א

 : אלץ אן באלד פערבעם^ן ״פרײנד״ דל
щ האלז דל אנד?ר# דןןפ שױן איימןר נרלזש^ט. . .
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 מינוט א גאך
.בלוט זיןד גיםט ??ם . .

 בײדען מןןן האט װאםער מיט
- .שײח$ן צו מןקאנט קויפ צרות מלט

 יוךע מי מ^נשען צװישזןן אױןי ם׳איז
— .ליעב?: א פאר װאם

 ,מטבע דער צו קוטט עם װי נאר
.שלום-חבה אױם גלײן־ איז . .

Т • Т ׳

 מןשװינד
- .דלנד װי ,זיןז ט?$ן צורייסט
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וױינטרױב^ן♦ ױ און פוקס דער

 גארטןן א פארביל ג/ןהט פוקסלל א
.דארטען ןןר דקרז^הט װילנטרוימןן אדן . . 

 גענלםען זעהר זלןי װללט איהס
 בלסען געשמאקען דעם פזן

 , שטארקען א אנ׳אפ־׳ןטלט האט ?$ר
— ,פארקאן תןר הריןי צל איז ם נאר

 - אהער ׳ אהלן קוקט ?ןר
.שװעו זזןהר איז ארילנקרלמןן . ,

,ב׳מללן - ?ןר זאגט - עט —
.שעהן װילטןןן פון נאר ז^מןן פירות דל , ,
 ,קיינער נלט נאר זיל קאן ?$ס

— • צילמןר דל זלל מאכןןן הייללג װילל

מיאוריתא ם׳איז
• : : Т ־

מעשד,: אנ׳אלטע
 ׳ אן שומןרלל־ אונז ם׳קומט װאם ,דעם פון

האן״ ״א מלר מאכען גלילך



קװארטעט*(♦ דער

,מאלפע א שטלפעוקע א

,אלט?ן קיין גלט נאןי אויס ם׳װייזט

ה א מו באק א ,בור פ^רשללטען א ח

 טאנ ש/ןהגעם א אין דיאט ב?ןר נעזונטזןן א און

.קאנצןןרט א נ^בען זלך פערגלוםט . .

 דירןןו־ד אונט^ר פון אױסגזןזוכט האכען זיי

ק כלי־זמר, ט א ,נ

גןןבאטןןן, האט גאט װל

 פידלאןי צװיי דערצו ,אנ׳אלט ,באם א

■ ■ • לידלא־ שפללען געגומ/ןן באלד טאקי און

 עולם מרעיש זענןןן זיי

,כלים אלע אויף ארבײט;;ן זיי

צךה: איץ ם׳איז נאר

ר פ׳טױנט .כפךה א אויף קאנצערט חן . . 

׳. האלט חברה, ,״ראלט
Т  : V

ט מאלפע אונז/ןר שרײט —גװאלר א מי

 ברלחןר ,שפלעלןןן אונז?ר אז הער, איןד

 - .קיד^ר־װיד?ןר גןןהט

געפלן, איןז שטזך־׳טי

ט איז זלצןןן אונזער אז - על־פי־ךין גי

. »אך איין צוזאמען שפיעליען װעלכע טהיקאנטען, פיעו—קװאוטעט *(



I

בט !בערלל ר׳ חל, זענ-ט אויף, זןן־ הוי  מו

,על־פי־שכל װייל

אג, ד;ןר װל פזנקט קלאר, איז ט

 - .באק אנטק;ןמ$ן זלןי זעצןןן דארפט איהר אז

 װארט אנ׳איבןןרלג/ןן אהן װעל איןז אריןי

.ארט מיין גלייןד בללטען מזל טלט . .

יאהר, אזא שױן טלר ,מןגםטמאהל און

• כאר•• א פאר זלין אונז בלל ם׳װ^ט װאם

 קװעלען אלע װ^ל?ן ?ם

שטעלןןך אױזןחגן און גאז און  - .אנ

עצט מ?ןן קט מען און אימ$ר זלןד ז  ,בח מלט פוי

 - , ךיח קײן גלט אין טעם קיין גלט אלץ ס׳האט נאד

 זלל צו נלט \ חבךה ,װארט -

ר  - !ג^שרלי א המור חן

ק ׳ נו ק אנ אט ד ,ג

 — .םור גאגצ^ן דעם איצט שוין װליפ איןל־

ט אןנזער מןהן ם׳װעט עו צ אנ  - ,כשורה ק

 — .שוךה אײן אין ז/ןצ;ןן זלןי װ^לןןן מלר אויב

. ,אםדף ק.. ע אג׳

 אװזןק. זלןז דרןו־^רץ מלט ז?ןצט מןןן

 - מטשלת קיין גלט אלץ שפללזןן דאם ם׳האט נאר

. צו פשוט ם׳פאלט . . ת ו ש ל ח
т :־ ז

,קללמ$ן צו אן װלז־ןך ?לןי הויבט ט/ןן

:קרלגז$ן צו זלןי ערטער מבח
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 אהער, באלד אןן אהין פאלד זיןד ז/ןצט מען
ך נאר  — .שװער צו אלץ געהט קאנצערט ח

ללז אמאהל מ:ט און
.םאלאװ^י א . .

,זאנ ,פדוחןר גוטזך ,״זעה
- ? מלאג א פאר דא אונז טיט איז װאם Т  Т 1 ־־ Т

,גאטען און מלר האפען כלי־זמר
שטן... מעשה גאר

 - .נןןראט^ן גיט פארט קאנצערט דןןר איז
.שװיצ$ מיר ,זיןי םטאר?$ן מיר
,אגיןןצה אונז ,בחחןר ,גיפ
זיצןןן״? דא טיר זאלןןן װי

 סאלאװ^י ד/ןר
 פלייצע דער מלט קװעטשט

:אזוי מאכט און
 מחיקאנט א זיין ,צו

 האפען ופותי/ ,קוךם־כל מןןן מךארף
 טאלאנט אג׳אטת׳ן

גראב$••• קיין גיט אנ׳אויןןר אויך און
,װילט איהר װאו־ זיך ז/ןצט אמןו, איהר

, שפילט טארמןן פיז היינט פון
 פאראוים שױן אײןי איןי זאג

.ארוים ניט שפילען אײזןו פון חןכטם קײן ם׳װעט אז . .
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סארװןןױ. ךןןר און קאץ די

בחןן׳ א בךי׳אק, א םארװןןו א מןציל׳ע, ר׳
 י נ־׳ןווןןן גראד פוײטאג בעל־שמחה א איז

׳ זייד$ א נאך יאהרצייט א מןהאט האט ;ןר
• Ш־№ ליכטיגען א דארט האמןן זאל
 קיןד אין אב ?ןר לייגט ארבײט די

 זיןי אהן װי ,לויפט
ן(5קלאפ? נלט שול אין נאך להזחלי זאל )מ$

.כאפןןן מגחה א װיל ער
 געציל ר׳ לאזט שומר־חנמ א פאר ד^רװייל קיןי אין

.ק?$ציל װייםע דאם
 צוריק קוטט ער

,גליק מיט
— בליק א זיך אתם גיט
:עםק פײגער א !?ןדע

I V •

 ,חשק גרוים מיט היגדןןל א רײבט קןןציל ׳. גא
,מונטןןר גאר

••• אוגטזןר נאןי זלנגט און
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 י• זניט^ן די אין דיר קריינק א ׳. הולטאי מ ח, פרעם^ר דו, -
לײטען?״• פאר נלט זיןז שעהמםט ,ם׳טײטש

 מןציל שרי״יט
.קעצלל דאם אױף כעם מיט

? פןןרג?םע;ן גאר יושר אן האםט ם׳טײטש, -
?ס$( אײן אין קןןציל האלט )חןרװייל
 ט?ןן!מ^ג פלןןמןן ;ןם

 - .מןנשען זין־ דיר מיט
׳. יאהרען דײמן צו קלאג א ? איצט און

נןןװארען? דלר פון איז װאם
צלנג^ר••• לאנמן און לײטישע

:פינגער די מיט טניטלןןן איצט דלר אויף װעט מען
פל־פו׳ניק, תןר אי? אט

 ימח־שמו׳ניקי גנב, דן}ר
,ד׳אלטק נלט הויז ױריש א אין איהם טאר ט?ן

..שפאלטען צו איהם מען רארף מיח דעם .
, בעיקר פופד א איז ?$ר

.שכור א און פח$ס??ר א
,דרשה פײמן דל הזןרט קזןציל )מײן
.שה((ל נישט גאר טעו־דה די רטפט און

,היצט צו איז מןציל ר׳
,שוױצט אז־ן םוף א אהן דרשנ׳ט ער

ןיצט קןןציל איזן

|
Ы  — ■■■—----------------     — ..... ---Ж
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 ?ןקיל מלטץ פרעהללך דחןהט
במןקיל, י?ןד?ןם קלייבט
 העױות ק^צישע מלט

.״כזלת״ א אפילו נלט הלנחןל פון לאזט אדן . .

צלל ר׳ ׳. חלשות ,פ?ן ,ג̂ז
ת... דל אײןי טויגןןן װאם שו  דר

- פשט מןםטער דער איז אפטמאד׳ל, בנאמנות,
: V:,״. т  т ־ : ׳ ־ד

.״מתנת־יד״ א



.פוקס קןר און לעענלק דער

גאלד מילן ,פוקםןןלע ,מלר ?רקלןןר -
 האלט אזוי האסטו װאס

 טויגען װאס ,זאנ ? הימןר די ננב׳ענען בשתיר,ה
 אוימןן פלעו אונט?ןר ? עסרךם מיאוסע אזוי־נןן

 םוד א אױסןאמןן דלר איך מח
 גאט פאר אי מיאלם איז דאס אן

 - .לייטןןן פאר אי און
 זײטןןן דל דאןי מזןן בר/ןכט אגב הייגט

 ,האנד חןר ביי דלןז באפט מןןן און זיך ם׳טרזןפט אז
.שאנר און קלעמ^נלש יםוךים, האט מען . .

 פאות און בארד מיין בײ דלר שװער איך
.לכל־הךעות נלט /ןםק דןןר ס׳לױנט אז , .
■ אב זלןי פוקם דןןר ןלפצט !אװ־אי -

:קאפ דןןפ אראב לאזט און
-װלם/ןן נלט גאר חױגה אזא פון קיינןןר ם׳זאל . 

•בלםןןן תןר אייץ נלט מלר פשוט ם׳נעהט . .



טעם א אפט עםען אין פיל איןי
I םם... גאלןןן פזן

! ,אדרבא און
т “ : ׳

 ,עולם־הבא מיין ביי דיר שװער איןי
׳ בךךך־ישר געהן ג^רן כ׳װאלט

 כשר לןןמןן און
,גויט בייזעו דער אמ שולדיג נאר . ,

טן די ת׳ .ברױט גנ^טןןן קינדער און פלוני , . 
 ;פןןרקעהרט שמועסען לאמלר ,אגב הייגט

 — ? ?ןרד ת?ר אויף גנב איץ נור ר;ןן בין איך
 שװןןרליןי, לןןב?$ן בןןסער איך וולל װ??ל?ןן נאױ

?הרליןי... און
׳ ,על־חטא זיןי קלאפםטו - ? פנים א — ' |

י■ מןחןדט קז־רץ ,מילא ,נו
װןןל איך

1  :שטןןל א .װילסט דו אויב ,געמ$ן דיר
 בלביפ טיימן מיט דא היטזןן צחאםןןן
גנבים■■• פון הינער רי

ד^רפאר

צעו••• אהן זיןד האב^ן חױנה ורןסטו
 פעהלען׳ ניט דיר װ^ט מילןז פױמןל פון

 קװןלןן■- אין דיו אין־ זאנ קוקזןן װעםט
 היט/ןן, הינזןר די מןהםט פוקםיל מיין
צופוידןןן, שטאוק אין בעל־הפית ד^ר

V'
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п שטאפט /ןר р נרף שומר׳ם 
Тבל־טוב■•־ מיט

с р האלז פון שױן קריכט פוקס,
 אלץ איז >נר גור

 פערקמךט מךה־שהוךה׳ניק, א
 י ה?ןרט רבותיי ,םוף־כל־םוןש און

 פ?וג^ם?ן זיןי תגנוב״ ״לא אן בעל־תשזבה דער האט
.אויפגעג^סען הימןר די בעל־הבית ביימ האט און

ж״ *



ж

♦ העכט דער

 פערקלאגט מאהל א הןןכט א מ$ האט םװ־ אין
т צױאגט ,צושטלקט ,צופועםט ?ר 

 אוים טאג ,אײן טאג
ם. שװאכלנקןן די פישזןלאך דל חרכאוי

נאש^ר, דעם ,עולם־הזה׳ניק חןם
 ,װאם?ןר שיםןןל א אין בית־ךין צו געבראכט טען האט

 ,לילנג דןןו אין און ברייט דןןר אין איהם בעקוקט
 שטריינג מן׳מישפט

,מ$ט?ן דל עד־היום נאןי )כ׳מך־ילנק

?ןט?װ
—אויםגעקללבען דינים פאר דאן האט מ?ן

 :פערשריבען( מלר ביי גראד זןןנןן זיל
,פ?וד אלטןן צװלל ,צװיל חמוךים

ק צװיל - .ב^רד לאנגע טלט מן



.געװען פוקם דער דא איז ״פראקװ־אר׳ און . . 
 ,מןזןןהן שוין מאהל אײן נלט לייט האבןןן ןןפ

 טלש זיין צו פםתר ה?נכט מןר ם׳פל;ןגט װי
,פףט ל^מךלמן ברללנגןןן אפט

,דיגים די נאר
• Т -  ?

 פנים א נעװען זןןנןןן
פגים״ ״גושאי קילן גלט

 ךעה ״לטען :גןשטעלט פסק־דין דעם און
ברילנג$, נזלן, דעם הזןכט, חןם מןןן לאז

 הילנגןןן און
.גאס״ מלטןןן אין . .

 - געשויל א פעם מלט פוקם דןןר גלט י ?ןט —
 װעהי אןן אןי אז

. ׳. שטראןש א פאר איז דאפ װאם . . 
.םוף א און מןהאנגען . .

ל?ן,5ױ? װאלט איןי און
 קװןןלען נאך טויט פאר׳ן זלןז זאל ?ןר

ק דארף דערטרלנקען  י נאש^ר דעם ,איהם ט
.װאםער״ אין

 !מךעכט בלםט דו ׳. у\ :זאג/ןן שופטים דל
.הןןבט אומןך װאםער אין אריין מ׳װארפט און

־־־*&<
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װ>גווױקע♦ די

 ,געװץן דיענםט אין לייב א ביי איז װןןװריקזן א
 זןןהן װינשק אײך איןל װאלט

מןדיענט! האט זי טרײ װי
 מןפינט ,גןןהט אגב און

אנחךןן , פלינק? א לױפ?רקע א ,זי װי ,אנ׳
.נרינגע א ,פח$הללכע א . .
 םוף א אהן ארמןט זי

.. • שלאף קיין פון ,?סען פון ניט װליםט
:קװזןלט און לייב דך־ אין צופרידען

.וחןלט חןר אויף אײנע נאר דיענםט, א . .
 מןקיל אין קניפ א אפט איהר גיט ער

,ןןןקיל גאנצ^ן א גיס שיינקען צו איהר זאגט און
 האלט, װעװריקןןל^ א האט װיפןןן, איהר בעדארפט נלס•, און

.גאלד קארמןר א װי ,פוגקט . .
:כוגה מ?ןהר מיט נאןי ארמ$ט זי

!מתנה אזא ,קלייניגקײט א
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 טןןג די
,אומןק זיןי מןהןןן ח$רוױ_ילזן

װארט, זי
,גארט זי

,צו ניס די זיין זובה שוין װיל ?י
איהר אן גאו אױם, ס׳װײזט װי האט, אני^ר לײב דער

.פ?רנ?מ$ן . .

 װאלה אין חברת׳^ס איהחן אפט »ןהט זי
— .קאליט איהר ם׳װןןרט און

 באקןןן ביידע אין נלס לייגען זײ
קנאקען... און זיי, קנאקןןן און

י װײט גלט נים די פין איז ?י אויןי י ׳
'׳ - .צייט קיין ניטא ס׳איז נאר ייי

, בר^נט ?ןפ ,אום זי טרײבט מ?ןן
,הןןנד די פון איהו פאלט . .

 יאהרען די זיןי לריפען עם

;מןװאוען אלט איז װ^װויקע די
 גריגנ אזוי ניט מזך.ר שוין אי־ן ?י

— ,פליגק און
ם... אלטןן איהחן אויף קוים זיך האלט זי פי

,נים »ןקיל א מיט זי מןפרייט לײב תןר |
.אײג?ר אין אײג^ר אײך זאג איןי י נים שיןי אןן . .

.צײמ$ר קיין גיטא ס׳איז אז ,קנאק געה, ? װאס גאר . . !

 >*><•<----------
{

ж   - --- ж
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.פוקפ גושןןר דער

יזןגער••• א האט תךשאםען פױמןל? א
?ר( מןןג מסתמא—ביקם ד?ם ה$ט )?ר

 ,צרה האלב? א זיין אפשר נאןי װאלט דאם
,םברא א ם׳איז גאר

т ׳ ~, : I т т

מןבלימןן••• יתומים׳לאך דריי ס׳זעג^ן אז
.מןםט אין . .

מןן שוין זיןז האט אלמן דער  אתמגעטוי
ט... אין פ מן

- ? טוי־ג^ן מעמןו־ די װאס צו ,געזאגט םישטײנם
.אויגןןן די אוים זײ שטןןןו חאטש . 4י .

!ױנמןר א בפרט
 הונמןר פון אויס גןןרןןן ז$ם װאס ,גיט ארט איהם

.קינחןולאןי די . !זיינ^ דאגה א .
ג/ןזז$ס$ גיט ״שבעה״ קײן

 פ?ת?ןס?ןן װטב ^רשט/ן דאס שוין און
.פײמ$ שיתבים זובט און . .

חןי די ליארמןןן, און קװיטשןןן קינ
.דןןרבארטןןן גאט זלןד ם׳זאל אז . ,

געטראפען, האט דערװײל?
 ;פארבייג^לאפען פוקם א ם׳איז אן

 ,פױגלאןי קװיטש$ זןפ ,דןןרהערט
] ,אויגלאך פןןרפרענט^ די ער פ^ררײםט

Н?  ........ .......................-—................ -....
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 נתפעל גלייןד וױןרט
.לשךאל״ ״שמע :קולות טלט שרייט און . .

ק?ן ״איו
 זןיהן ניט—;ןר זאגט -

.יתומים דל פון צער מןם . .
:נשתומם װןןר איןי

.קיינןןר ניט װלל ה/ןלפ$ װעלט-און גרדיסע א . . 
.י שטיינער הארטע הערצ^ר-ןןפלם גלט . .

 ארום פליהסט ,קיקרק ח,
 אלטעטום- ארבײט אהן

 חםיה׳ן פון
.ברױה׳ן צו , .

 שװיימןן און דאס צח?ך,ן קןןנםטו װי
? דאגהין ניט עופ׳?גלאןי דל פאר ארן

 גלכ^ן אין פןןתןרלאןר דײנע װ^לען ;ןם
:אױםקולמןן סיי־װל־םײ שױן

 יזןדער- זאג?$ן דלר גלייב?ר-ס'װ^ט אין
ר- א זלןד פון אױםפללקןןן לאזןןן זאלםט דו אז ע ך  פן

:זכר א דלר פון חאטיש בלגימןן וױןט
 וויימןר... שלאפזןן צו יןופ׳עלאןי דל זיין ס׳װ^ט

 אויןי פללהסט שװאלב, ללעמןר דו,
ך אין ה^נדום־פ^נדום םתמ ױןי- ח  ה

 אךךננא זעה
.לפ־הבאזעו אין איינקױפןןן ןלך



 זאמןןן צו קי-ךןןנדלאןי קלייכ
 מאמןןן א עופ׳^לאן־ די דיר אין זעהן זאלןןן און
 ,פיין—הפיא דאך זינגםט ,םאלאוױיטשיק ה־

מך רי ,זנין ױשר א וואלט תן
,נאבט אלןן פןןוװינען ?$לאן־׳פ1ע די זאלפט ח . 

טראכט, ניט פוינעלאן־, ,זעהט
ניכער, מצוה אײןןר טהויט

,זלכ^ר בין איןי און
די״... אז

:״ויהי״ א זיןי טרעפט פלרצלדנג נאר
 פליה א טהוט יתומים די מיט נעסט ד?ך

,דר׳ערד אויף
 וױןרט בעל־ךחטגות אוגזער און

.מגיד אוים .  ציינדלאןז די שארפט .
,בײנדלאך יי טיט יתומים די אויף פרעםט אדן

טךברינו? היוצא
 אזױנע פונקט צךיקים

.אוטעטופ אפולןן מןז^הן איןי האב . .
 פחם און גוט זײן דארף מןןן אז שרײ?ןן זיי

ט ,אליין ןיי און פ או ך  (װיםען אי־הר מ
.ביםען פעטםטען דןןם נור פערדיי$ , .



\

.שעפסעז געפינטעלטע די
-—י•

 מאהל א מיט מןװארפען לליב דער האט אג׳אומהן
 װאהל דך־ ם׳איז ומןלכן ביי ש?$פם/ןלאך, יענע אױף

.5נ;ןװ? פינטןןלאןז אין . . ן
 װען פאר ,װאפ פאר

— ,פײנד זײ ג/ןהאט ?ר האט
.הײנט גייז גיט קײמןר װײםט . .

 גריננ גאנץ געקאגט װאלט ?ןו
.פלינק שלאגען פפרות זיי מיט . ,

 שליטה די דאך האט לייב )א
״הלכות־שחיטה״( אין תןרצו־ קלאר און

:װאלד א פאר ניט ם*פאםט נאר
׳. ״גװאלד :שרי_י?ן װעל/ןן גאקטען

.רוצח א ,קיםר א ,לייננ א
.פח״ גראבען זײן מןװייזט . ,

 האניל א װל מאמךי־ם זיך שיטען װןןל/ןן
 - .נאגיל שארפק זײן אויף פשוטים מלט

װארט א פדן מאכ$ *שרייבןןרלאןי-ןיי פוםטע די
!

.קװארט א . .
 טהייןןר ניט גאר לעכען דאס זיי ם׳איז

— פײ^ר אויפ׳ן בריינמןן ק?נןןן זיי
אכען... אזוינ? פײנד האט לייב ד?ןר ז

,מאמןן אנ׳אםיפה גלי״יכ^ר שוין
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 ב?קל?ר?ן זײן צו ם׳דארןס װי זאך די
.. * װ?ןר?ןן פטור זאקאנו״ ״פא שןןפסןןן די פןן און

חןן חןם ,פוקם חןם זיןי צו רופט ער .. • מן
 חויפות מןװי^ן שױן האט פוקס )ד/ןו

.אסיפות אײנימן אויף . .
 עולפ דער האלט בערלען ר׳

,גולם שטיקיל א פאר אפילו
 ד/ןרפאר

 גבר א ?ר איז
ןיצות, קלוג^ מןבןןן נלט קזןן ?ןר אויכ און

,פלײצןןם גראמן ,מןזונד^ ער האט
 װאוקס אין אין און

.פו־קם(.. פונ׳ם היפןי א
 מזומן תןר אט

.צונויפגזןקומןןן זיןי איז . .
 - מןשיכט? זיי חןוצעהלט לייב ד?;ר

,מסכהא( נייאיגק^ א נאר ש?ןפם$ )פון
ט ״עס אג ,שתןק א מיר ץר-אוייף פאלט-ז
л איך אז у п р פארבען מורא׳דימן די. . ,

.שטארמןן חלילה זײ פון צײט ד?ןר פאר כ׳װעל . .
׳. אנ׳ןןק ,סוף א
—אהזןר אדער אהין
טןןהר״... װארט?ן ניט װיל איך

:שארף און קורץ ןןנטפערט בעריל ר׳
:+— -י-—--------------------- — ■ -----------------4
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 דארף ״מ;ןן
 5 אפולע עםק׳ען גיט זײ טיט
 פגולה ב?ןםטן$ דל איז ?ןם

צאי׳ זלי-און צוױיםןןן יו
 עצה בערלל׳ם ױ ם׳האט אז ,בעמןןוקט פוקם דער

 פרוטען בילם לייב, ביים
אויפג^נומען, נלט

,כ׳װללם ״אדוני־מלןז, זאנט: און
 גרוים חםד דיין ם׳אי? אז

לשזןר••• אין נאר
•טהי_י?ר חיה יןןד̂־ איז דיר בײ . .

 העױה קהמלנקןן קײן אונז פון זעהן נלט קןנסט דו
̂ד?? זאגט אומזלםט גלט אדן  חיה י

 גלײמןר, אפול? זיין ם׳װאלט ארן ,שבח א דיר לכבוד
ריימך, דזך און נדבן חןר ,ח אז

 אצונד^ר שעפם/ןלאן־ די אבטהיילזןן זאלםט
מןזונחןר, גאר לאנק/ן א

קינדם־קינדער, זלל זאל?$ן און
 גראד, שיוגאים אל^ להכעיים

 גנאד דיין פון דערצעהלןן
.נאט לויבןןן און . .

 ,ותןנלג דא פאםטלמןר ם׳זענ?$ן װל ,אמןר היות
,אדוני־קןןנלג זאלםטו,

,בעשטלמןןן פאםטלכעו פאר ומןלןש די זיל צו
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/ םיטן ב/ןםטער חןר ןײן װ?$ט דאם אןן
 ־ייין ם׳זאל װללסט ,אדוגי־מלןי ,п אז

 פיין ,יושר פי על אלץ
ט... און א גל

 ,זאט ןיין מאהל אלןן שוין װעט װ/ןלװלל ר׳
 גיף זײן אין שטאפ/ןן װעט

,כל־טוב פון . .
:איהם װייס םוד-איןי א האט ;ןר
,מתים ש?ןפם?ן לןןמךלמן פון מאכט ?ןר
:ישועה א גלמןן אין װ^ט קומןןן און

.ךפואה א אויף זלין נלט װןןט שזןפטלל קײן . . 
 נקוךים דל מלט אנ׳ןןק

 י וברוךים
׳.׳׳ ״ליהוךים זײן פשוט ם׳װעט

:פחןהללןי שרללןןן װ^לען אל;ן און
׳. םלןי א מלר האמןן ״אי,

גוטןןר, א און פחמןןו א אין ער
 ,פוט/ןר װל װילןי איז הארץ זיין

?$ר, טהוט חםדים כל־ימױ
т т т ־: т •

 אלץ אין איז שולדלג נאר
, ׳.״ האלז טךפ׳ה װעלװלל״ס ר׳ .:



1

.הינד צוױשען װאלף דער

ь
\~

 פןןוקלייבץן, זיך שןןפםןןן צו מןװאלט האט װעלװיל ר׳
,פעוטרײגןןן צו אנײםיל צייט דל »ײ מיט
,נאכט בײ שפ^ט שוין מןװןןן ס׳אין גאר

:מ$מאבט זיך מכשול א פ׳האט און
הינד, צו גאר פארקראמןן איז ומןלװיל ר׳

 מןשװינד האבןןן זיי און
 חןרשטעקט גאסט גוט$ חןם
.אויפנעװעקט שומױם אל;ן און . ,

 באלד געװארען איז עם
—נװאלד א און ליארם א

, כלבים די ןיןי רײסען עם
 י גגבים ׳. ״נריחןולאך :שרײען שומריפ דל

 טהײער!... רגע יעדזן ם׳אי־» װארטו גיט
,פײןןר גימןר אן צינדט רבותיי

ж-
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,טראכט ניט
פ?ןרמאכט!״ טויעחןן די

,ן5וױ_יט? פון זעהט װ^לװי־ל ר׳
.זײטען אלע פון העק מיט לױפט מען . .
,טויט ניט ,ל/ןבןןדיג ניט שטזןהט /ןר
ט.,. דל איהם איב^ר ציטערט עם ױ ה

 — ,ביינעו זיינע פערהיטען איהם זיןז װילט ?ןם
.צײנ/ןל די מיט םקריפעט און שטזןהט /ןל

.בח$מ?ן.. אױנןןן די
,קןןמןן װאלט ?$ר אז

 .צורײםןןן אלזןמען זײ ?ןר װאלט
.פערבטםןןן גןשמאק . .

,ז?הט אבער װ/ןלװיל ר׳
 - ,שפ/ןט שוין איז כעפן א ־יײן אז

׳. אנ׳אלף״ מיט ״לא
 חלף לעל האלז אויפ׳ן שוין לינט עם

 - חטא״. ״על זיןי קלאפזןן צו איז נלײכער און
 פשורה אלץ אנ־מןהן ס׳זאל װיל ?$ל

 ,צורה פה־מע א מאכ?נדיג און,
? ד^ר איז װאס ״ךבותיי ?ןל: זאגט ך ת ת  מן

קומק, בין איןי  ברותןר נוטער א װי מן
 ,װיל איןי דורכרייד^ן••• זיןי אײך מיט

 שטיל•■• און פײן זיין אלץ ס׳זאל
אללבה װעלןןן כ׳ױאלט



להבא
т ־ :

,פןןוהיטןןן אײעחן שזןפס^ן די
— .מיטזןן אין זײן צוזאטען אײןל מיט

 פרום אי ,גוט אי ־ייין כ׳וױןל
• •• תקיעת־בף״ א גיב און

שטוםי.... ׳.בירור^ר ,האלט -
 הערען ניט ״כ׳װיל :שומר א איהם איבעו שלאנט

• •• שװ^ר^ן דיין און תשובה דיין
? קליג/ןר ־יײן אאט??] פין װילםט דו

, ניין, איןי נאר ו ן ד ה  הימןר א אויןי נ
 ךאשי־תיבות אביםלל ב׳פזךשטןןה

 טובות מדות דל כ׳װײם און
 לאנג איןי האב חןרימןר ׳■■ װעלף אל?$ פון

:גאנג אלטןןן מיין
פ/ןל״••• די אואב אײןי פון שינד איןי

 ל5שט? אויפ׳ן און
ף א ןןר ניט .היגד די זיןל צו ח
 מןשװינד גאר םאכזןן און

.תל א װןןלװ?ל$ פון . .

I
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ר .מלהלנער ד̂.

ж-1

 צובואכ/ןן. ןיך״אבחןט האט מיהל אין גרונם׳ען ביי
 טיר.ל א אין ,איהר פערשט/ןהט

 װיל••• מען װי פשוךה, אלץ ניט אויןי נעהט
.װאכען און טענ ס׳לויפ^ן נאר
פםךר, אװןןק גןןהט װאם;ןר דאם

/ ר/ןחןי די קוים ץ1ט!זיןי דחןה^ן ןןס
;האנד א צו גיט לײגט נרונם און

װאגד... די װי ,ןןס ריהרט איהם
‘ זןןהט ,״גרוגם :אלןן שריי/ןן ?ןס
.שפעט.. ניט נאןי חןרװײלןן איז ?ןם

.נענאוט זיך פײ ז;ןנט ניט . .
ט, די פערריכט חן ױארטי.״ גיט פ

כארד די נלעט גרונם נאר
т  V т  : Т

ט פון גיט זיןז ריהרט און .או . .
.טאנ שעהמך חןר ם׳קומט און . .

 ו קלאנ א
,שט?יה?ן חןד^ר די

.דוז$הז$ן ניט זיך װילןןן זיי . .
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 - טחקןן איז םייןל ד?ר
.קדקען צו נאר אמןלןןנד . .

,איכה׳/ לײ?ןנט און שטעהט נרונם ר׳
בלייב^•■• א איז צוךה די

 ׳ װאםןןר אץ װי פןןרפאלןןן, • טאןי>ןפים•• גאר
 מבשו״..,. *קול שרײ און ,הושענות״ פלאג! ,ב/ןה

 ,גרינער א און בלײכער א אזוי שטעהןנדיג און
,היהמך ןייגע נרוגפ ר׳ דערזעהט

 טריגקןןן... און טײןז־ געמןן שטעהןן װאפ
׳. איינמןזונקען ,װעוט

 אײןי אהן שוין ״ם׳איז :אוים גרונם שרײט
 טייןד איג׳ם װאם?ר קיין ניטא

 שלןןפ?] צן מןבראכט יאהר שװארץ מןר האט אײןי און
 - .אױםצושעפןןן װאסןןר טראפען לןןצטען תןם

 פוחות אלע מיט װארפט און האלץ שייטןןל א כאפט ?ןר
,חות1מ די אויף היהנ^ר זייב^ און״ן}פ?ןנט* . .

 אוו־ןןק אהיים מןהט גרונם און
 אנ׳עק- אהן בער א װי

גוימןר, נאןי און נלײכער גאך
.היהמך אהן און װאפער אהן . .

Ж
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.מױז די און װאלף ךער

 וױןלװיל ר׳
 קעלביל א תןוטאפט װאו ^רגלץ האט

 באלד טאקי אדן
 װאלד אין א״לןי־לך״ איהו טיט ג^מאכט

 אזמגעװאשןןן ,בךכה א אהן און
 גאשען מ$נומ?ןן

 ״המוציא׳ חןר פנן האט אדן
 ״ךצה״ 5דריט? א אויף נעלאז?ן

אלז- פון שוין געקראמןן איהם )ס׳איז  ה
 אלץ( אױפצופחןסען אונמעגליך געװןןן

ציימןר, די קאלופןןנדיג
 ביינןןר די אוים ציהט און געגיץ א ;?ר טהוט

 הימןןל בלאהען דעם אזנט?$ר כאפט און
.דרימיל א

 ארוים שפרינגט חןוו־ױילןן
מויז׳ א

 נרוים, ״פזית׳ א װי פלײש, שטיקיל א צו באפט
 פליטה א מאכט און
.ברײט?ן א לאןז א אין . .

 שרייט און אױף זיןי כאפט װ^לװןל ר׳
,פערשייט



לט די אײן לייגט  :ר̂ר
 גװאלד, מיך, ראטןןװעט ״רבותיי

 — האלט רוצח חןם ,גזלן דעם
.מןשטעלט!״ פזיןד ?ןר האט בדלות . .

 פךגם־חןידש א אין שמעריל ר׳
 ארון־קורש צום אלץ זיןי רוקט און

• נןןהנטזןר
.פןןהנחןנט?ר א ?ןר װערט ״שלישי׳׳ פאר

 בעל־הבית א ,יװ־ א
. פאר׳ן שטזןדטיל די פיהרט ןןר . אז.  נ

װ?;לט, א שרײט ?ןס
 ס־פןןלט אז

> ג/ןלד לןהל׳שע אפול/}
 איהם זאל נאר

 חם־ושלופ אײמןר פזךטשעפען
— גראשען צװיי־דרײ אויף

 מענה־לשון א ער ?$פן$נט גלײןי
 גװאלד א מאכט און ,שוײט אזן

̂ן ,גנב ״דעם .. ׳.״, האלט ,י־וד



-.'А2-׳.

Т-;>У

.ױגג זײן און לשוב׳נןק ך^ר

 ױנג זײן טלט ישובניק א איז פןןלד פון
* • װאלד■• א תרןי בין־השמשות גןגאנמןן

 שפרונג א זלל צו ם׳גלט זןןד׳ען, זיי
.גװאלד א גאר חיה א ,ניעו א

 שטארק, איהם קװעטשט ,לשוב׳נלק חןם חאפט כער דער
 באוג. א איהם אויןש ם׳לינט אז פיהלט, ייעמןר און

 טילג װל ,פונקט איהם קגעט מןרלל ר׳
• בייג א אהין ,אהער

 ?יצה קיין זיןי געב/ןן ניט נענניןז קען ?ר
״המוציא׳ דל טאמןן צו זײט װאם?ר פון

 ךחמנות האב ״ז?ןה, מגג: צום שרייט לשוב׳נלק חןר און
 טױט־סכנות דל פון מלןי ראטזןװ?ן און

ללעבןןר!״ מלך, 3ראט?ןװ? ׳אי
שטשון־גבור, װל בחור׳ל, אונזזך און

 האק א אויף הויבט
קנאק גוט$ א גלט און

־(*;
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.זייט אין ב^רעל/ןן ר׳ . .
ל ר׳ ךי ,שוײט מ

 קאפ חןם פןןרװארפט
 קבר־אבות צו קוטט און
.קאטאוו־ןןם אהן גאר

 דר׳?רד פדן אויף זיןי יבט1ה לשוב׳ניק מײן און
מ ייוגג: צום שרייט און ר ,  פ^ריי דו ױנג, גואמן

 װאס? ילנג-פאר ד?ןר איהם ?-זאגט איהר זלחןלט ״מיך
.׳״ בעל־הבית נלט כ'פ?ןרשטןןה . .

,אײנער טפש דו ? װאס פאר —
ביינער••• דילמן אין קריינק א

אנ׳אקט?••• מןןןןהן
^ — האקט ?ר ארללן װעלט ד?ר אין גלאט

 תל א נ/ןמאכט האסט מ אז ,ניט זזןהסט דו
. ׳. ? פז$ל מןרעג׳ם פון . ,
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נני־ד ארלמןןר ךער

 גביר א זילן צו לוינט оу ,מןזאנט ״מלשטללנם
$ אויף זיןי טרױםלען און ך ,פענינ יז . .

.מלו ?ןס-גיט הייסט—דיר ניט . .
,װ?ןנינ אלץ ב״ה ס׳איז נ/ןלד- קלילמןן ׳ האװ?ןן נור
׳. מןלד אדן מןלד :ביסען ד?ןר אײן ניט מןהט ?ןס

,הבלימ בור ם׳איז
• т :־

:חלום פוםטזןר א
וחןלט... יעגער אויף מלט ניט מןהמט מןןן

Р טלר װאלט גאט אן Р Р,[
:לעגי^ן צו װי ,װים^ן שוין איך װאלט ^

.מןסט טאג־אײן־טאג־אויס-נאר . .
עםט׳ און ברידערלאך, טרינקט,
,האנד פולער א מלט נךבות

,מזרח־װאגד ״שטאדט׳־-אין א
т: . י *

,טיש ארום אורחים שבת אויף
.פיש מןפלהלט? און הלהמןר אלן . .

,מלמר א—ױנגלאןי פאר שטמנ אין
,םאמזןט אדן ־זי_יד אין—פלונית׳טןן די

 אבצושאצןןן- גיט גאר—ירלללאנטען
!״פלאצןןן שונאים מטג?; זאלןןן און

דרשה מין אזא
т т : י • ”

אלילן זלף פאר אבנ^אגט האט
£•    ......... ;ן)
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• טיטום־רשע װל ,אג׳ארימאן ,ױד א
т • י Т ־־  т

!שטיין א װי עלענד און
 אמאהל מלט און
 _קול משוגה׳ןןם א ער דערהערט

ם, )יש  מןחןדט האט דאס אז אוטןי
שר•; א

 מכשף א—אומרים _יש
— ._קשיא קיין נלט מ/ןן פחןגט מעשה א אויף נאר

 אוים קומט אליין מלר בײ
,תרכאוים

^ן ם׳איז אז װ ״נלט־גוט/ןר״, א מן
>ןר( טהוט שפלצלאך אזוינע נור װייל

—טביה׳ן ר׳ צו זןר ה?$ר-זאגט —
אביון( אוגזןןר מןװפןןן מען האט )אזוי

ת פון מןןהר ל^מןן נלט װללםט דו -  ,קציו
מצות? זוכען און רײך װערען װללםט
יושר••• א אדיןי ,מילא ׳נו
,אנ׳עושר פאר מאכ^ן דלןי װעל איןי

 ,איהם אי־ן ללגט חןנדלל בייטעלןן-איץ דאס מןהם ,נא
 :מתנת־אלהים א דלר פאר זיין װעט /ןר נור

 גלייןז און ארוים מ$הם ר^נדלל אײן

 רײןי, וחןוען וחןםט אנ׳אנדזןחך••• דא איז
,שיעור א אהן רןןנדלאןי ש?פען והןםט



:גלוסט הארץ דיין װי לזןבןןן און
̂ן נלט װ;ןט בייטיל דאם  פזםט ור/ןר
:גןןדיינק גוט און קאפ מיט הער נאר

 ,שײנק ניט ,פערלעב גיט פרוטה אײנציג קיין
ד?רןןם$ דיר ס׳װעט אז און קלייב ר^נדלאןד די

 פערגעסןןן ניט זאלםטו ,קליימןן צו
■ טײןז אין ארײנװארפען 5ל?5בי_יט? דאס
 —װיסזןן דאס זאלםט—דאמאלםט נור

; גןןנלסען מןלד דילן פזן שןיין טןןגםטו
 אזױ טהון ניט װעסט דו אויב אז־ן

,ותןה און װינד דיר זיין װ?ט
גלײןד!״ װזןרען װיחןר וױןסטו אנ׳אביון

לשון, אהן זיצט ױד/ןל מיין
 גראשען א אהן ן5ג?װעז? קלײניגקייט א

 מזנה גאט איהם איז אט אטאהל••• מלט און
.טכה זײן צו ךפזאה א מיט , .

—בליק א גיט ,בײטןןל דאס נןןהמט י׳ך
.גליק זײן אי־הם אין ליגט עם . .

 :דןןרקװיקט רזןגדיל-װערט אײן ארױם מןהמט ?$ר
א ?ןר .ליגט רענדיל צװייטןןר זןןהט- . .
,זארמןן ניט מ;ןהר שוין כ׳רארף ,,גו

$... ביז מ$נונ אנקלײמןן כ׳װ?ל רג א מ
 — .עין־הךע קײן געג^ן ניט נור מיר זאל מ?ן

—׳. שררה א װי ,טביה ,לעב
V : V ״ : т  т
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1у נאכט גאנצע די זיצט,
, לאכט און ר^גדעלאןז קלייכט

,טאג צװללט?ןר ד/ך קומט
 כ׳טאג זין־ דוכט ״מיר

,קליימןן אביםיל נאןי מנחה ננלן
•טריימןן גלט מיןל־ קלימך װ?ןט קאוק אין . . 

,טאקי ס׳איז
מכד<!״,.. א איבןןרלג נור דאם, מען זאגט װי

,װאמןן און אװןק ט^ג ם׳מ$ה$ אזן
.פ/ןרקראכ^ן װילט שוין אי? טביה מיין . . 

чу םוף א אהן ױ׳ןנדלאןו די שללןפט, 
чу טלאף!קײן פזן גלט װללםט ,נלט ןןםט, 
чу מ;ןהר און מעהר אלץ װיל, 

 ,שװ/ןו איהם איז בייטיל דאם טײןי אין ארטגװארפק
чу צורלק קומט און טייןי צום מןרט: 

чу גלט זיןי קןןן :уиугу[ גליק זײן מלט. . . 
чу י?לער, פון גיט *טוין טראבט 

чу א זלצט чуч^ч, געלןןו א װאקם א װל. . . 
чу רובלל, אויפ׳ן צלטןןרט 

чу שטלמןל אין אלילן ןלצט,
, קאםט?ן נרויסען זיין אויף קוקט

פאסטק. צו אויף נלט הזןרט ץר
 טביהץ בלל ג?װ?$ן איז אלפים תרפ״ט

— .אג׳אביון װל ג?ןשטארב;ןן דאןי איז чу און



* חױת אויף מגפה א

 מלה א אואב איז הימןןל פון
 בוךא ת$ר ס׳האט חיות: אל?$ אויף

,מנפה שחןקליכע א זיי אויף ג/ןשיקט
שךפה. א פון װי פונקט אל?ן לױפ?ןן זיי

 מלאןי־המות חןר
 קאטאומןם אהן אובײט זיין אב טהזט
 רוצח חןו־ גגױט אומ^טום אןץ

בח... בלוטיגען זיין מז
הײ, װי שגײדט ;ןר י

 ,מןשױי א ומגלדער אלע אץ הילכט ם און
ת- נעגייןל־ פאל/ןן פלימ$ן װי ־  חיו

;לויות טאג־אײז־טאג־אוים
- :  Т  ) “  т

 ם׳איז װי גאןי שאןפזןן װאס ,די אדן
פים, אבמןשװאבטע די
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I

פןןרג£ם$ וואלד, אין זיןי בןןהאלט?]
.?םן$ן אן און טריגקןןן אן

 :ביםןןן פעט^ן קײן ניט שױן זוכט װעלװיל ר׳
,װיםען ניט גאר ש/ןפםןןן פון װיל ?$ר
 מרות גוטע ג?ןקראג$ האט /ןר
יחידוית; װאלד אין איצט פראומןט אדן

 פאה דל אבװאקפען לאזט
 ״יוךה־ךעה״... חזךט אןן

,מתים װנגע די מןקלאמןנדיג
 , תעניתים פוקס ד?ר טאג אל?ן פאםט

 באריכות ״שמונה־עשו־ה״ שטעהט
,סליחות כפדר זאגט און . ,

 טײביל דאם
 - װײנייל חנ׳װדינע זיין פערלאזט

׳. ט?ןג גוטןן די ןײ פאר אװןןק
.אנ׳ןןק םדף א און ליעבע אױם . ,

גררי־ם/ןר, חןר לייב חןר פןךװפט היום, ויהי
,לןיסר שטארקער חןר װאלר אין

.חיות אל?$ אג׳אםיפה אויף . .
$ זיןז װילט ?ןפ—נןןהט מען ך .נייעם גוטזן הז , .

מרה־שחורה... א ס׳ה^ױטט—קומען ?יי
 בורא חןר ס׳האט !״ךבותי :אן הויבט לייב חןר

 גזךה בללזע א מיט אונז גןןשטראפט
5 ךוטאים אונ»$רע פאו מןװים



 רשעים דא >זןמןן בלי־םפק
.װאלר אץ אדגז יני .  ,קלנרער קלללנע שטארבען ןןם .

ו זאל חןרימןר ר נר/ןםטער חן  ?ינד̂י
:כלל פאר יזײן מקריב זיך

 ׳. פאל אזא מאהל אײן נלט געװןןן שױן ם׳איז
 ישועה די קומ^ן װעט זה ובזמת

 ךפואה א אדן
ך אונז װעט  טאקל שלקען בוךא ח

ה... אוגז?$ר צו ב מ
 שפעט נלט איז ,ךבותי ,בכן

״על־חטא״ ־ולןי קלאפ?ן צו
 הנהגה זיין ד/ןרצעףלןןן מ;ד?$ח$ר זאל

ובשגגה••• בןדון
 ח$ךה עם פל בפני

מודה, זלןז אללין איןי בלן
 מלר, איז װלןה און װינד אה ,כ׳האכ אז

 שיעור א אהן שןןפפק אוניטולדלגןן צורלסען
- שןןמןןן צו זיך איז אורחא-װאס אנב און ? 

 .נ^המ^ן פאםטו־ א אפט שלש־סעודות אױןז
 י/ןד^ר בעס/ןר שוין זאל נאר—משפט׳ןןן טלך מעגט איהר

 פפךה זלנד ?יינ;? ח?רצעהל$
 פערדארבען מעהר װ?מןן זיינ^ ם׳האט װזןר און

.ךבן(ר א אדגז פאר זײן ,ךפותי ,זאל תלר . . 
ת דער א ט ח ־ בן מןװלס װעט ^



.זיט זעהר שמ£ק$ בורא דעם . .
 - טרעהחןן מלט פוקס חןר זאגט—? אדוניי־מלך -

$ נלט נאר דאס ק?$ן איןי ך !ה

עטי•

? חטא א אויןי ד?$ן איז צורייםןןן ש^פם א
,ישרגות אויןש קוקןןן נאר אלץ אױב

בנאמנות׳ ,רבותי ,אי׳־ןי איןי שװער ,טא
 נ^װלם אויםקומען אונז ס׳װ^ט אז
.פים די אויפצלהק הונמןר פון . .

 — פזןרנעם?ן גאר האסטו ,אדוני־־מלך ,דאם און
 ?ןםןןן טאקל ש#פם?$ן דל פלעגםט דו אויב אז

.כבוד א ג^װ^ן זיל פאר דאפ איז . !חיות מלר אויך .
ת א װל ,גרויפ שןןפסלל א .מי . .

! מפלה אןא מומט זלל פאסטיכער? די װאם? אי
т ־ ־־■ I — — ־ х Т

 :קללה;א אהן דערמאהנען נלט זלל קןןן איןי
 װללען און זלןי בלל ?לל זןןנק יחפנים
. • װללזןן״. דיין פון װלפ$ נלט

 ,העױות און חניפות מלט פוקם, דעם גאןי און
 - חיות איבערלמן דל זלןד צורײרען

 ךאיות טלעפע ברילנמןן אלן
,חכמים פלן פםוקים מלט

צרימ־הטים א גאר איז לללב, ר׳ ער, אז
• т I • - ~ ז־ ־ ~

 אויןז זאמןן װעלװלל ר׳ און פןןרלל ר׳
הױןי בונה מיט אשמנו

т  -  :  -  т י ד



 פשר, איז יןד^רזןר אז ,אוים זיןי ס׳לאזט נאר
ר... אג׳איש ש י

Т Т

ם... קליונינקע אלץ  קיינער חטאי
. • • צײנ?ןר קיין ,ניט נעגרל קײן גאר האט

גמוךיפ צדיקים אמת׳? זזןגןן זיי
טיןז־ לײקןן און .יםוריפ אומזיםט גאר ̂נ . .

 אמאהל טלט און
.ול(ר הױמןן א זיי דערהערןןן

ך אקס מןר ? איז װאם .פרומזןר ח
 שטומער, א ,זײט א אן מןשטאג^ן איז װאס

 צורעדט זיןי פלוצלוגג האט
 :חטא׳ ,על מןװײן מיט זלןו קלאפט און

!ךבותי ,ד׳ןירט—;ןר זאגט—״אשמנו
,גרויס^ א זיגד א זיך אױף אויך כ׳האב

 • גױגגער•• װ?ןר?ן מיר םיװזןט און זײן מוךה זיןז װיל איןי
,הונמןר א ג^וױןן אונז בײ דא איז טאהל א

גזןװ$ איז גרוים^ א טריקעניש א
צ^הן... יאר׳ר א טלט צוריק
 ?ןם^ן מאהל אײן מיר זיןז האט מןװאלט

ב׳ אן״לא האפ איןד און פ^רמ$ם$ גאר תגנו
, װ?ןה און מיר איז װינר ,און

 היי בינטעל א רב אוגזער בײ
בי װאם?••• מןגנב׳ט״... איך האכ  אוים שרײ^ן—אגנ

.ארױם גז$ה חיות-״גלנ?ר דל , .

100 —



• • • מלי׳ ?ןד פאר בוךא דןןר אוגז שטראפט
 ^ןןנדןן צן ניט זלןי ׳. קליי־ניגקײט א

מדן און  נעהמןןן צו היי פחן
... ? װזןמ^ן נילי נאך און

 האלטח איהםי. האלט רכותי׳
איייץז־, זאג איןי

.שגגח״ ״שוו ד?ר ןןר איז דאס אז . .
а גאט שטראפט איהם איב^ר נזר р װאלד. . . 

а ,0איה הערנ^ר די פאר נ^הטט р ננב, а р ׳. רוצח 
а אױף זױן נקךבן א ?ןר זאל р ׳.' מזבח
 באלד און ג^כאפט אקם מױן האט מ$

• װאלד טיט^ן אין פעדבר^נט

 קלגדער, ,מלר גלױבט ,מ^נשןןן בײ ,אונז ביי
п אויןי איז р םאהל אל£ שלאפןןר п р ןינד^ר. . .



1_
К־.־

 ,מןזןןםען ראד א אין אי־ז װעװריקןן א
 ,ןןס/ןן װעניג ,טרינק^ן וױןניג פל/ןגט
 שלאף- קיין פון װיסןןן ניט

,םוןן א אהן ־זיןי מךתןהט
,מןןשאוהןט קוים האט

,פןןוהאותןט נעװען
מיד, און

יךיד••■ אױפ׳ן בהןי װי
 !שטעה ,װעװריקזןלן ,״האלט

אזוי, שמעיה/ןםטו װאם
אראב׳ ,ארױף

ך ,דיר אויף קוקןןנדינ < שװינחןלט  ,?״ קאפ ח
צייט••• קיין ניטא -

.װיימ לויפןןן נאך מח איןי
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.״שלוח״ א פריץ ביין בין איך . . 
 רוח תןר װי זיןז טראנט אז־ן געזאגט

 פארט אדן פליהסט דו ,וחןװריק? ,,ײ׳נ
.אדט״ זןןלבען דעם אױף שטעהםטו אלץ . .

:ױרען אזױמן קןןן איןי
,יריךים אױף לויפ/ןן זײ

 װענד גלאטע די אויף קרימןן זיי
оу ברענט 

,־иул די אוגט?ר זיי ביי
 גראד זענ^ן בריות די אט אדן

צוהיצט
4  ь,

׳ פ^־שװיצט, ײ
• ראד אין װןןװריקןן א װי פוגקט

3) (5Г ־י־

ж
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.נעשםאקען צוױשען בער א

 משגיח א פאר בינשטאק;ןן אױןש
 מןשטזןלט אמאהל ב?ר ד?ןם מען האט

,ביח גרױסען א האט )פראט^קצי?
װ/$לט( גאנצ?ן די װייסט דאם

,ךבש אין פןןרקאכט אליין איי? מןריל ל׳
, גאש א טהון צו ליעני האט

 ,אויגען הונדערט מיט איהם מ>ןן מוז היט?ןן און
 ? טױמןן ״םשניח׳ אזא ק?ןן װאם :ןאגט ה*גט

 ךאיות בר/ןננ מןה, נאר
.חיות פןןרפיהרט? . . !

,ג;ןב?נט?ן אנחןחן האנען עס
 פןןרטרעטןןן מןװאלט שטזןל די

 ז$ה האט אױםמןפיהרט אזן
 ב^ר••' ר׳ ,הייסט דאס
 ער ה$ט האנינ די אז ,זיןי ם׳פערשט?יהם

!פטור און—ארזיםגןןנא^ט

— 104 —



I
;+;  ------------
1

,דבש קיין נלטא ם׳איז ,זלןי כאפט מ?ןן
נוט■•• נלט פ/ןי גאר

רר^רען אי* עס ש- א באלד ̂ג  רע
 םוד•■■ אין בעחןלןןן ר׳ של?$פט מען

!״ ? האניג דער איז װאו זאג ׳. גזלן ,״ם׳טייטש т V * ל ו т:־

 ״זאקאגיק/ א איהר, פ^רשטזןהט איזג/לװען, דין ר?ר
 ,נילננ מןריל׳ם ר׳ מןקלןןרט האט ןןר

שטריינג: ג?$טשפט
 שטןןל פון אראפ פליהט ,ב^ריל ,?ןר

 שטןןל אויפ׳ן און
— אר^םטלחןן איהם מען הייםט
,פלהר־ןןן מךלאגע זײן אין . ,

,װלנטער גאנצןןן א ן5לשב׳?נ/ דארט דארף ער
;מוגטער גאנץ איז און זלצט בעךלל ר׳
,פעוטריגיןןן און גןןמשפט איהם האי?ן ״זיי״
.ג^בליעב^ן איהם ביל איז אב^ר האנלג דער

 באקןןן בללד^ אין שפארט ?ר
 מןשמאקןןן דןןם בלםןןן ד?ם

שפ/ןט?ר, אדןןר פרלהעה אז ,האפט או׳
שגיח גור ןןר••• ױעט װלר?ר אט
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ןן-יחיד. לייביס פונ׳ם ערציהונג די

 ׳ מלך שטארקען ד^פ װאלד פון ,לייב ד?ןם
 ,גןןמןמןן נאט בן־יחיד א האט

;פועהאך ,טאטןן ד?ר אין צופויעד^ן
!ל/״בק זיין גײ יורש א ׳. קלײנינקייט א

 קינד א יאהר צופ איז ,מי׳ןנשןןן יײ ׳ אונז בי_י
׳ קליין און שװאןי ,נאריש נאןז

 .אלײן קיני־ טלך׳פ ד^ם זיין оу זאל חאטש
:גזן&װינד זיי װאקם^ן אב^ר חיות בײ

,אלט נאר יאהר א ,לייב א
,װאלד אין ארום שױן לויפט

—צײנער אל;ן האט
!בייג^ר מיט ױננ א

 ,קלערען גענלמען לײב אעןער האט ד^רפאר
,װ^ר?ן דא ם׳ק^ן תכלית א פאר װאם

 ? פזפט־און־פאפ ארומנעהן װןןט בן־יהיד זײן אז
׳. שפאם קיין גיט ם׳איז—זוהן מלןו׳ם א



:שװ?ך?$ר איז זיין מדךיןז איהם
а אנדינג^ן נויטהיג ס׳איז р $םט  לןןהרזןר, מן

;יח-שה ד?ןר צו זײן םכין איהם זאל װאס
,בושה איהם פאו האב/ןן זאל פאלק זיין

,בילד?ן איהם זיין צו ם׳דאוף װי
а זאל טןןן р שללטשין נלט זוהן פאר׳ן טאט/ןן. . . 

р היינט р[

 מען קען
,ג/ך׳מןןן גרױם?ן אין װאלד אין

יוךש־אוצר? זיין פאר אמלמד װל
.געקלזןרט אהלן ,אהער .  בקציר, .

а р פוקם, , .חכם גרױםןך א איז ןןר . . .
 הלתכן?.,. נאר

п р חק שארפ^ר א איץ אפילו פוקם 
 - שקךן פערשילטער א נאר

אוינ״ פזנים א,װילםןןל
.זאןו אײן אלץ גנב א און ללגנ^ר א . .

,פאך שןןג^ר קילן גאר נלט זוהן טלןי׳ס א פאר ם׳איז , . 
האט מען

а р אױןי נארײעט לייב а р קראט.
ױאם? פאר

 בעל־הבלת״: א—יװ ״א געזאגט, מען האט אי־ז, ?ך
рנלט מאבט קראט ר 

а א אהן р  л ^ р р р טרלט קלענםט^ן



 ב^לזןר קיין אויף נלט לויפט ,חשבון א מלט ל?יט
ר״ פר^מד/ן נלט לזןקט אזן • ט^לן
:בריאה די האט חסרון איין נאר

т י * • י ־ד  • : т

ראיה•■• קורצע א
׳ש$ און קלוג הנהגה זילן פ׳איז

.אליין איהם פאר װי ,גלט מ?ןהר נולר . .
 ׳ עין־הרע אהן ,דאןי איז מלוכה לייב׳ם דעס

װיאנאר?••• ,נר>ןםער אפולןן
.. * מןהט$ טלגןןר ר?ם  ,װ?לט גאנצע די ם׳װללםט .

 ,הזןלד נרויםןןר א איז ,טלמןר דער ,?ןר אז
,צורלק רללדענדןג נאר

 פאללטלק אין שװאןי בלםלל א ער איז
״בלרמןר־חןכט״ און

שלזןכט: ז^הר ?ר פ^רשטעהט
 ש^כט אזן טהוט /ןר

• רחמגות•• שום אהן
״זאקאנ^ם״ װ/ןט טלמןר דער

,נעבנען יורש־אוצר דןןם
לןןב?ן־•• פאר׳ן קגאפװאם טױמגן װאם
קללנזןר: זילן דארף בן־יחיד לילב׳ם חןמ
!טלמןו ד?ר זיין גלט טאר ל?הח$ר זללן
 לאני זילן אין שופט א זילן דארף זוהן ןללן

,בןןקאגט זילן פלי־זין מלט און
•• רגיל ^טארקער א ״פאליטלק״ אין



 נאגלל••• טלט׳ן דלעגען זלןי מאהל אלזן גלט קןןן מען
 האלט מען װאפ הזןלפאנר. בןןװאוםטען ир אפילו

װאלד, אין שטארק גאר איהמ פון
:קזןניג ד/ןר פןרכראקירט אויבעט האט
 געגוג ניט ?ר-גאך זאנט—איז ״ער

 קלוג בן־יחיר זײן פאר
װענלנ״••■ ?$ר האט בללדוגג און

:בשוךה גוטןן א לללב צום קומט פללצלונג נאר
 גבורה זילן םלט אדלןך דער אן זלןי געהמט ?ןם
 ל?הר?ר.- א בן־יחיר׳ל לייב׳ם ביים זללן צו

? מ/ןהר/ןר גאןי לללב ד^ר ךארף װאם
Пלןסר, א אליך דאך ם׳איז—אדליערי $ר

אגרוים^ר•■• און שטארקער א
,געחנג?; נלט אפול^ זלך האט לייב ד?ר

 ,ױגמןן ד^ם תלמיר׳ל ד/ןפ מןשלקט איהם צו
ррр[ ברכה זײן איהם,

,ך׳צלחה מלט נור זיין ם׳זאל
 קלללו־ןןר גללןן איהם מןגעהט

 ••• חך־ר אץ אבמןפלהרט און
оу ט?ג דל גלןי לויפןןן:

••• אװןןק זמן א
,װייט פון ה/ןרט ער

:לילט א זורין זײן פ׳װ^רט אז
רערצ^הלןןן פוימןלאןי רל



װאױלןןן••• ד?$ם תלמײ־׳ל ד?ןם פון נמים אלץ
 צורלק קוטט טאטןןן צומ
.גליק מיט »והן דזןר

 בוךא חןם דאנקט זלןי, פרעהט טאטזן דער
• םױם־תורה•• לפבוד באל א מאכט אה

т  • т  : »

ג^םט, שךזנםטןן די
^םט, םזןן טרינקט, מןןן
,פחןהליןי א־ז לייב דזןר
׳. טיש-כיד־המלןז א

, קינד טהללןןר מײן—לייב ח$ר זאנט—נף, —
, אצלנד מיר כיל אויג אײן ביםט דו

 אלט שוין בין איך
באלד און

װאלד■■• אין דא ה/ןױטןך ד/ןר דו וחןרסט
 ,»ןהן יעתןר זאל ק/ןנםט••• דו װאם ?שע, וױיז טא

 בן א לייב׳ם ד?ןם פ׳הללםט װאם
 - בנ׳אק דןןר פאפא!-זאגט -

,פןןרמאג איןז װזןלמן ,קענטשאפט דל
:אײןד צוזלש$ נלט קללנער האט

גלילןי, זאנען דלר װ?ןל אייןי
 ןןסט פױמןל יעדןן װאם

■ ■ ■ מןםט זילן בויט ?ןר װל און
״זאקאמןם״ 3זלל?$ר? אל?ן כ׳װללס

רבנות אױף םמיכה דל זלל פון טאקל כ־האכ אדן
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ן  ,טואהן אויפ׳ן ארויפגעהן װעל איך אױננ אן
 אן באלד אין־ הויב

ן ל^רג^ן חיות דל ע ט ס ע  מאבען״■•• נ
.לאבען פון אײן קוי־ם מןסט די זיןי האלט?ןן . , 
ך —קאפ פאר׳ן זיןי כאפט טאטזן ח
אראב•■• כאלד זינען פון מ$הט ?ר

!נרויםןןר א מלר צו קלאנ א —
 לןיפר, מין אזא אט חװת פאר טוינט װאס
 !׳••לזןמןן פויגל^ן װל נלט מעהר װייםט װאם

רכי׳ןי•■■ דײן אויף אחורבן
 ג^ג^כ^ן״•״ דלר ער האט בללוץנג ש^נןן א

 עד־השנױם, לילכ חןר מאכט נ?$װאלדען
.״חי־וקים״ שריי ג^ה, גור . .
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