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פרוג• ש• ש•



הקדמה• א אנשטאט
 אופגע־ האט אנטפלעקט׳ זיך האט טאלאנט דיכטערישער פרוגם שמואל שמעון

 אופגע- דערוויאכט, האט אידן רוסישע די צווישן ווען צייט, דער אין פונקט בליצט
 —דונער גרויסן דעם פאר בליץ א געווען איז דאס געפיל• נאציאנאלע דאם לעבט

 פעסימיזם׳ יאוש, פון צייט דער אין דרום־רוסלאנד. אין פאגראמען ערשטע די
 פיל צעמישט און צעקלאפט האט פאגראם־דונער דער ווען אנטוישונג׳ אלגעמיינער

 — פאעט אידישער לאנג־דערווארטער דער באוויזן זיך האט קעפ, אידישע רואיקע
 עכט. שטארק, מונטער׳ פריש׳ נאר ווי, אבי ניט באוויזן זיך און פרוג. ש• ש.
 דורשטימער׳ דער פאר קוואל קלארער און פרישער דער געווארן איז פרוג ש• ש•

 וועלכן פון קוואל׳ יעניקער דער נשמה, אידישער מיד־געווארענער און צעווייטיקטער
 די אין געפלאסן דעען צייטן, בעסערע אין אמונה און האפנונג מוט, פון שטראמען

 מאסע דן ברידער• שוואכע און אומגליקלעכע פארצווייפלטע. זיינע פון הערצער
 געווארן; פאלקם־לידער זיינען שירים זיינע באקומען. ליב אמאל אף א־ם האט

 זייערע דערציילן און זינגען אנגעהו־יבן קינדם־וועעלע דער בא עס האבן מאמעם
עתיד•" ליכטיקן און הוה טרויעריקן עבר, גליקלעכן דעם וועגן קינדער

 און גרעסטע אונזערע פון איינער געווארן פרוג ש• ש• איז אזוי אט און
פאלקס־דיכטער. בעסטע

אנדערער!•• קיין נישט און — פרוג ש• ש•
• • •

 נעפיל פאעטישן טיפן זיין מיט עבר• פון ראמאנטיקער דער איז סרוג ש. ש•
 פאע־ זיין מיט פארגאנגנהייט׳ זיין און פאלק זיין באזונגען און באקלאגט ער האט
 און בילדער פארבן שטארקסטע און העלסטע די מים געמאלן - פישוף־פענזל טישן

 אויסגע־ און פארמעט־געלע געמאכט לעבעדיק צייטן׳ אלטע אונזערע פון געשטאלטן
דורות... אמאליקע פון מעשיות און לעגץנדן טריהנטע

 ש• ש• געווען איז עבר פון שילדערער און טרוימער דער נאר נישט אבער
 פאנטאזיעם נעפלדיקע פוסטע׳ און חלומות איינשלעפערנדע זיסע׳ מיט נישט פרוג•

 געווען אויך את פרוג ש• ש• המון• דעם שטילן צו אויסן געווען פרוג ש• ש. איז
 האפנונג מוט׳ לעבן, אריינגעהויכט געזן>גט, שוין ווי האט׳ וועלכער יעניקער׳ דער
 איז ער ברידער. אומגליקלעכע זיינע פון הערצער צעבראכענע די אין אמונה און

 טיפע די באלויכטן האנט דער אין פאקל א מיט האט וויעלכער יעניקער, דער .געווען



 קאמף צום מאסע די גערופן קולית שאלנדע מיט און געוועקט פאלקם־פינסטערניש׳
 צו געקומען נביא א ווי איז ער עתיד. ליכטןקערן א פאר צייטי׳ בעסערע פאר
 קיינער וואו דארט, שטראל ליכטיקן דעם געזייט געשטארקט, געטרייסט׳ אונז אונז׳
געמערקט• ניט נאך אים האט

 געקינצל־ קיין געמאכטער, קיין געווען ניט איז שמארץ זיין צארן׳ זיין און
 צע־ און געדריקט געפייניקט, א פון שמארץ אייביקער דער געווען איז עס טער.

 געווען דעריבער איז צייטן בעסערע אין גלויבן זיין האפנונג, זיין פאלק. טראטן
 צעווייטיקטער דער פון טיפענישן טיפסטע די פון ארו׳יסגעשטראמט האט עכטע, אן

 דעם — פרוג ש. ש. פון כאראקטעריסטיק דן בקןצור איז דאס אט זיינער. נשמה
פאלקם־דיכטער. און פאעט נאציאנאלן

 נישט לייענער דער וועט יוערק, פרוגם ש. פון זאמלונג דאזיקער דער אין
 קלאסןקער, די פון אויסגאבן פולע די ווערק. זיינע פון אויסגאבע פולע קיין געפינען
 פאר אבער ווערטפולן, דך פאר אפשר פילזייטיקן, א געוויינלעך אנטהאלטן וועלכע

 צוליב שוין און טייער זיינען מאטעריאל, אינטערעסאנטן ניט עולם ברייטן דעם
עולם. ברייטן דעם פאר צוגיינגלעך ניט אליין דעם

 מעך וועמען די׳ זיינען קלאסיקער אידישע די אז איבערצייגט׳ זייענדיק
 פארלאג דער האט עולב׳ אידישן ברייטן דעם צווישן פארשפרייטן ס׳רוב דארף

 יעניקע די אויסגאבע דאזיקער דער אין אריינצונעמען באשלאסן בןכער" "ביליקע
 אינטע- דער פון תמצית דעם קווינט־־עסענץ, די זאגן׳ צו אזוי בילדן, וועלכע ווערק׳

 פרוג. ש• - פאעזיע אידישער דער פון פערזענלעכקייט פילפארביקער און רעסאנטער
 געפי־ לעזער די דעריבער וועלן ביכער" "ביליקע פארלאג פון באגד דאזיקן דעם אץ
 צוגיינג־ אויך ווי כאראקטעריסטןשע, אעסגעקליבענע, אויסגעצייכנטע׳ די בלויז נען

 ברייטער דער אז כונה, דער מיט פרוג׳ ש. קלאסיקער אונזער פון ווערק לעכסטע
 פאר־ לייענען, זיי דורך און אייגשאפן קענען זיך ווערק די אט זאל עולם אןדישער

ליטעראטור• אידישע די באקומען ליב און שטיין

אבא. — בן



פרוג• ש• ש• פרד ביאגראפיע
 באב־ אין )תרכ״א( 1860 יאר אין געווארן געבארן איז פרוג שמואל שמעון

 זיין גובערניע. כערסאנער אין ערד־ארבעטער־קאלאניע אידישער א—ראווןקוט׳
קאלאניסט. ארןמער ערלפכפר, פראסטער׳ א געוופן איז משה־צבי, פאטער׳

 האט נאטור שיינע דן פעלד־ריח׳ גפזונטער דפר פרד־גערוך׳ פרישער דפר
 די פון איינער גפוופן אץ פרוג אי-־נדרוק. שטארקן א געמאכט פרוג יונגן דעם אף

 איינגע־ אוף קיבדווייז פון האבן וואם שרייבער, קומעדיקע קינדער׳ אידישע ווייניקע
 ניט נאטור די גפקפנט און גפפילט און נאטור דפר פון שיינקייט די זיך אץ זאפט

 משך אץ איר נדט באריר נאענטן אייגפנפם פון נאד ביכער, פון באשרייבונגען פון
 א אץ גפבליבן, שפפטפר אויך איז פרוג יוגנט• און קינדהייט גאנצפר זיין פון

דאם כאטש וואלד־נאטור, און פפלד־ דפר פון קינד פרייפר א מדרגה׳ געוויסער
צפרונצלט און צפקנייטשט צייט א אן האט דיכטער אידישן א פון לפבן שוופרן

גוף••• גאנצן זיין גפבראכן און שולטערן זיינע גפבויגן דיכטער־שטערן׳ זיין

גע־ קאלאניע׳ דפר אץ קינדפר אןדןשע אלע ווי האט, פרוג קלייגער דפר
פאר־ אין באשריבן מייסטערהאפט אזוי שפפטפר האט ער וועלכן חדר, אין לפרנט

שירים. זיינע פון שיידענע

 דער אין אנגעקומען אינגל ־יארןקפר9 אלם פרוג איז 1869 ןאר דעם אין
 און לייפנען אויסגעלערנט זיך און ןאר 3 פארבראכט האט ער וואו דארף־שולע,

 די פארענדיקט פרוג האט יאר 12 צו רפכפנפן♦ אביסל אוייך ווי רוסיש, שרייבן
 דורשט פרוגס אבער בילדונג. אפיציפלע זיין אויך גלייכצייטןק און דארף־שולע

 צו לייןנען׳ צו פארגפזעצט האט ער אנגעהויבן. דאן ערשט זיך האט בילדונג נאך
 טויזנטער און הונדערטפר וון אזוי לערער, פון הילף דער אן אליין׳ זיך לערנען
צייט. יפנפר פון קינדפר אידישע אנדערע

 אץ געצויגן האט אים פרוגן• פאר איינג צו געוופן אבער איז קאלאנןע די
 א זיך ער האט יאר 16 געווארן אלט איז ער ווען און אריץ וופלט ברייטער דער

 זיין אין צוגענומען אים האט רב קאזיאני דער וואו כערסאן׳ קיץ ,,לאז־געטאן"
 דאזיקער דער אין מעטריקע־ביכער• די פירן צו "שרייבפר" אלם ׳"קאנצעליאריע"
 מיט און טיפן ישע איד פארשיידענע מיט באקפנט פרוג זיך האט ■"קאנצעליאריע"

 מאטע־ אלם געקומען צונוץ שפעטער אןם איז אלץ דאם בכלל• לעבן אידישן דעם



 זןר ווןלכע אין לידער, סאטירישע און הומאריסטישע ריי גאנצע א פאר ריאל
לעבן. אידישע דאס שילדערט

 אפט ווי ד^רציילן׳ צו אסך ווייס קונסט־געשיכטע און וועלט־ליטעראטור די
 נסיון דאזיקן דעם בעל־מלאכה• איינפאכן דעם בא זיך לערנט שעפער־קינסטלער דער
 קרןסט- א מיט באקענט פרוג זיך האט כערסאן אין פרוג אויך בייגעשטאנען איז

 וועדאמאסטי" "גובערנסקיא פון קארעקטאר דעו־ געווען אץ וויעלכער באאמטן, לעכן
 זןיער דאזיקער דער און צייטונגען. רוסןשע אדעסער די פון קארעספאדענט און
 אים טאלאנט׳ דיכטער זיין פרוגן אין געוועקט האט טינטלער געבילדעטער ביק וויי

 רוסיש. אין לידער שרייבן אנגעהויבן האט פרוג לידער. "מאכט" מען ווי געלערנט
 זשורנאל אידיש־רוסישן וואכענטלעכן אין דערשינען איז זיינם ליד ערשטע דאס

 דער אז איינדרוק, שטארקן אזא געמאכט האט ליד דאם ןאר. 1880 אץ "ראזסוועט"
 דער פוז אופמערקזאמקייט דער פון צענטר אין געשטאנען באלד איז דןכטער יונגער

 קיין איינגעלאדן פרוג ווערט 1881 ןאר אין שוין אינטעליגענץ• אןדיש־רוםןשער
 רעגירונג דער בא אויסגעווירקט האט איבטעליגענץ דארטןקע די וואו פעטערבורג׳

 מיטצו־ אן פרוג הייבט פעטערבורג אין פאעט. יוגגן פארן ׳"פראוואזשיטעלסטווא"
בארימט• גיך ווערט און אויסגאבן ריסןשע און 5אןדןש־רוםןש ריי א אין ארבעטן

 דרום־רוסלאנד אין פאגראמען אידישע ערשטע די פאר קומען 1881 יאר אץ
 כוואליע ברייטע א רוסלאנר אין אידן די צווישן זיך פארשפרייט נאכדעם באלד און
 זיך צוצופאסן זיך, אסןמילירן צו שטרעבובג אלטע די דערוואכונג. נאציאנאלער פון
 דעם אפטרעטן געמוזט האט אייגענע, די פארלאזן צו און קולטור אי־ומןקער דער צו

 פרוג. אויך דורך מאכט אנטוויקלונג דאזיקע די שטימונגען. נאציאנאלע פאר ארט
 אינטענסןוון אן מןט דורכגעדרובגען זיינען צייט יענער פון לידער רוסישע זיינע

געפןל. באצןאנאלן

 ערשט באדייטונג א האבן צו אן פרוג אבער הויבט דיכטער אידישער אלם
 אידןש. אין שרייבן צו — דערפאלג גרוים א נרט און — אן הויבט ער ווען דאן׳

 >>הוץ־ ׳*פאלקס־בלאט מאידישע דאם ווי אריסגאבן, אזוינע אין אנטייל אן נעמט ער
 ערשטער דער אין אויך שפעטער און >>יוד<< ביבלןאטעק<<׳ פאלקס >יאידישע פריינט<<׳

 פעליעטא־ און לידער שרייבט ער וואו פריינד<<׳ "דער צייטונג אץ־ישער מאדערנער
לעבן. אידישן אינם דערשיינוגגען סארשיידענע אף זיך $פרופנדיק בען׳

 פעטער- אץ אפגעיוען כסדר כמעט לעבן ווייטערדיקן גאנצן זיין אןז פרוג
 מפראווא־ דער צוליב צרות ביסל היפש א געליטן איינמאל מט האט ער הגם צורב,

 שווא־ געווארן שאפן פרוגס פון טעמפ דער איז יארן לעצטע דן זשיטעלםטוו$<<•
 דער — פרוג און צייטונגס-ארבעטער א געיויארן פרוג איז פרנסה צוליב כער.

גלאנץ. און קראפט זיין פון שטיק א פארלארן וון דורכדעם האט דיכטער

 פון יאר ־םטן56 אפן ןאר, 1916 אץ פעטערבורג אץ געשטארבן איז ער
לעבן. זיין



לעגענדעם•

טאכטערי שמש׳ס דעם
פאלקם־לענענדע( )א

.1

 נעוועזן אה פינסטער און שטיל
 שטיבל, איינגן אלטן רעם אין
 נעשלאפן און נעלעגן וואו
שמש. נרויער אלטער דער אה

 שמש, דער שלאפט רואיק און שטיל
 עפעם ער רערהערט שלאף אין און

 קרומען, א פון ווי טריט שווערע
קוליעם. אף ארום גייט וועלכער

 פארוואונדערט און דערשראקן און
 שמש, דער שלאף פון אוף זיך כאפט

 — לעמפל אלטע ראם אן צינדט ער
ליבער! דו נאט, — ער? זעט וואם און

 וואנט צו וואנט פון דערזעט: ער
שטעקן... זיין אלי׳ין ארום נייט
 — סמן שלעכטער א איז דאם אוי,

שטעטל... אין איז גוסס א אז

 ער דערהערט אויננבליק דעם אין
 טאטע, "גיבער, טאבטער: זיין שרייט

 רבי, אונזער עולם! עם ד וועק
פארביי!" איז רבי אונזער



2.
 שטוב צו שטוב פון נאכט בא נאך
 שמש... אלטער דער קלאפט און גייט

 ן, י דבורה מיט דאם איז וואם אבער
 טאכטערן שמש׳ם אלטן דעם מיט

 הייסע און טיש, באם זיצט דבורה
אוינן; די פון קאפן טרערן
 שעפטשעט: און וויינט זי, וויינט ביטער

ביי!.. פאר איז רבי דער "אך,

 ליבער!".,. דו נאט אים, העלף אים, הייל
 טאכטער א ווי ערנסט און היים
 אלטי, רעם ליב קינרהייט פון האט

דבורה; יוננע די רבי קראנקן

מורה־צרק אלטער דער ווייל
 נעהאט ליב אויך קינד דאם האט

 רופן פלענט איינענע: אן ווי
איינעם אין זי שבת אלע

מאכן. ברכה שמש מיטן
 דאוונען, אויסנעלעינט זי האט
לעזן; שרייבן, געלעתט אריך

דערביי: זאגנדיק ליבלעך

 טאכטער, לערן, דבורקע, "לערן,
 איה׳־ש וועסט דו און

 אידן, בא קלוג און גרוים ווערן
נביאה"... די דבורה מיט גלייך

 הייסע און טיש, באם זיצט זי און
אויגן; די פון טריפן טרערן
 שעפטשעט: און וויינט זי, וזיינט ביטער
נאט!"... ליבער אים, העלף אים, "הייל



.3

 עולם, דער שטייט בית־מדרש אין
 אלע געקומען קליין און גרוים

בעטן וויינען, זאגן; תהלים
\נישט. העלפט ער נאר בורא... רעם צו

 גרויסע, א ליכט א וואקם פון שוין
 קראנקן, פון מאם די אקוראט

 תכריכים אין אוישגעגאסן
מנהג דער ווי און, אנגעטאן

 פארצייטן, פוי אידן בא איז
 קבר א אין באגראבן זי
 ניט, העלפט עם בר־מנן... א ויי

אומזיסט... אלץ און געפרואווט אלץ

 געבליבן, איז נאר איינם אמת,
 עולם דעם פון יערער נאר: נם אי■

 חלק א אוועקשיינקען זאל
— חולה דעם פאר לעבן זיין פון

 זקנים, קינרער, ווייבער, מענער,
 — חודש א ווער און טאג א ווער
 צעטל א אך• מען פארשרייבט דאם

ארון־קורש... אין פארשליסט און

.4

 שטיבל שמש־ם אלטן צום אז
 געקומען, כתב דעם מיט מען איז

 גבאים די טאכטער זיין האט
רואיק און שטיל און אפגעשטעלט,

 אייך". בעט איך "פארשרייבט, געזאגט: זיי
וויפיל? -- שיינקסטו? דבורה, וויפיל,
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 לעבן!.. גאנצעם נאנצעם, מיין אך, ״—
 אוועק שיינק איך — פארשרייבט יא,

 דבורה, — לעבן!" גאנצעם מיין אים
 אננעהויבן זי זיי האבן

 קינד, נאריש אפצוריירן;
 אלע אבער זיך?"... געשיקט "ווי

 נעהאלפן, ניט האבן טענות
 דא האבן נעהאלפן ניט

 בעטן, טאטנם אלטן דעם אויך
טרערן. זיינע און רייד זיינע

 זיי האבן פארשריבן און
 צעטל, רעם אין חתימה איר מיט

 נעפאדערט: זיי פון האט זי ווי
לענן". נאנצעס איר שיינקט "דבורה

שליח דער בשעת און
 נעבראבט שול אין כתב דעם האט

 ארון, אין אים פארשלאסן און
אויגנבליק זעלבן דעם אין

אופנעשטאנען חולה דער איז
יונג; און געזונט פריש, ווירער

דבורה אומנליקלעכע די און
— קינד רי-נעם אומשולריק דאם —

 נעקומען טאג זעלבן דעם איז
 טאטע אלטער דער רו... איר אין

 באוויינט היים ערנפט, זי האט
קדיש. ערשטן רעם נעזאנט און

ויה ל הערלעכע איר אף
 עולם נאנצער דער נעווען איז
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 הארצן פולן פון נעווינשט און
גן־עדן... ליכטיקן א איר

.5
 ציים די גייט רואיק און שטיל

 שטעטלן שטילן קליינעם, דעם אין
 קינדער, האבן לעבן, מענטשן
לייט, יונגע ווערן — קינדער

שטארבן. און אלט ווערן וראקסן,
 בית־הקברות אלטן רעם אף

 קברים... נייע פיל דא זיינען
רב? אלטער דער מאכם וואם־זשע

 פרידן אין לעבט ער גאט, דאנקען
 שאלות, פסקנט תורה, לערנט

 קינד: ליבע ראם געדיינקט און
דבורה, טויטע די געריינקט ער

 יאר־צייט יעדן ניט פארגעפט ער
 קדיש, זאגן און ליכט קויפן

 רואיק און שטיל גייט אזוי און
יאר. נאך יאר און טאג נאך טאג

6.

 יאר נאך י$ר און טאג נאך טאג
 עלטער, ניט ווערט ער פאר, גייען

זעלטן ניט טרויעריק אבער
קיינעם ניט דערציילט אלים; ער זעט

 טראכט. ער וואם און פילט ער וואם
 קיינער, נישט דעם פון ווייסט עם און
ער בשעת באנאכט אז

געוויינלעך, ווי לערגט, און זיצט
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פרויען־שטימע. א אים זיך הערט
 לירער ליבע לירער, זיפע

 דערווייטן, פון פליסן קלינגען,
אריגן אלטע זיינע פאר און

 דערקענט, ער אך, בילד... א יטטייט
 פנים זיפע דאם דערקענט ער
 דבורהץ, פון — תלמידקע זיין פון
מוחל! מיר "זיי זי: בעט ער און

 טאכמער, ליבע מוחל, מיר זיי
 געגאנגען ביפטו מיר דורך וואס

 לענן וואלפט דו ווען וועלט... דער פון
כלה"". א געוועץ איצט וואלפטו

.7
 יאר נאך יאר און טאג נאך טאג
 ער הערט איינמאל און פאר, גייען

יולדת... א פון געיטריי א
טרערן מיט באגיפט וויינט, ער און

 — מוהל! מיר זיי — ״ גמרא... די
 דבורה, ליבע — זקן דער בעט

 לעבן, געבליבן וואלסט דו אז
מוטער"... א געווען איצט וואלפטו

נאבט יעדע אייך אזוי און
 — יטטימע יינגע איר אים זיך הערט
וויגע־לידער ליבע זיפע,
מוטער... טויטע די באנאכט זינגט

.8
 הערט ער פאר... גייט יאר דרייצן

בר־מצוה, א שוין זון. איר ווי
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דרשה... שיינע גרויפע, א זאנט
למדן, גרויפער א זיין וואלט ער "-

 פרייר וויפיל און — רב דער טראבט —
 מאמעי" די אים פון געהאט וואלט

 שפילן: בלי־זמר — ער הערט ווייטער
קלארנעטן און טאצן פידלען,

דערווייטן... פון זיננען, קליננען,
 — טאכטער א חתונה מאכט ״זי

 הופה דער צו - אלטער רעד טראבט
מאמע"... טויטע די איצט זי פירט

.9

 טאג־טענלעך אן דעמאלט פון און
 זקן דער זעט און פילט און העיט

לעבן. איר פון צושטאנד יעדן
טרערן הייסע מיט וייינט ער און

בורא־עולם: דעם בעט ער און
 דערהערן זאל איך נאט, מיר, ניב

 זיפצן, ביטער איר געוויין, איר
— זעען איך זאל טרערן אירע

נחמה איינציקע די כאטש
 לעבן אין אז האבן, איך זאל

 צרות, געליטן אויך זי וואלט
געפילט אויך אומגליק זי וואלט

 געוועזן איר בא וואלט עם און
 מינוט, איין־איינציקע כאטש

 פארשאלטן וועלט די וואלט זי ויען
טויטי"... דעם זיך געוואונשן און
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10.
 בקשה: זיין איז אומזיסט נאר
 לידער, ליבע לידער, זיסע

 פינסטער, דער אין זיננען ער הערט
 — לעבן איר געווען וואלט גליקלעך

 פרויען־לעבן, שטילעם יענעם
 זון, די ווי ניט גלענצט וועלכעס

 וואלקן און ווינט אין שיינט עם נאר
מארגן־שטערן... העלער דער ווי

 ניסן און זיך גיסן עם און
יארן. און טעג טרערן זיינע

 — מתפלל ער איז — גאט! ליבער
גענאד, גרויס דיין מיר מיט טו

 אלטע, מיין באפריי באפריי, אך,
נשמה; פאריאמערטע מיין

 גיכער, מיר העלף שטארבן שטארבן,
גאט!"... גרויסער פאטער, ליבער

.11
 יאר נאך יאר און טאג נאך טאג
 שטעטל קליינע ראם פאר. גייען

 געווארן, שטאט א לאנג שוין איז
שטאט. רייכע באקאנטע, א

 זקנים, צענדליק מענטשן, הונדערט
 קינדער, אלם געריינקט ער וועלכע

 בית־עלמין; רעם אף שוין ליגן
לעבט. און לעיט איינער נאר ער

 מענטשן, גייע צייטן, נייע
מנהגים; און לעבן נייער
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 עלנד און ויילד איבריק, און פרעמד
זיי. צווישן זקן דער איז

 אויגן, זיינע זיינען טונקל
 קערפער, נאנצער דער אויסגעדארט

 בורא־עולם, צום קלאגט ער און
טויט... דעם זיך אף בעט און וויינט

.12

געפיל איין און געדאנק איין
 געבליבן: נאר זקן דעם איז

 צולעצט און שטארבן!.. שטארבן!
דערבארימט. אים אף גאט זיך האט

 נאכט, די געווען איז פינסטער
 שטורם; דער גערוישט האט שרעקלעך

 געיאמערט געקלאגט קינד א ווי
נאכט. שווארצע קאלטע, די האט

 אלע פון לאנג שוין אפגעוואוינט
 — לעבנם־שמערצן לעבנס־פריידן,

בית־מדרש... אץ זקן דער זיצט
— אים זיך דערהערט אמאל טיט

 קינדער... פון קלאג א נעוויין, א
 גאסן די אץ קלאפן, פושקעם

רחמים".. מלא "אל זינגט מען און
איצט!" געשטארבן זי וואלט "דאם —

 — זקן דער געזאגט פרייד מיט האט
 שמערצן!.. מיינע צו סוף א אוים, —

 דבורה, ליבע מיין מיט, מיך נעם
וועלט"... ויארע ריינע די אף
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♦ #

 זיך באפרייט האט רואיק איין שטיל
 נשטה." זיין קערפער דעם פון
 עולם דעי• האט מאיגן אף ארן

באוויינט. אים ערנסט און היים

שליסל• גאלדענער דער
לעגענדע( )תלמודישע

.1
 שטורם, דער רוישט שרעקלעך האפטיה

 בויטעי־... אלטע די בי־עפט און בויגם
צעבראפן! שוין צוזייגן וויפיל
אפגער־יפן... בלעטער וזיפיל

 ברוטען דעם אין רוישן, דעם אין
קולות... טויזנט וויינען זיפצן,

 שרעקלעך וזי פאלק, מיין פאייק, מיין אך,
ודעג! דיין איז פינסטער און איינג

 שטורם, דער רוישט שי־עקלעך האפטיק,
 שטארקער העכעי, - וויימער וואם און

 קייטן... פון קלאנג א טיר זיך הערט
קלאנג? וזילדער דער באטייט וואם

 וויינען איך הער קולות טויזנם
 ברוטען דעם אין רוישן, רעם אין
 לידל זיפעם אלטעם, אן און

ווינט: שטורמדיקעד דער זינגט

.11
 צייטן אלטע אלטע, די אין—"

קעניג; אלטער אן נעווען איז
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 עשירות פיל אוצרות, גרויסע
קעניג. אלטער דער געהאט האט

 זילבער, און גאלד פון בערג "גאנצע
 פערל און דימאנטן הויפן
 געלעגן לאנג פון שוין זיינען

פאלא.ץ. שטארקן גרויסן, זיין אין

 פארשלאסן שלאם שטארקן א "טיט
 פאלאץ, פון טיר די געווען איז

 קליינעם א שליסעלע א טיט
שלאם. דער עפענען זיך פלעגט

 גאלד ריינסטן בעסטן, דעם "פון
 קליינע ראם געטאכט געווען איז

 לייכט זייער און שליסעלע,
פארלירן; צו עם גערדען איז

זיין זיכער צו כדי "און
 קעניג דער האט — אוצרות די פאר

 שליסל קליינעם דעם צוגעפאסט
קייט..." שווערער גרויסער, א צו

ברוטען רוישן, זאל־זשע טא אך,
 — שטורם, דער ווינט, דער דיר ארום
 שליסל דער ביסט דו פאלק! מיין לעב,

קעניגס־טיר; אלטער דער צו

 גרויסע, יענע פון טיר, דער צו
 זיינען וועלכע אוצרות, גרויפע
 זילבער, פון טייערער בעסער,

— פערל פון און בריליאנפן פון

 גרויסע יענע פון מיר, דער צו
הייסן: וועלכע אוצרות, ליבע
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 אמונה..." און צדקה "תורה,
פאלק, מיין זאלסט, דו כדי נאד

ווערן רלארן*פ ניט אויביק

 לעגעב־ ,,דן נאמען אונטערן באקאנט שיר׳ דאזיקער דער •(
 געווארן אנגעשריבן איז לעגענדע" "בעכער אדער כוס" ויועגן דע
 ברייב־ פאפולערקייט, שטארקער איר צוליב רוסיש. אין פריג ש. פץ
פרץ. ל. י. פדן איבערזעצונג דער אץ א־זץש, אין לעגענדע די מיר גען

 בורא דער דיך האט — וועלט דער אף
צוגעקאוועט צוגעבונדן,

קייט... שווערע גרויסע, א צו

 צרות פון קייט שווערע א צו
 בורא: דער צוגעפאסט דיך האט
 נעזאגט, ער האט — פאלק" מיין גיי, "-

ברוטען, רוישן, שטורם דער "לאז

 לעבן!..." טוזט דו לעבן, מוזט דו
 ישראליק, גיי. גיי־זשע, טא נו,

 רוקן, קרוטען אלטי, דעם בויג
קייט!.. שוועיע גרויסע, די שלעפ

(* כוס• דער
 דיך, בעט איך מאטעשע, מיר, "זאג
 האט עם וואם אמת, דאם איז

 זיירע, אלטער דער דערציילט מיר
 גאט פאר דארט היטל אין אז

 בעכער, א שפייט כביכול, שפייט,
 שוועד, דא זיך מוטשן מיר ווען און

 רחמנות, גאט גרויסער דער האט
 — טרערן" א אריין כום אין לאזט

 מאמע, נאך, "זאג — מיינם!״ קינד ״אמת, —
 זיכער, אמת אויכעט דאם איז
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 משיח, וועט דעמאלט קומען אז
 — בעכער?" דער זיין וועט פארפילט ררען

 זיך, פארקלערט קינד דאם ארן — ״אמת!״
שטיל; טרויעריק יגע א ווארט

 מאמע, "ווען־זשע, דערנאכרעם: פרעגט
 — פול?״ שוין זיין בעכער דער וועט

 אויגן בלויע די הייבט ער און
אוף; מוטער דער צו טרויעריק

 בעכער, דער דנא א אן איז "צי
סוף? א אן ליירן מיר וראם
 גלות, אין וים א ליידן מיר וואס

 ווערן? נישט פול וויל כוס דער און
 יארן די דורך טריקענען אפשר
 — טרערן?״ די אויס בעכער אינם

 מוטער די בלייבט צערורערט און
געבויגן; קינד פרומען אפן
 דיברעמען ציטערן עס און

 אויגן; פייכטע — טרויעריק איבער
 בריליאנטן צוויי פאלן עם און
שטערן. פארקלערטן קינדם אפן

 רחמנות, האב הימל, אין גאט
טי־ערן! די אריין כום אין נעם
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לידער. הומאריסטישע

צייטן♦ משיח׳ם
גייט. ער

 בדור אלא בא דוד בן אין
חיב. שכלו או זכאי שכלו

גמרא( )א

 ברירער! ליבע אייך, טוב מזל —״
 שיעורי א אן אידן, הוליעט

 גלידער און אדערן אלע
מיד... אין זיך פרייען זינגען,

 המן, מיר ווער עשו, מיר וואס
 לייר; און שרעק אנגסטן, מיר וואו

 נאמען, ליבן זיין דאנקט און לויבט
 גייטי משיח — טאנצט און זינגט

 אלטער דער אמת׳ער, דער יא,
 האנט דער אין צדק. גואל
 ער, האלט שופר א — פאן קיץ נישט

 לאגד: הייליק אין רופט און בלאזט
 דיצה, מלא חדוה, מלא —״

 פיצע, רב קומט, איצע, רב קומט,
 מעת־לעת איין אין צו זיף גרייט

 פארגעניגן: גאנצן דעם מיט
 ציגן, די מיט וויגן, די מיט

געפעס; פסחדיקן מיטן
 וואוילע, אלע פיינע, אלע

 וועלטי... דער אף קינדער פרומע
 תקיעה־גדולה, די גייט הילכיק

 פעלר... און וואלד שפרינגען פריילעך
בלק!"... סדרה דער עק אן און
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 — ררינט א ווי ווערטער׳ די טיט
 געשווינד, פליענדיק, האסטיק,

 ישראל׳יק, מיר צו אדיין לויפט
 שוועסטער־קינד; שטיקל א מיינם

 דיקן ויפן, גי־ א ווארף א טוט
טיש: אפן נאזעטן פאק

 — קוויקן צו זיך ממש ס׳איז נאי
 פי־יש; און צאפלדיק ווארים.
 בויגן, יעדער נומער, יערער

 פאק, דעם אין שורה יעדע
אויגן. די עפענען דיר וועט

געשמאק?... — הא? ברודער... לייען,

 — שרעק^עף — פליען טעלענראמעם
 ברענט: און בראט מארטיניקא

ווינט בוימער, חיות, מענטשן,
 ברעקלעך; אף שטורם רער רעכט3 און רייסט

 ט*טו רער שעבט קרבנות און
טאג־טעגלעך... פויזנטווייז צענדליק,

 — מעגלעך עם איז — מיינפטו ווי־זשע
הויט? העלער רער פון פלוצים,

 שמאכטעם; מיר דערצייל גיי, שוין, גיי
 וואלד, א סטייג, א ראך, א נעם

 עם, קאכט עם, זידט — אונטער זי צינד
 נעוואלד! א — פלאקערט און ברענט

 לעזן מיד אז זעלבע, ראם אויך
 פארברענט", איז "מארטיניקא

 געוועזן — זיין זיכער מענסטו
 הענט: יאנקעלם דארט זיינען

 הבדלה א שטאטשיק. א מיט
 פאלע( דער מיט זיי )צונעדעקט



 — בארג צום באנאכט צו ער קריכט
 קארג?.. ס׳איז — מיינסט דו ברענט!.. עם און

שכל? אפן ניט דיר זיך ס׳לייגט
 שמייכל. א מיט מיר מויל אין קוקסט
 גאזעט א — סליעדסטוועס! אן הער:

רעדט... זי ולאם מסתמא ווייסט
ניקאלאיעוו ביז פאריז פון
 — אלזשיר ביז קאוונא פון און
 חיב, כלו חיב, כלו
מירי.. זיינען — חיב כלו

נייעם א גאר פון גליק א פון
שריי און גיי — ריירן מען הערט

וקים; חי בורא דעם צו
 קיפאי, אין ווידער רציחות

 נערודער... א בהלה, א
 נעם קילאק!" "גרויסער דער — ווער?
ברודער! ליבער טיפער, אבער

 דעם פון טעם דעם קאפ מיט נעם
 טאקע׳ אמת "קולאק", דער יא,

 ער, איז בארט עיקר דער נאר
 מכה!(. א אים זיין )זאל יאנקעל

 ולער מיינם, הארץ פארשמייסטו, ווייל,
שיינע? די חתונה די שפילט

 יריד? דעם דארט פארקאכט ווער
 מאחינו! — ניים, א טשין־טשין־טשכי?

 איר!"... א אויך איז טשאן־טפו און
נע...מאכטער? א —

"אדרבא, —
 נראד, שענסטן פון פרום, ערנסט,

 גבאי א און מיוחם א
חב״ד. אין שוין יאר צוואנציק
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 קאמאנדירן, אלע דארט נעם
 נסור און גענעראלן!

 עקספלאאטירן און האלטן
 באד... די וועד טאקפע, די וועד

 שמייכלן א טיט מיד מויל אין קוקסט
 שכל? אפן ניט דיר זיך ס׳לייגט

 גאזעט א איינערי דו נאר
 רעדט... זי וואם מסתמא ווייסט

 פאטשאיעוו, ביז פעקין פון און
 — סאנדאמיר ביז טיאן־צזין פון

 חיב, כלו חיב, כלו
מירן... זיינען — חיב כלו

 לארץ; חוץ אין דארט, עינעץ
 בוקארעשט, אין ן זי זאל — כ׳וויים

 — פלאעשט •אם, ־ין נאלאץ, אין
 פריץ א מיט אומנליק אן האם

 פארטראכט טיף נעטיאפן: זיף
 — קאין נע'שטן, האבער, וועגן

 געפא־ן זיך רואיק ער איז
 באנאכט. בריטשקעלע א אין
 כלאטע אין וואו דארט, וועג, אפן

 ראטע גאנצע א נענז שוימען
 סיר, זינגען זשאכעם די און

 יאר א שוין בריקל. א שטייט
 ערך אן זיבציק זעכציק,

 תרח, ווי אלט און פויל און קרום
 פארם; זיף שטייט רעמאנט-און אן

 ניט נאד נאר זיך, טרייסלט טרעשטשעט,
 ניט. פאר — נים ווילסט ברירה, אין אז

 פאיט און גייט עולם דער און
נערן; זייע- אריבעי אים



 קלערן? צו דא מען האט וואם היינט
 שמיץ א טוט פריץ אונזער
 בליץ, א ווי און... ארוף פארט

 ער פליט בוינן פון פייל א ווי
 רר׳ערד אין קאפ בריקל פונ׳ם
 פערר מיטן בייטשקע, דעי מיט

 שיטער, און נאם — בלאטע אין גלייך
 גליק א נאף קלעפיק... און קאלט

 נעוועזן איז פאסטוך א וואם
 בריק פון ווייט ניט אקוראש

 שטריק א מים פריץ רעם און
אויסנעלעץ... זשאבעם די פון

 וואם? און וועד — סליעדסטוויע א ווערט
וואם? פון און וואנען, פון און

 קוילעט, יאנקעלי - ווער? דערגייט: מען
 אפ, זיך זאנט ער שיסט. אים, הייננט

 קאפ: ט מ העיט ניט. העלפט עם נאד
 מולד דער נעווען אייך בא "ס׳איז —

אוונטן" יענעם
יא. —

"אהא! —
 לבנה קידוש בשעת און

 אזא ברורערקע, האסטו,
 כונה, גרוים פאר געטאן שפ״ונג

 קאפ, פון איו היטל די או
 אראפי דיר בא ערד דער אף

 ברייען? דא לאנג מען דארף וואם־זשע
 יונג און אלט פאר קלאר דאך פ׳איז

 שפרוננ דיין פון איו בריק די אז
 — דין דער זאגט — אייננעפאלן

 באצאל, יאנקעלע כן, על
 אמאל, נעקאסט האט זי וואם
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 פאות"... און באיר פארמשכן כאטש
 גוט, אי קלוג, אי איא? קלוב,

 הרעות: לכל פסק־דין א
 סוד א רומעניען אין

טוט! ער וראם מסתמא ווייסט
 קראיעוו, ביו און מצרים פון
 — קאיר ביז בערדיטשעוו פון
 חיב, כלו חיב, כלו
מיר!.." זיינען — חיב כלו

 כאלערא, היישעריק גנבות,
 פילאקסערא, וועדים, פליגן,
 — ווינט האגל, סוכאטע, קעלט,

 בלינד, יענער און טוב ווערט דער
 קדחת, דארט הונגער, איו דא
 — געשריי א דאיט קלאנג, א דא

 הפחות, לכל אומעטום,
 צוויי, אדער ויין, איד א מוז

 להכעיס, צו אף טוען אידן
ויי... אין קאכט חנם שנאת

 ווידער שי-ייען און שריי, איך און
 שיעור! א אן אייביק — איך וועל
 בי־ידער, ליבע חיב, כלו
מיו■!"... זיינען — חיב כלו

ג״בוינן רוקן דער און בלייך
 שווער יענע בל ישראל׳יק-ווי מיין זיצט

 אויגן פארטונקלטע די פון
טרער... א נאך טרער א טריפן

 ויי אים: ך א פרעג — מיר "זאג־ושע —
מטריח זיך

גרייט שוין איו אונו בא חיב" "כלו או
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ער? איז וואו־זשע בא
משיח? —

גייט!"..♦ ער — ראך ט הערס "נארעלע!

צייטן משיח׳ם

בריק פאפירענע די
באבע־מעשה( )א

שטעטל א אין
געהיסן )ווי

 ליבע ראם האט
ווייסן, — שטעטל,

 אלע, איך, גלויב
גרוים; ארץ כליין

 ניט, אויב און
אוים; ניט אויך ט-יכט

 יג, גינשפ גש;,
יארמעלינע,

דא איז וואם
מינה נפקא די

 עטעטל, וואסער
טייך? *ראסע

 ניט דאך כ׳שרייב
אייך( פאר גט קיין

 שטעטל, דעש אין
ם, פור ע~ב

 מעכטיק און ך הו
שטוים, א ווי
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 בת־קול א האט
 דערהערט: זיןל

גליק אידן!
באשערט; אייך איז

 בהלות, "אוים
יללות, אוים

 סיף א אוים,
גלות; אייעד צו

 ברידע", לבער,
גיייט, ך ז מאכט

 — גיייט זיך מאכט
גייטי.." משיח

 משיח און
געקומען... את

לויפן, אירן
ברומען, שדייק,

 אומגעלומפע־־ט
 צעהיצט, און

 פארמיטע־ט, אי
פאישוויצט, אי

 פייער, ווי רויט
 מתים, ווי בלייך

תפילין באפן
טליתים, און

בעטגעוואגד ספיים,
טעפ; און
 כאדארעם ס׳גייען
קעם; די

29־



 מארק, א יריד, א
מורא; א
 שטעטל אין ס׳איז

שמחת־תורה;

 פלאנק שוין און
 באלד טאקע

 אלע, מאכן
אלט, און יונג

 דארט אזוי ווי
 אנצוהויבן

 נייעס, א נאי
לעבן. זיסעם

* * * 
 טשוואק מאטיע

 וואסערפירער דער
געכאפט האט

פירער לעזיטן דעם

 צעפלאקערט און,
 בליץ, א ווי
 שיינק אין באלד

חיץ: מיט אריין

 העלף, גאט א — ״
 חיים, רב נו, א
 אן נאר גיסט
לחיים כוס א

 גרעסטן פון און
ף.*שם טאקע

 ׳4ירן1 וואסער
סוף א אוים,



 גאנץ אף ררייל
ירושלים

 ראך זיין וועלן
מים שואבי

גבעון!.. בני די
דר׳ערר אין גייט

 פעסל, דאם אי
פערד!.." דאם אי

# *

 סעררצע, הערסטו, —״
האדל, הערסטו

 שווארץ־יאר צום
נאדל, און שער די

עק אן "אוים,
שניירעריי, צו

לעבן א און
— דאסניי!״ פון

געשריען האט
שגיידער: יאנקעל

באלד אט "בעיי
דיר זייד פון קלייד א

שלעפ־שאל א "און
דיר... איך קויף

— בהמה, דו, געלט?
שיעור, א אן

 קינדעי, הוליעט,
ברידער! הוליעט,

באלר אז ווייל
ווידער שוין וועט נאט
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 נרויסער, זיין טיט
האנט שטארקער

 אוח פירן
לאנד אונזער אין

 בית דעם און
ברען, המקדש

 דאך, איך בין
כהן! א ווייב׳ מיין

 רואיק זיך זיק
 געצעלט, אין

ריר צו און
ררעלט נאנצע א

 טראנט און נייט
בעסטן אלעס פון
 טובן הינער,

נעםטן גאנצע

 תרומה ,*מעש
זעק פולע

 בויפאייל און מעל
עק׳ אן אן

 קאבן, ווארמעם
 אך, מיינם, הארק

 זיך נלוסט דיר וואם
— קאך און נעם

 געביאטנסל, א
 ערך׳ אן

 פעטםטע די פון
וירך, שוק



 צימעסל א מיט
ם*שלמ פון

 אנגעפעפערט
בשמים! טיט פול

אוים דיר קלייב
ביפן בעפטן דעם

פארטרינק און
קפריסין. יין מיט

 שמאלץ־ניוב א "הא?
בנאמנות...

טרינק און עם
קיבנות!.." ברינג און

* # *
גל־עזל א בא

מעד גוטן
 געזעסן איז

גערעדט און

טראליסמאן משה
סקלאדטשיק דער

 שלמהין רב טיט
פאדריאטשיק: דעם

 איר קלערט עם׳ הייסט—"
דארט נעמען

פאדריאד? דעם
 פארט, נאר גוט. נאנק

38^
המקדש בית א

י שווערלעך! סטראיען
 1; אידן בא היינט

ערלעך.,. בלייב גיי
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 נעם איך ניין.
— דארט, אטקופ דעם

 געשעפטל א
סארט; פערווי

 זאגן, פשוט
 שפינק, צו ד גאל

קרח מטון
פארדינעף... צו

 משה, רב "-יא,
 פארט, אבער

— ניט פארגעסט איר
דארט וואוינען

 נאר ראך "וועט
פאלק־ישראל, ראם
 לאנד אונזער
קהל, אונזער און

 זיי בא "זיין
 אך! סקלארטשיק... א

שכירות אידנם
ראך: איר ווייסט

הבדלה אף
קידוש" אף און
 שלמה, רב "-אי,

חידוש א סאיז

אייך... אף מיר
העדט! איר הייסט... ווי

 ניטיו טרינקען אידן
פארקערט.
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איך מיר, נלויבט
צלפרידן; זיין ולעל
 וועלן טרינקען
אירן, מוזן

 י״ש אקע ט אלן
למען־השם;

 פסוק א ם־איז
רעם. אף דא

נעריינקט, איר
 שרייען: נביא׳ם רעם

שכורים הלי
מיין! ולא

 באקלערט, היינט
 וליין, פלן ניט אז

ראם ראך מלז
 זיין!"... בראנפן פון

* #

 נחמן־מנדל
ציפערבלאט,

 ניקאלאיעווער א
סאלדאט,

 געמאכט האט
מנין אין שמועם א
חיל וועגן

ענין רעם )אין

הסתם מן
געניט( ער איז
 מען, דארף •-חיל
ניט? רען, ווי

3• 3*>



לייט ירנגע
הרע עין קיין איז

נענוג, דא
סברא א אייז ם און

פריזיור פון אז
 דארט מען וועט

אנטלויפן; ניט
פארט ׳אבער,

ראך זיין דארף אלץ
- בלאהאראדנע

פאלקאווניק א
ראטנע. א און

אוטשעניע, די
פאראד דעם

אויסצולערנען
סאלדאט רעם

זיין זאל ער
פלייסיק... סלוזשבע אין

בכן, איז
דרייסיק יאר א כאטש

כיי איך אז
האב קוליעם, אף

קאנטוזיע א
קאפ, אין

אויסשפרוך אן מיט
פאנפאטן א

)בירושה
טאטן( פונ׳ם



 לינקע די און
 אליך זעט אריג

אלץ עפעם
רויך א דורך ווי

 אירן, אגב,
 זעט, איר ווי

 כאטש״בי איך בין
— גרייט תיכף

אידן כדי
— פארשעמען ניט

 קאמאנדע די
נעמען; זיך אף

 ארטילעריע
 פעכאטע, טיט

 הארמאטן, מיט
בלאטע: ♦♦♦ ביקסן

 מיר אוף נאד נייט
מונדיר א

 ווער איך און
קאמאנדיר"... א

שול־הויף אפן
דראקע: א ווערט

 בינדאזשניקעס, *וויי
טאקע און

 עברי וואס די,
 ווארט, א ניט

זיך האבן
דארט צע׳טענה׳ט



 - ארט וואפער אף
אשכנז נופח

ספרד אדער

 דארטן דאוונען
עולם... דער זאל

בהמה!" אשכנז,—"
גולם! דו, "-ספרד,

 "-ממזר!!" •-יורקע!"...
— עק צום און
 נעבראטענע, קלעפ
שרעק... א

♦
זעענדיק
 פרייד, עולס׳ם דעם

הערנדיק
רייד אלע די

פלאנען די טיט
קהל פונ׳ם

גאנצן אפן
,—ישראל לאנד

רבותים, "שטייט,
 אויס, נאד ווארט

גליק אייעד
— גרוים טאקע איז

 נעזאנט האט
"אידן — משיח.

מאקע מעגן



אפן הוליען
 ארט, העכסטן

האבן זיי רואם
דערווארט, טיך

קורם אבער
זאכן אלע

דאך איך רארף
מאכן אליך בריק די

ראך, ווייסט איר ווי
 פאפיר, פון

בריינגט־זשע
מיר",.. צו מאטעריאל

פאפיר? "וואם?
 פארמעגן מיר אך׳

אפילו ראם
וועגן: אכצן

גט... "תנאים..
ראסכאר...—פריכאד

 שרייבן, אידן
גאט!"... דאנקען

* # *
 שול־הויף, אפן

בלאטע אין וואו
אדום יטווימט

ראטע גאנצע א

קאטשקעם און גענז
נאכט׳ און טאג

געווען איז
געמאכט. סקלאד דער
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 מיידלעך, אינגלעך,
זקנים ווייבער,

זיך האבן
איינעם. אין צעיאגט

פאפיר און
באלר יערער האט

 — אנגעבראכט
גוואלד, א שרעק, א

ביכער, ספרים,
בלעטלעך: בלעטער,

— לומדים אידן
פשט׳לעך נייע

 — טיפע שארפע,
על^פי־־רוב

 ויזתא׳ם אף
וו", א "וו גרויסן

 ת", ח י פ "צ אף
ם" י נ ר ת ש ח "א

נוטריקין מיט
סמנים און

 רמז, דעם אף
שייך איז וואם

ווערטער די צו
שדיך, "שני

ם" י ת נ "ש אף
ץ" ק "מ אין

אדרש מיט
ץ" ע "מוכת אף



 זשארגאנע די
 — ראמאניסטן

פעק גאנצע
מיסטן, אלע פון

למשל ווי
ראמאן; א

 ווייבער "דרייצן
מאן", איין און

 בת־מלכה א "פון
צוואנציק מיט

 פעלד־גזלנים
— דאנציג" נעבן

 האבן זיי ווי
געוואלר מיט

 גרויסן, אין
וואלד טיפן

פארפירט זי
 פארבארגן דארט און

הייל, א אין
מארגן אף ווי און

 געגאנגק איז
וואלד כן דור

 באהעלפער א
שפאלט, יאנקל

 שטעקל א )נאך
קאנטשיק דעם צו

 אינגלעף די פאר
דאנציג( טק״ק



בת־מלכה די האט
 געפונק,

גזלנים די
ברונק א אין

קלוג זייער
 אריינגענארט,

צוואנציק אלע
פארשפארט דארט

אוועק אין
פאמעלעך באנאבט

בת־מלכה דער טיט
מלך; צום

מלך דער ווי
באלוינט האט

באהעלפער׳ דעם
וואוינט וועלכעד

גינשפריג׳ אין איצט
 סקלאדן, דארט האלט

געשעפמן, פייט
פאדריאדן... נעמט

אזוי און
אייל דרייצן אף

ראמאן א
טייל... זיבן אין

זשארגאנע די
- נראמען־קלייבער

מהות שארפע
שרייבער וואזשנע



 פאנטאזיעם מיט
— בראנה א
 תיכף האבן

אייננעשפאנט

 צינן פאר א
שלימן א אין

בהמה א מיט
דערמיטן אין

נעבראכט און
בארג א פאפיר

נעזאנט, און
קארג ס׳איז אויב אז

— זיי וועלן
 — זארנן ניט זאל מק

אזויפיל נאך
:מארנן ברייננק

 מליצות, שירים,
ווארט צו ווארט

 אנטיק אן
צונויפגעפארט

 למשל: ויי,
 טאטע,

;שמאטע
 צינן,

פליק;
 איצע,
 פיצע,

פיצעריצע;
קעפל,
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 קגעפל,
 מעפל,

ירך;
 אפיקומן,
 קוימק,
רויך...

 — געזאגט קורק
גראמען, אזעלכע

 קאן מען ולאם
סמ׳ען... זיך זיי מיט

# * *
 פאלעמישע די

— קריטיק
בוי שמאטעם,
בריק. דרייצן באטש

 מעשה׳לעך ספליאטקעם,
לאבן צום

 אינטימנע פון
זאכן: פרעמרע

 דער, מרינקט ולאם
עםט, יענע- ולאם

 וועמען בא ולער
- קעסט, אף זיצט

 שפראך, א מיט
הערן צו זי וואס

בעל־עגלה׳ם
ווערן... מען דארף

פאפיר אף
ארט שענםטן פון



 משיח׳ן האט
געביאכט

אטשאט זיין
 פרנם־חודש ר7ד
 יעדע ס׳איז וואט

קודש; ציפער

 וועמען, פון וואם,
 — רועם און ווער

קאפיקע קיין און
דעם.. בא

 —אטשאט איר
 תלמוד־תורה, די

אפנעדרוקט
מרה־שחורה טיט

1
הקדש דער און

— שול די און
אטשאט אן

פול: ציפער מיט

 שפאלטן, וויפיל
לערער וויפיל

 ווענט די אין
דעכער, די אין און

הייצונב וויפיל
 אוועק גייט

זיין דארט ס׳זאל
עק.*שי קעלט-א א

 — ראבינער דער
דרשות, זיינע
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 זיי פון וואם
חלשות... אן שלאגט

 — בעלי־טאקפעם
 קאנטראקט, רעם

שטייט עם וואו
"האקט, בפירוש:

 שינדט און רייסט
קונה, פון הויט יי

 אייער פון ווי
שונא"... נרעסטן

רבנים, די
— מופלגים די

 תשובות — שאלות
סיגים. וועגן

יין־נסך
 חליצה, און

סטן־נערות
מציצה... און

 — חברה־שניידער
פעק גאנצע

מסירות מיט
עק: אן אן

 קלעפ די אף
הושענה־רבה

 בית־מדרש אין
גבאי, דעם פאר

 סטאראסטעם דעם אף
"דאכאד",
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 שול דעם אף
באד... דעם אף ארן

 מלמדים די
— שמעמל פונ׳ם

פאדראבנעם א
צעטל לאנגען

 מאל וויפיל
 שעה יעדע אף

זיי שטארבן
דא; הונגער פון

 קרומע וויפיל
הארבאטע און

 זאאיקע און
פאנפאטע ארן

 די צווישן יינק ז
פאראן,

 דערצו און
פלאן א נעמאכט

 קארטינע א
חדר, פורם

ארט זיין וואו
:יערער דארט פארנעמט

 קוואטשקע, די וואו
 ציג, די וואו

בעט די רואו
וויג... די רואו און

 — וואבערניקעם
ספיסקעם, לאנכע
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נעמאטעוועט ווי
קישקעס די

יתומים בא
אלמנות און

— פרזאצענט מיט
רחמנות... נרוים פאר

 פארריאדטשיק דער
 באד דער פון

נעבראכט האט
סטשאב, לאנגן א

 דייטלעך ס׳איז וואו
 פארשריבן, אלץ

אים בא וואס
נעבליבן... ניט איז

 איספראווניק פון
דיסיאמסקע דעי■

 געבראכט האט
טאצקע נאנצע א

 אידישע מיט פול
 דאנאפן,

געזאנט און
הלשון: בזה

 עולם דער היות, — ״
 אוועק, נייט

 זיך מיט נעמט
פעק די אט

 פראזבעם פפליאטקעם,
סארטן, אלע
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 שוין זיי מען לאז
דארטן". רעטן

 פאפיר קורץ,
ווערק אלע פון
 סקירדעם, גאנצע

— בערג נאנצע

 דערקוויקעניש א
זען!.. צו
 הערט, אבער

געשען: ס׳איז תאם

משיח אז
באטראכט, האט

 עולם דער וואם
— געבראכט האט

 אלע די אט
— שמאטעם אלטע

 לעכער, מיט דא
לאטעם; מיט דארט

 שמוץ׳ רעם אט
 שטויב, און מיסט ראם

 אונז מאכט עם ולאם
טויב, און בלינד

פארצאמט וואם
ברייטן. רעם ולעג רעם

 גראבע מיט ווי
קייטן, ע!!ערע
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 מאכט עם און
שאנד און שפאט צו

פאלק אונזער
לאנה נאנצן אין

 מינדסטן דעם בא
— אריק, די אין

 טיף, ער האט
געבויגן קאפ דעם

געזאנט: און
ניין... ברודעי, "-ניין,

 דאס איז אפשר
שיין, און גוט

 חוץ אבער
זאבן, אלע נאר

 בריק, רעם אף
מאבן, דארף איך ולאם

 מין אזא ניט
 פאפיר, סארט

 ברידער, ליבע
מיר פאר טויג

 ביטערן רעם פון
בייזן און
 אידן — גלות,
דערלייזן"... צו

משיח און
פערד זיין האט

 שטעטל דעם פון
אפגעקערט
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 טרויער, טיט און
צארן און שמערץ

 דארט פון ווייט
אוועקגעפארן...

קאלט• ארן היים
לידל( )א

— דיר מזל־טוב רחל׳ע, מזל־טוב, נו,
געבארן!.. בן־זכר א קינד, א

שיעור... א אן שרייט און קוויטשעט פיצעלע דאס
 , דיר? טיט דאם איז רואם קליינער, דו, דאם, אח וראם

געווארן? דערפרארן ציטערסט? דו
 געווען, ביסט דו רואו היטל, אפן דארט, אך,
 שיין, און ווארעם און פריילעך, און ליכטיק אח
בנאמנות: — צו זיך הערט ..דא און

 "גוואלד!" דאך: שרייט עם דאך, רערט פיצעלע דאם
קאלט!.. ווי און דא אח פינסטער ווי מאטע! אוי,

*רחמנות!"... האב וויי! אוי,
* #

 זיך דרייט רעדעלע ראם
עק; אן אן ארום

 קריכן, צו קומט טאג א
אוועק... פליט יאר א

נו! א מארגן! גוט — רבי!״ אייך, מארגן ״-גוט
אנידער נאר אקארשט זיך זעק אט
דו! לעבעדיק... נו, חומש... צום זיך נעם און

גלידער!.. מיט אביים, מיט חשק, מיט
אזוי... אט ליג... זיך! לייג־זשע טא נו, שווייגסט?!.. דו
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אוי?.." רבעיו! "רבי! צוויי!!.. איינם!..
 טייער!.. דיר קאסטן ס׳וועט כל־בוניק!.. דו, ליג! "-ליג,

 שווייס, מיט זיך באגים איך קנעל, איך ארבעט, איך
 ווייס•.. און פיל׳זשע דיר! נא־זשע אט טא, ער... און

היים! רביניו רביניו, "חיים! ווארעם?"... הא?
פייער!.." א ווי בריט עם

* *
 קריכן צו קומט טאג א

 אוועק, פליט יאר א
 אנפאנג, זיין זיך האט אלץ

עק... זיין זיך האט אלץ

אייך! מזל־טוב — מזל־טוב!—אמאל גאך און
פליגל! אף זיך הויבט כלי־זמר׳לעך! שפילט

 גלייך": ניט קרומער "דער .פשוט. איז חתן דעם
שפיגל! א דימאנט. כלה-א די

 ניט זייט פריינט, ליבע אויס, ווארט הוליעט!.. מע
— פויל

 מויל... א — שפיגל דער נעגל! האט דימאנט דער
נשמה? די קוועלט עם ווארעם? מאנעלע! נו, —
 ניט!-קאלט! זיך איילט בחורימלעך! ברידער, אוי,—"

 וואלר.. א אין נאסט דער בא שבט אום ווי פריד איך
גוואלד! ברידערלעך, אוי, צאפל... איך ציטער, איך

נחמה!" פון פריר, איך

 חדר א איז וועלט די
גרוים! פאר און קליין פאר

 — זיך שטופט טע זיך, קוועטשט מע
אויס זיך לערנט מע

— איד! רב גיכער, נו, געווארן... סוחר א



יריד... א — קלא״ן אין און מארק א איז האץ אין
גיהנום! אין ווי קאכט עם הודיעט, עם

— לויפט! מע עין־הרע! קיין — זעט איר
 לערער! פאצירקעם, פלאקם, קארן, זאלץ, אקסן, פעל,

 רעדער, אף ווי פארט מע פלינל, אף ווי פליט מע
 פארקויפט... מע קויפט, מע וואנדלט, מע האנדלט, מע

 יענעם, נאף און דעם נאף זיך יאנט סוחר׳ל דאס
 שוויים... מיט זיף באניסט צאפלט, עם ציטערט, עם

הייס! פייערדיק, אידעלעף, סוהרימ׳לעך, אוי,
גיהנום! אין ווי ברענט עם

# *
— זיף דרייט וועלטעלע ראם

יריד! א מארק, א
 פלאקערט, עם הודיעט, עם

זידט... עם און ברענט עם
________ 1

 — איד רב ולערן אפנעקילט וועט ברענט׳-איר ברענט,
 ברעטער נאף נאףאייזן,—סחורה? נאף זיף איילט איר
איר פלאקערט, איר — סאמעט נאף און זייר נאף

זידט?
 יריד פון — נוט אזוי זייט — ניט נאר פארכעסט

רב־פעטער... ברייננען, צו לייוונט שטיקעלע א
זעג: די ארבעט עם פושקעם, די קלאפן עם
 עק! אן מיט אוים און - שערבלעך, צוויי ברעטעי, פיר

ירידל... לעצטן פון פארן צו נעקומען
באהאלט!.. שוין, פארשיט שמשים! גיכער, נו,

אייך־-קאלט?!... איך דא-ט־זאג קאלטאיז אלעלעך! אוי,

לידל? מיין אייך נעפעלט
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*בילדער צרויי

,70£61 0606—261160 6116?>
א606 ¥0§61—06116 1.16361.

.1
זאגע, אלטע די געדיינקט איר
 פארצייטן, אמאל אמאל, ווי

 פארברייננען, טאג דעם מיר פלעגן
"יום־כפור"? אונז בא הייסט וועלכער

 יריחו, פון גערטנער די אין
 פאלמען־גערטנער, גרינע די אין

 טראמפייטן, און הארפן קליננען
שטימען; יונגע זיסע, שאלן

 קלינגען פרויען־שטימען זיסע
 פריילעך, און העל פליסן זיי און
 זילבעי־גלעקער פון קלאנג א ווי
בלומען־שטאקן: פרישע די אף

בחורים! אהער אהער, קומט—"
 שטימען: ליבע יענע קלינגען

 שענסטע, אלע זיינען דאם קוקט,
יריחו. פון טעכטער פיינסטע

 געוואקסן, הויך פאלמען, די ווי
 רויזן, די ווי דופטנד, און פריש
 ליבפטע, אלע שענסטע, אלע

יריחו. פון טעכטער פיינסטע
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בחורים! אהער, אהער, קומט
 אבער כלה׳ם... אייך קליינט אייך, קלייבט

 יוגנט, אונזער אף נאר ניט קוקט
 שיינהייט, די אליין נאר ניט וויילט

 פארבליען, וועט יוננט די ווייל
שיינהייט; די וועט פארגיין און

 זיטן, נוטע וועלן בלייבן
טוננד. די וועט אויביק בליען

 ליבע, טיפע זיטן, נוטע
 — נעפילן איירעלע פיינע,

 רייכטום, גרעסטעם אונזער איז דאס
 פארמעגן!..." בעסט אונזער איז דאם

 קליידער, ווייסע לאקן, שווארצע
 ררייטן, פון פלאטערן שווינדלען,

 פאלמען־צתייגן, נרינע די דורך
 בלומען־שטאקן, פיישע די דורך

 גלאטע, אין — געקליידט גלייך אלע
 מנהג, דער לויט קליידער. ווייסע
 קליירער די זיי דאמאלסט פלעגן
צווייטער: דער בא איינע בארגן

 ארים, ניט רייך, ניט זיין, ניט ס׳זאל
 בושה... קיין ניט גדלות, קיין ניט

 בילדער, אלטע — צייטן אלטע
פארגאנגען!.. שוין זיינען זיי אך,

.11
 מענטשן, נייע — צייטן נייע
 בילדעח נייע — מענטשן נייע
 גרויסער דער איז ליכטיק און העל

"םאבראניע". אין טאנק־זאל שיינער
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 טאנק־זאל שיינעם גרויסן, דעם אין
 "אוונט" צום צונויף זיך זאמלק

 בעסטע, אלע שענסטע, אלע
יריחו; פון טעכטעי־ פיינסטע

 בעסטע, אלע פיינסטע, אלע
 יריחו; פון טענטער שענסטע

 חברון, פון און יריחו פון
קאוונא: פון און בערדיטשעוו פון

 פייסעכאוויטש, מאריא פריילן
 למך, פראסיא קאפאן, נאסטיא

 איזאבעלע, שענסטע די און
לאקשן־צימעם. איזאבעלע

געקליידעט זיי זיינען אלע
 מאדע שענפטער לעצטער, דער נאך
 אנדערש, אן גאר זינג־ען זיי און

לירל: נייעם אנדערש, אן גאר

 — חתנים! אהער אהער, //קומט
 פראפיא, נאסטיא, מאריא, זינגק

 איזאיעלע, קלוגע די און
לאקשן־ציטעס; איזאבעלע

 דאקטוירים, אהער, אהער, "קומט
 אדוואקאטן, אינזש^נ^רן,

 קאקארדעס מיט נאשיווקעם, מיט
אטעסטאטן: דיפלאמען, מיט

 רחמנות, האט אוי, גוואלד, אונז, "נעמט
 אלע מיר אך, אונזי.. כאפט אונז, נעמט
 לויפן צו אייך מיט גרייט זיינען

גיהנום... אין און גן־עדן אין
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 פארוויקלט הילט־איין, כאפט, אונז, נעמט
 אטלאם, סאמעט, אין זייד, אין אונז

 טעאטר, אין לאזשן אונז קויפט
מאסקאראדן, בעלער, אף פירט

 גאנצע א זיין זאל הוט "אונזער
בליצן; שייגע — בלומען, סקירצע

 העגער, גאגצע און גענז גאגצע
זיצן. אויבן פון דאיט זאלן

 אלע, פון זיין זאל קלייד אונזער
בעסער; שענער, קליידער אלע

 ליינגער, אלע פון—שלעפ אונזער
— גרעסער, אלע פון — טורניור דער

צירונג אונזער אנצוג, אונזער
 — שטערן די ווי גלענצן זאלן
באקאנטע אונזערע אלע
ווערן!.. כפרה א זאלן

 ווייטער, זוי און ווייטער, זוי און
בדידערי ליבע לירל, ראם זינגט
 מענטשן, נייע — צייטן נייע
לידער, נייע — מענטשן נייע

 הערצער, נייע נעמק, נייע
 זייטן, אלע פון ניים און ניים

 געבליבן אונז בא איז נאר איינם
פארצייטן, פון מנהג רעם פון

 קליידער, די קלייניקייט: א איינם,
 קליירער פיינע די פריינט, לימן
 בלומק די מיט צירונג, רעד מיט

גענומק!!!... בארג אף אפט... זיינק



אדעס• אין גאט

)פקיצע(.

מעת־לעת דריי־פיר מער ניט צוריק
 אדעם קיין געקומען גאט איז

אונטעררעגגם(. )געוויינלעך,
 — געטראכט ער האט — דא שוין כ׳בין ״אז
מאכט דא ראם זעען, לאמיך טא

אייגנס". אידיש ביפל מיין

שול. אין — אירעלעך? מען זעט ראו
 פול, איז שול די — אריין גייט ער
 פלאט־פייער; ברענט, עם קאכט, עם

געשריי... א טומל, א הו־הא,
 זיי?" זיינען ווער דא? זיך טוט "וואם

באנייער". "פרידלעכע די —

גאפ. שאלאשנער אף זיך לאזט ער
 פאם, א אין הערינג ווי שול, די
 שייער, א אין גארבן וזי

ברעג. א אן אנגעלאדן איז
פרעג. א גאט טוט — די״? זיינען "ווער

באנייער". "פרידלעכע אוקי —

— צוו״ ן א נאך שולכל, אין נאך
זיי און זיי אלץ אומעטום און
ער; דאסניי פון אומעמום און
 אלט, אי יונג, אי קליין, אי גרוים, אי

 שפאלט יעדן וויגקל, יעדן אין
באגייער". "פרידלעכע אלץ
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 ברב״ש, דור רב — אומעטום און
 נש, - בר דאי־טיקער נרעסטער דער
שרייען; וקיט ־ חי טוט

 טאראראם א גוואלד, א מאכט
 פראגראם פרידלעכע ראם בכדי

ראספיאבטראניאיען. טאן צו

ביב״ש דוב רב מאכט שרעקלעך אך,
אשי און שטויב "רויטע" אלע פון
פייער; א ווי פלאקערט ער
 שלאנג א ווי בייסן זיך ווארפט ער
 לויב־געזאנג א זינגט און קלינגט און
באנייער". "פרידלעכע די

 — פיין און לייד אומגליק, צום סוף ״א —
 זיין זאלן גליקלעך און געזונט

היידן! גראף און פראפפער הער
 — לייט פאר די דומע אין אוים קלייבט

 זייט יעדן פון באלד ווערן וועט
גן־עדן. א רוסלאנד גאנץ

 זיין וועלן גן־עדן רעם "אין
 וויין, און ביר מיט פול טייבן די
מאראנצן; מיט וועלדער די
 זיי, האבן פויער יערער וועט;ם

 טיי הייסע טרינקען טאג־טעגלעך
טאנצן. פריילעכעס א גיין און

 אמאל, ווי שוין, וועט חילוק "קיין
 כאכאל, א טאטער, א זיין: ניט

ציגיינער; א פאליאק, א
 — פיין, אלע און גלייך אלע ניין,
 זיין זיך וועט בעטלער לעצטער דער

פיינער... א בעל־הבית א
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ן

 אויך וועלן נן־עדן דעם "אין
 הויך. און ברייט זיצן אידן מיר
אפילו אונז פאר וועט עם

 היסט עם זיין... ניט "טשעיטא" קין דארט
פארשטייסט... דו מחמת... זיין... יא ס׳וועט

לכהחלה ניט פאסט עם

נאד: און נאנק ד זיין "מבטל
יאד צוואנציק יעדע נאר מ׳לועט
אביסל"... זי צורוקן

 טעם... דעם כ׳פארשטיי — נאט זאנט — ״אזוי? —
פראנראם א מוחל, זייט איז, דאס

"כשר־פיסל",.. בבחינת

 נליק, צום מזע, אידן, ליבע "נו,
— פאליטיק, אין קאפ א האט איר

טאטן!.. אייער צו וואויל אז
נס? דער דא טאקע איז רואם און
ארעם!.. פארט בלייבט אדעם נו, עט

ראטן: אייך איך וואלט איינס נאר

שוין, איר האט ברב״שן דוד "רב
— פארשוין, איין נאך איצט יך א פעלט איז
שעפסן מיינע פאשן צו

וואלד; וויסטן אין פעלר, פוסטן אין
 ר, באל אקע ט און צו ווידער נעמט

ראבינער-קרעפסן!!... א פאר
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ריפ♦ די
גמרא(. )א

בורא־עולם ליבער דער אז
חוה באשאפן באשטימט האט
 געוועזן גערעדט, תוך אין )כאטש,
טשיקאווע(, פלאן גאנצער דער איז

 — גמרא די זאגט — שטאף ער האט
 גענומען, הענט אדס׳ם פון ניט

אויגן, און פיס זיינע פון ניט
גומען. פון צונג, פון קאפ, פון ניט

 גדלות די אפ*ק אין ליגט עם ודייל
— אויגן די אין תאוה די און

 דארפן וועלכע הסריגות, צוויי
טויגן. ניט דורכאוים פרוי א פאר

באשאפן הענט אדפ׳ם פון ניט
 וועלן ניט זאל זי גאט, זי האט

 האלטן, מלחמה מאן דעם מיט
שטעלן. העכער זיך אים איבער

 גומען, פון ניט און צונג פון ניט
 כלים, יענע זיינען דאס ודייל

 עמער אן מיט ווי זיי, מיט וואם
דברים־בטלים, מענטשן שעפן

 גלוסטן ניט זאל זי — פים די פון
מאכן. פלטה א מאן דעם פון
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 זיין באפרייט זאל זי כדי אט
זאכן׳ שלעכטע אלע די פון

 געבארן זי האט ריפ דעם פון
 שטומען, א פון באשאפער. דער
ביינדל אומשולריקן בלינדן,

גענומען... זי בורא דער האט

 לעגענדע די זאגט — דערפאר אט
— יארן קלוגע אלטע, די פון

 מעלות אלע ווייבער האבן
חסרון... איינציקן קיין און

אסיפות. צרויי
א.

 זיצן, רבנים די
קלערן. רבנים די

 טיטן זאל וואם
ווערן? ישראל פאלק

זייערע אסיפה די
— רושם גרויסן א טאכט
 פאסטוכער גרויפע די סטייטש,

צאן־קדושים: די פון

 קאוונא, פאלטאווע, פון
יורהדע׳חקע, גשן,

 זלידיניווקע, תוכחה׳ווקע,
צפרדע׳ווקע; שחינ׳עווקע,

 גדולים", "מאורים אלץ
מורא; א פראכט, א ס׳איז



 יארמעלקע יעדער אף אך,
כתי־תורה!. דער שיינט

 זיצן, רבנים די
 קלערן, רבנים די

 ליבן טיטן זאל וואם
וזערן? ישראל פאלק

 קלערן רבנים די
רחמנות נרוים פאר און

 ישראל פאלק אפן
תקנות: זיי מאכן

 ווייסן, מיר ווי נאשר, —״
גלות גאנצער דער אז

 גזיות, אלע די מיט
קללות, אלע די מיט

 בלבולים, און "רשעות
מכות צרות, שנאה,

 יענע דורך ארוים קומט
טרפניאקעם, און שקצים

 פלוצים, זיינען "וועלכע
יאק, לעצטע די אין
 וואנעט, פון וואם, פון כ׳וויים,

געודארן... פרום און נוט

 עפעם מען דארף "לכן
 — גיכער. וואם רערצו טאן

ווייטער אף כדי און
זיכער, און זיין רואיק

 זייערע אלע טיט *"ז
חברים, און קרובים



 רוארפן — קינדער חייבער,
הרם!"" אין אריין מיר

 ארבעטן, רבנים די
אקערן... רבנים די

שווארצע בלאזן, שופרות
פלאקערן... עמוד באם ליכט

פליק, דאנאסלעך און
 דארטן פון זיך שיטן

 פוינעלעך ווי לעבעדיק,
גארטן; אין זומער־צייט

זיבן אלע פון און
 "בראווא" מען שרייט הימלק

הקטן זאל לעבן
מפאלטאווא עקיבא

ב.
זיצן, "טרפניאקעם" די

 קלערן, "טרפניאקעם" די
ליבן מיטן ואל וואם

ווערן? ישראל פאלק

— ערי־מקלט די אין
 יורהדע׳ווקע גשן,

 זלידיניווקע, תוכחה׳ווקע,
צפרדע׳ווקע שחינ׳עווקע,

 הוננער פאר שוין זיינען
אנטלאפן; מיין אלע

שוין ניטא סוף, א אויס,
האפן; צו וואם אף דארט



 צענאננען, רויך א ווי
געווארן; אלץ פון מיסט
ניט.. מען קאן ווארטן ווייטער

"פארן". מען דארף עם, הייסט

 אבער מען, דארף פארן
ערך? אן אווי ווי

 רייטנדיק שהל א אף
דרך... לאנגער א איו

למשל? וואיהין, און
 פאלעסטינע, אין נאר

אנדע־ש־וואו ערגעץ אדער
מדינה? א ן זוב

לעבער־ים, דעם בא אפשר
 שנייען, מיט בארעקט רואו,

מוקדונ׳ם אלכסנדר
שטייען? הרי־חשך

 גלעוערנע די צו אפשר
 וואני־לען, לאזן זיך בערג

 צוקערקעם, וואקסן עם וואו
מאנדלען, און ראוינקעם

אפילו שבט אין רואו
 שולט, ניט פראסט דער איו

בוים־לבנה דעי• און
מולד... דעם צו ביו בליט

 זיצן, "טרפניאקעם" די
קלערן׳ "טרפניאקעם" די
 נאקן, אין זך קראצן

שטערן, דעם זיך רייבן
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 זיך, מיען נעבעך, שוויצן
עדות; זייער אין נאט

 זיך שיטן האגל א ווי
רעדעם. רעפעראטן,

 אטשאטן מיט סמעטעם
סארטן, המיני כל

 סוף כל סוף מאכן זיי און
רארטן: תקנה א

 ארוס צוויי אין יאר א אין
זאכן אלע די פאר

 איה״ש אמאל נאך
מאכן!.. אסיפה אן

גבררים•
פשט״ל( )א

זאגט: פסוק דער
— זיין נזיר ״א

 אים היים שערן. ניט האר די ער זאל
 וליין טרינקען ניט פלייש, עסן ניט
מתים". צו צורירן ניט זיך און

 וועיט א האט וואם אלץ. איז דאם און
נבור? א און נזיר א זיין צו

 ערד דער אף אידן זיינען טא
ליבערי דו נאט נבורים... דורכאוים

 וואך, נאנצע די פלייש קיין עסט מען
 ארבע־כוסות, צו נאר מען טרינקט וויין

 דאך מען לאזט וואקסן פאות די
גוסס... צום יז3 שלום־זכר פון
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 פעלט נאר איינם ברידער- — אמת יא,
 יארן כמה הלכת־נזיר: צו
 וועלט דער אף זייגען אידן אז

געווארן... שוין מתים ווי כמעט

לאקשנברעט. די
סוכות־מעשה׳לע( )א

 אוועק גאט, דאנקען יום־כפור,
ברידער, געטרייע דערלעבט,

 — טעג גאנצע זיפצן וויינען, אוים
ווידער; סוכה אין זיצט מען

 סכך גריגעם מיט באדעקט זיצט מען
פריידן... אין און רוע אין

 - שמעקט אתרוג דער שיינט, לולב דער
גן־עדן!.. פון ריח א

 קוועלט־אן מען זיך, פרייט מען לעבט, מען
וויגן... די אין קינדער ווי

 — טאן מצות איז גוט ווי אי, אי,
פארגעניגן. מיט בפרט

אמאל פאר אבער קומען עס
זאכן, אזוינע דערביי

 קליין און גרוים אייך, כ׳זאג ממש, וואם
לאבן, פון בלייבן כחות אן

 זיך קייקל און קאפ דעם פארוזארף
זייטן... די בא זיך האלט און

 אוגז בא געווען איז מעשה די
פארצייטן. שטוינעווקע אין



 טשה־בער, העדן: עם מענט איר
 שטעטל, אין בעל־הבית א
 דך סוכה דער צו פלייסיק האט

ברעטל, א וראו גענומען;

 נעשלעפט אלץ — לאדן א טיר א
נענוטען; אלץ בנין, צום

 לאקשנברעט דער טיט טולטער די
נעקוטען; צונוץ אליך איז

 — צונעפאסט, ריכטיק און פיין אלץ
באזונדער: לאקשנברעט די

 איר... טיט פארשמעלט לאך גאנצע א
וואונדער! א נאר סוכה א

 טאנץ באטש גרויס, אי ברייט, אי הליך, אי
מנין; א טיט דאוון כאטש

 נינצבורגן פאר און בראדסקן פאר
בנין. אויסנעטאקטער אן

 ציים- די דערלעבם נאט, דאנקק און
געקוטק שול פון מ׳איז

 פיש ילם־טומריקע די צו און
נענוטק. זיך חשק טיט

 נעטם אייך׳ זאג איך בריין! טיט העבט "אי,—
טריפ׳ניאקעס, ביטערסטע די

פלד אפן חזיר עסן ללאם
ראק?ס טיט זיך קוליקן און

 זיל!( טבח )א נים וזילן און
העדן, אידן פון ודארם א

 רעכם איז—ברייך טיט "פיש זיי: מנמטזאנם
׳!...7לוערן כפרה די כאטש
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 משה־בער אונזער האט אזרי
בנעימות זיך נעדרשעט

 פיין און ברייט לאקשן די נאך און
צימעם. צום זיך נענומען

 גוואלד, מיטנדרינען... אין דא, גאר
ליבער! דו גאט דאם? איז וואם

 זיך הודיעט טרעסטשעט, סוכה די
פיבער... פון ווי ציטערט און

טררראך! און... קנאק א קרעכץ, א טוט עם
כ׳לעבן. וואונדער, סוכה!.. אוים

ארויס יא, דער׳הרג׳ט... ניט וואם
לעבן: מיטן מאקע נאר

 האנט א איז משה־בערן בא
נחמה׳ן בא צעבראכן,

 פארקלעמט רבקה׳לן בא פום, א
מאמען! דער וויי בייכל... דאם

 ליפ, א צעהאקט יאסעלן בא
צעריסן נחמנ׳קן

 צונג די נאך דעם חוץ און באק, א
אפגעביסן. האלבע א

 ניט... מען רעדט נעזער און ציין פון
סבה? די איז וזאם פרעגט: איר

 אננעמאכטז דא אלץ דאם האט וועד
ליבעי מיינע חזיר, א

 פארביי איז חזיר שכנ׳ם דעם
שפאציר פונ׳ם גענאנגען

 אפגעשטעלט סוכה דער בא און
 ער קראצט נו, טאן... זיך קראץ א



זיין... אומנליק קיין וואלט פאטעלעף,
 ניחה, ניט אים ס׳איז ניין, איז

אננעשפארם כחלת אלע מיט
רציחה, מין א טיט ווי

לאקשנברעטי.. דער אן דוקא און
נעווארן... אלץ פון תל א

דאך איר ווייסט מנהג רעם היינט נו,
יארן: אלטע יענע פון

 — שטאט אין איז ניט וואם נעטראפן
קווארטאלניע. צום טען גייט איז

 משפטן, זאל ער אים בעט מען
פארטאלניע. גאנץ זיך, ס׳רעדט ווי

שיין טען האט אפילו שול אין
 שכן דער ס׳דארף גערעשט:

רען! ווי הערסטו, — באצאלן, אלץ פאר
צעבראכן! האט חזיר זיין

געווען איז קווארטאלניע דער נאר
אמת,—" עתיק: חכם א
יא; הזיק, א נעזאנט, ער האט

ויעטעס? אבער איז שולד די

זאך נראבע א ניין: חזיר׳ם? דעם
נארנים: — וויימער אבער יא,

זיך; ער קראצט נעבעך, אים, בייסט עם
ניט? טאר מען אז עם, שטייט וואו

לאקשנברעט: די איז שולדיק ניין,
נעפאלן? זי איז וואם נאך
קעשענע פרעמדע א אף כ׳וויים,
בעלן. א יעדערער איז



 אליין זאך די באקלערט איר נאר
 ,— געדולדיק און רואיק גאנץ

 גערעכט, איז חזיר רער יא? א
שולדיק!" איז לאקשנברעט די

קבצן• פריילעכער דעו־
מאנאלאג( )א

 וועלטעלע אונז־ער אף גאט אז
— באשאפן ארום אלץ האט

 ארימק, דעם ארן רייכן דעם
שלאפן, דעם און ימטארקן רעם

טייטלבוים א העכט, א האז, א
פיקע, א טיט קאזאק א

 רויזלטיר, א ציג, א רב, א
— זאיקע, א חזן א

 הייליקן דעם קוואל פונ׳ם האט
בורא־עולם צום געבראכט

 גשמה׳לע, מיין מלאך א
גולם דעם גוף דעם פון נאך

 פארקויטיקטע גיט פרייע, א
יצר־הרע, תאוות, פון

 מארגגשטערנדל דאם ווי און
קלארע, א ליכטיקע, א

 טיר באפעלסטו רואם מיט—" פרעגט: און
בענטשן? טפה־סרוחה די

 ד$ שוין וועלט דער אף זייגען עם
 — מענטשן המיגים כל פון
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 חזר״נישעס, אי פרוטע, אי
 רבנים, און דאקטוירים

 איירעלע מענטשן טענטשן, גלאט
קבצנים. און נגידים

 טענטשעלען דאם זיין זאל וואס טא
שבלי... טיר גאטעניו, ניב
 אויבערשטער דער האט — קבצן, -״א

— שטייכל, א טיט געענטפערט

 פריילעכער! א נאר קבצן, א
 צופרידן, אלץ טיט זיין זאל

 טיך, פארשטייסטו דאך, איז דאם און
אידן"... בא זעלטענעם א

 ברירערלעך! איך, בין אט־א און
איננאנצן: דא טיך באקוקט

 לעבעדיק; און פריי פריילעך, פריש,
טאנצן! איך גיי — כלי־זטר שפילט

 טץ־ז איר פרעגט — שטחה די איז וואם
דירה: טיין נעמט לטשל,

 וויגעלע, א נעסטעלע, א
שירה. זיננען צו איז עם

 — פאלאצן די אין גבירים די
 געווארן, היינט מ$דע א

 זיך קאראבקע קריך, איך, וויים גיי,
גארן. פירטן דריטן, אין

 טירטלשטיין, דער סיר טויגן וואם
— גלאנצן און זיך שפיגלען דאם

 טיר בא אט ניין, פיסי אן בלייבט טען
אינגאנצן, גאר טרעפלעך פינף
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 מיך, איר פארשטייט אראפ, כלייך און
 — חיות! א — קעלער־שטאק אין

 גלאט, אי נאם, אי — פום א שטעלט מען
שהיות!... אן אראפ כליטשט עם

 דך, דאקטארט מען כ׳וויים, כבירים, די
 מורא האט מען דך, היט מען

 אוים דך כיסט עם קעלט, פאר היץ, פאר
שחורה, מרה א די אף

 אויסזובן צו טאפט מען לעקט, מען
ביכער די אין תרופה א
פארליינכערן. צו לענן ראם

— דכער בין דאנקען־כאט, איך,

 ניט, איך קאן שטארבן יונכער א
 יארן, יענע אין נאך ווייל

 שוין איך בין מען, רופט יוננט וואם
כעווארן... כרוי אי אלט, אי

 — עסנווארכ, למשל, נעמט, היינט
 טארטן, קניזשעם, ווארטוטלעך,

 זעמעלעך קעזלעך, כעבראטנם,
— הסארטן. כל צימעם און

 אויסטראכטער. דינען נכידים
ליצנות א פשוט סיאז

 יעדערער׳ זיך האט שטה זיין
הכנות! כרוים מיט עסט מען

 כאר, מילכיקם ווער און פליישיקם ווער
 פראקעם, — יענער קר־עפלעך, — דער

 — פארעווע בין דאנקען־גאט, איך,
מכות!.. ימי כל עם איך
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אונזערע בא נעמלעכע דאס
בגדים: וועגן נגידים

 — זיך מו^דעט מק ארן זיך פוצט טמן
פרים. א צו פאדים א

ווינטעלע א ס׳זאל זיף הים מען
 חלילה טאן ניט בלאז א
 זומער־נאכט, א אין אפילו
שטילע. א ווארימע, א

נאר יום־מובים אף מען נייט דאך
נייעם; א בגדל א
שוין פארזוייטן פון איז אזוי

היום. עד דא מנהג דער

 איגגעלע, א נארישקייט, עט.
 )איינער איך האב קדיש א

 עופעלע, אן זעקם( מיידלעך און
ביינער; און הליט גאנצן אין

 אבי אוי,—אוי וואם? איר מיינט איז
—טאטע! דער זאל לעבן לאנג

 דאנערשטיק יעדן אים לייגט ער
לאטעי.. פרישע נייע, א

 מיך איר פרעגט זיך, געמט וואנען פון
גלידעך׳ מייגע אין קראפט די

 פריילעכקייט? די און פרישקייט די
ברירערי ליבע מזל, פון

 נים האבן מזל, גיט גאט אז
 שונאים... דיינע שליטה קיין

 נייאינקע, די מיר אף זעט איר
סמנים! פרישינקע די
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 נאז, די צעפלאצט ליפ, א צעהאקט
קארטינקע... א — פנים א

 נאט, דאנקק צעבראכן, דערפאר
לינקעיי. די און — נאד האנט איין

לידער. יום־טוב ארן פרייהייטם

תפלה• די

 קוואל ריינער פרייהיים! א, דיר, צו
 שטילע, און ליכטיקע פריידן פון

 טיד, טרערן פון ליד, אונזער פליט
תפלה: אונזער זיך צעניסט דיר פאר

אונז! צו קום טרייע, ליבע, קום,
 בויגן פון פייל שארפע די ווי און

 טאג העלער דיין שלאג א טאן וועט
אויגן. בייזע תליניס׳ם די אין

 בליי, ווי תער ש און הארט אייזן ווי
 דריקן, ווינטל פרישעם דיין זיי וועט

 שיין, דיין זיי וועט זיין טויט־שטראף א
דערשטיקן. זיי וועט לופט ריינע דיין

 קוואל קלארער פרייהייט! $, דיר, צו
 שטילע, און ליכטיקע פריידן פון

 מיד, צארן פון ליד, אונזער פליט
תפלה... אונזלר זיך גיסט פלאמק אין
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צייט! מאיז

 גייט עם זיך, גרייט עם יום־טוב: אה רוסלאנד אין
נייעם; א לעבן א צו לאנד דאם
 —פרייד טיט קלויםטער אין גלעקער די קלינגען עם

מצרים". "יציאת פייערט מען
 טוט, אי וועקן זיי גלעקזר, די קליננען עם
 — הארצן קריסטלעכן אין גלויבן און
 בלוט אירישע דאם זיך גיסט שטראמענווייז און
שווארצן!... און קאלטן אין אפגרונט אין
 פלוט ליכטיקער און ריינער א אין שוועבט עם

 — פרירן און פרייהייט פון ענגל דער
בלוט... אירישע דאם זיך גיסט טייכנווייז און

אירן! פאר רחמנות קיין ניטא
גאט! קיין גלויבן, קיין רחמנות, קיין נימא
— נענעבן, פרייהייט די אה טויט דעם
 שפאט צו און שאנר צו — נאמען אירישער דער
לעבן!... אידישע דאם הפקר און

 צייט פינסטערע די ברידער! און חברים
אריבער; אה געבעט און קלאג פון

 צייט די געקומען
 שטרייט, אין פאלן צו

 הגבור!... שמשון ווי — פאלן נאר
 "אייגף; ניט און "פרעמר" ניט "נאענט", ניט
שטרייט! אין שונא איין מיטל; איין — אומגליק איין

 צייט, די נעקומען
 צייט די געקימען

בויגן! צו נאקן אייזערנעם זיין



 שטראם איין זידן, זאל צארן פון כוואליע איין
נשמה... אונזער אין פליסן זאל
 נואל־הדם, איין יתום, איין קבר, איין
נקמה!.. נרויסע הייליקע, איין

 צייט פינסטערע די ברידער! און חברים
אריבער; איז נעב?ט און קלאג פון

 צייט, די נעקומען
 שטריים, אין פאלן צו

הנבור!... שמשון ווי — פאלן נאר

ניי-יאר•
כקדם. ימינו חדש

 פידל: אלטע מיין שפיל, — ניי־יאר!
 לידל, פריילעך א ניי, א שפיל

 — שיר זיסן נייעם, א זינג
 קליננק; זאלן פטרוגעם דיינע
 זיננען, זאלן הערצער אלע

 דיר!... מיט זיך פרייק זיננק,
 מיר: ענטפערט פידל די און
 בבל פון טייך באם בוים א "אף —
 אמאל, איך נעהאננק בין
 אבל אן ווי קלאנן נאר און
 קול... מיין דעמאלט־אן פון קאן
 לירער, נייע קיין האב איך ניין,

 ברידער! ליבע איך, קק אלטע
 טייך אלטן נרויסן באם דארט,

 פארצייפן געהערט זיי איך ה$ב
 צייטן ניי? אלע אף און

 אייך: איך וועל ווינשן נאר איינם
טרייהיים זיין טיט ליבע, זיין מיט
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 צוריק אייך שיינקען נאט זאל
 פרייהייט און קראפט אלטע אייער
נליק!" אלטעם אייעד

צרות!- ווייניקער ביסעלע א
פורכם׳ אץ האפנונג טיט עולם! של רבונו

נעבוינן׳ נאקן רעם און נעקניט
 קנעכט עלנדער אריטער, דיין שטיין טוט
אויגן. לייטזעליקע דיינע פאר

הויך דער פון פארנעם עולם! של רבונו
ברומען; מיין און קלאג כיטערן מיין

בין איך מייל מיה צו אויער דיין ניינן טו
נעקומען: שליחות א אין דיר צו

 דיר צו פאטער, — נאטעניו מיך, האט געשיקט
 ישראל׳יק, בן־יחיד דיין זון, דיין
 יאר טויזנט צוויי שוין לערנסט דו וועלכן מים

בלק... סדרה אף פירושים

 ביסט דו ניי! — נעזאגט ער האט — גייי
אונז בא דאך

דיכטער; א בעל־דברן. שארפער א
 פארשוועבט שלאפן אלע מיר אז דאך, שרייסט דו
ניכטער: ביסט און וואך ביסט איינער דו

 יאראיצט נייעם צום אונז בריינג און גיי־זשע פא—*
זכרון: מיר ניב נאטעניו! אוי.
 געבראכט, בקשות פיל אזוי דיר האב איך
נעווארן. צעטומלט בין איך אז

 בליצט. און דונערט קעסל־פויק, אין ווי קלאפט עם
 פיבער, פון ווי עי־ד די ציטערט עם
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 — ווענט די פאלן עם שופרות, בלאזןידי עם
איבער... זיך קערט וועלט די — דך דאכט טיר

 הקול סך־הכל, — איר? ווייסט דאם, איז וואם און
חלוש... א פון קרעכץ א — יעקב קול

 וועלט דער פון האר דעם טיט גאט, טיט טענה׳ן דאם
פאלעש. אין מנינים דריטהאלבן

— ארום און ארום קולות זיך הערן עם
דערשרעקן; טויטן א קענען זיי
— יענם בעט זרח רב און דאם, בעט ברוך רב
עקן... פיר אלע פון הוריעט עם

— הארץ מיין דאך זעסט דו עולם! של רבונו
אהבה; און יראה טיט דיך דין איך
רייד: זינדיקע די פאר ניט מיך שטראף־זשע טא
טשיקאווע! א פאלק א האפטו א,

הייס; איז פיצן רב און קאלט, איז איצן רב
יואל׳יק? רב שמערל, רב איז וואו היינט

 נאט בא האט אץ• עק, אן און — בריינג!" "גיי,
חלק. א פשוט אייננעליינט דאך

 גוף זיין פון אפ נאר שאבט איד יעדער הייסט? ווי
— שימל — גשמיות ביסעלע ראם

 אים, אין פארבארגן ראך זיצט בן־מלך א
היטל. אין ארענדע אן האלט ער

איז... עם מחמת, איידלקייט, אויס נאר—בעט ער
באונם... ניט פאפט עם — איר? פארשטייט

 — גאט פון אים קומט טאקע, קומט—אבער תוך אין
חשבונות... אלטע אים מיט האט ער

 גאט זאל זשע וואם פאר קשיא: א זיך פרעגט הייגט
מאכן ניט קינדער אידישע פאר
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זיי בא ווערן זאל עם נם, א מופת, א
זאכן: דאזיקע די כאטש־בי אט

ראזינקע־וויין מיט טייכל א למשל:
איבע־כוסות; פסח׳דיקע אף

 וואלד, א מרור מיט כרפם, טיט גאיטן א
חרסת. מיט פאבריק נאנצע א

)אנשטאט וועלכע אין וואסער, כאזשעלקע א
זשאבעם( טרפה׳נע און טמא די

 העבט, און קארפן ארומשווימען זאלן עם
שבת... אף - געפילטע טאקע און

 י״ש, דריי־פראבנע מיט ברונען א נאף דערצו
 מאכן, צו קידוש אף בכיון

 איין וואם הבדלה... אף נעווירק מיט פעלד א
זאכן. אירישע דאך זיינען דאם

 דארף, א נאר וואו דאך וואקסן בוראקעם קרויט,
 ערך, אן דארטן, זאל פארוואם־זשע

 — ווייס! איך — שלעפן זיך לולב א נאך איר א
דרך! א נושן... אין בויבריק, אין

 כ׳וויים! — וויינפערלעך מיט פיצעייצעם — וואלד אין
!כפרות אף טויג עם דאסן דארף ווער

 — אקארשט נאר גיי איז, — אתרוג אן קריגן און
צרות!... אי טרחה, אי הוצאות,

אפן זיך זאנט איר וועלכער אך, טאן? מצור. א
יושר: קיין ניט פ$רט דאם איז פריטיי

פארט בלייבט אידן בא און באב ווי מצות מוט
עושר. איין קבצנים טויזנט אף

פאלק!... א האסטו אוי עולם! של רבונו
איינגעבוינן טיף — ניט, מיך שטר$ף נאר
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 קנעכט עלנדער ארימער, דיין שטיין מוט
אוינן. לייטזעליקע דיינע פאר

דיר פון ניט פארלאנג נסים, קיין ניט בעט איך
יד־החזקה, דיין פון מופתים קיין
 לאננ פון שוין איז סאדענור אין — דאך ווייס איך

חזקה... די דעם אף נעבליבן

נייט; עם ווי ניין וועלטעלע דיין זיך זאל ניין,
יאגן: ניט נסים נאך זיך דארף מען
 —רעכט, איז משפט דיין און גערעכט ביסט נאט, דו,
זאנן. ניט דעות קיין דיר וועל איך

 — נאט! בארמהארציקער דיר, בא איך בעט איינם
פרידן; דיין מיט אונז זעלינן טו

 שפאט פון און שאנד פון שוין באהיט און באשיץ
אידן; ביסעלע עלנדעם, דיין

בענוג עולם, של רבונו שוין, בענוג
כפרות... שלאנן יענקב׳ן מיט
 מער, ביסעלע א נחת נאטעניו! אוי,

צרות!... ווייניקער ביסעלע א

חשבון• דער
בלאט א אפן. ליגט הנדה אלטע די
נערן(... זי לייען )איך גאנצע א
 פשט מיט און דרוש מיט קלארער א חשבון א

נעהאט. נעבעך האט פרעה וראם מכות, פון
ווערן! מען זאל באהיט מכות! אי,

 קלאר: איז עקיבא רבי בא חשבון דער
 נאר! קלייניקייט א פופציק! מיט הונדערט צוויי

 פארשפארן... ניהנום דעם אי דעם מיט שוין מ׳קאן
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 טראכט: און הגדה אלטע די ליק איך
 מאכט דיין איז גרוים ווי עולם, של "רבונו

צארן!"... דיין שונאים אונזערע אף שרעקלעך און

 באנאכט געלעכטער וועמעס דאם? איז וואם נאד
 טרערן... ביטערע טיט זיך גיסט ער איך?... דערהער

 ווערן זאל חשבון דעד קינדער, אידישע אוי,—"
 שלעק, אומגליקן, די בארעכנט קלארער, נאך

 צרות, ביטערע די מכות, בלוטיקע די
 עק, אן אן אונז אף געשאטן האט גאט וואס
 מדבריות אין ניט און ימים, די אף ניט און
 איינג, אי פינסטער, אי איז ודיסט וואו וועלדער, און
 — באקומען טראפן א וואסער אוממעגלעך אי

גומען; רעם באפרישן ליפן, די באנעצן
 שליינג, גיפטיקע די קריכן עם וואו דארט, ניט
ברומען... שרעקלעכע די היות די וואו דארט, ניט

—
 צאל, אן און מאס אן חשבון, דער איז גרוים, גרוים,

 שטאל, און פייער מיט געשריבן ציפער די
 וואונדן, אין געקאוועט, שורות די קייטן מיט
 געבונרן, בלעטער די וואונדן בלוטיקע אין
 נאכט די ווי שוואר״ן און אפגרונט דער ווי טיף און
 — געמאכט, אופשריפט די טאוול אפן דארט איז
 — געשריבן, פעדער אן און געקריצט ודערטער אן
 געבליבן: פרעה פון איז אונז וואם מכה, די

זעט איר ברידער, אוי, חשך!.. דער
 סימנים, יהורה׳ם רבי אן

 ברייט ווי שרעקלעך, ווי
 צעשפרייט, צעגאסן,

פנים?!... אירישן אפן ליגט ער
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 ראך און — חשך! דעי איז רדעלט די חי גרוים יא,
 נאך זיך ציען מיר ברידער, נאך, לעבן מיר
 שימל, פון אלן שמלץ פלן
 דרימל, אלן שלאפקייט פלן
 קעלט אלן הלנגער פלן

 היטל, ליכטיקן צלם
וועלט!.. *דעו אף גליק צלם

כוסות. ארבע

 אוועק, איז ווינטער נרויער דער
 נעקומען... איז פרילינג ילנגער דער
 עק, ביז עק פלן ליכט די אן צינד

 בלומען! פרישע מיט טיש דעם באקראנץ
 פיין, אלן העל רויזן, שענסטע דריי

 אדיין שטעק אלן קינד, מיין אלים, קלייב
 חרוסת אלן כרפם מרלר, אין
 וליין בעסטן ריינסטן, דעם מיט אלן
כוסות! ארבע די פול ביז אן גיס

 מאם, א אן ליבע און פרייר מיט
 טרייהייט טיפע נלויבן, הייסן טיט
 כום ערשטן דעם קינד, מיין אוף, הויב
 — ט! יי ה יי ר פ זיסע אלטע, אונזער פאר
 קייט, שווערע די ליגט ים־סלף אין

 מצרים... לאנד פון קנעכטשאפט־יאך דעי
 — פארנייט אויביקייט נאנצע א

 שטייט און אלף וואכט יאר יערן אלן
. היום. עד אלנז פאר נם גדויסער דער

 קינד, מיין אוף, הויב כום צווייטן דעם
 — תורה אלטע אונזער לכבוד



 מנורה, איינציקע ליבע, די
 שטורם־ווינט גרעפטן אין פלענט וואם

 רענן און פינסטערניש האנל, אין
 — פיין און לייד אונזער פארהיילן
 שיין און ווארימקייט פארגיפן

ולעגן... וויפטע אלע אף אונז פאר

 האנט אין קינד, נעם, כלם דריטן דעם
 זכרלן א ווי אוף אים הליב און
 ד׳ ג א ל ר ע ט א פ אלטן אונזער פון
 יארן׳ יענע פון טעג, יענע פון
 ללעלט דער אף האט פאלק אונזער ווען

 געזעפן רו אין חיים, א געהאט
 פעלד פרייען איינן, זיין פון און
געגעסן... ברויט שטיקל אייגן אן

 אן נים כלם פירטן לעצטן, דעם
 ברידער׳ לחיים, — קינד, מיין טרינק, און

 ן, א פ ־ ם ט יי ה יי ר פ נייע אונזער פאר
 ווידער פירן אונז לועג אין זאל זי
 פאטערלאנד: ליבן אונזער צו

 שאגד, און לייד פון פריי זאלן, מיר
 פארגעפן, דארט גלות לאננן רעם
 נויט און שרעק פון מער וויסן ניט
 ברויט אייגץ אונזער ווידער און
עסן!... נחת אין פעלד אונזער פון
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תורה. שמחת
 האפעניו! - תורה >>שמחת

 קלאפעניו, א פוס מיטן
 — קנאקעלע א צונג מיטן
מכה׳לע׳".. הארץ־-א אין און

 פאלקם־לידל( אלט )אן

 יש פר אין פריילעך
 טיש, צום זיך זעצט

 סעודת־מלך, מאכט
 טרינקט, און זיך קוויקט

 זינגט אידעלעך,
פריילעך! לעבעדיק,

 מאם אן און ודאג אן
 — כום א אך נ כום א

 מורא, קיין ניט האט
 טרינקט, און זיך קורקט

 זיננט אידעלעך,
ההורה!.. לכבוד

* *
 שמחה׳ם אירישע אך׳

לירער! אידישע און
 אייך, בעט איך מיר, זאנט זאנט,

ברידער? מיר, ראם דערקלערט
 שוועד? אזוי זיי פון ווערט פארוואם

 פארקלעמט, ווערט הארץ דאם
 נעבוינן, ווערט קאפ דער

ווילנדיק ניט נאר אפט און
אוינן די 'אין טריפט

טרער?!.. ביטערע א הייסע, א
 אונז גליק דאס האט מאל פיל

געווהן פנים זיין



 נצחון פון זון די
געבליצט; און נעשיינט

געוועזן זיינען מיר
— ריזן די ווי שטאיק

 האבן ברידער, דאך, און
איצט ביז נאך מיר

יום־טוב איינציקן קיין
דערמאנק ניט זאל וראם

אלטע, אונזערע אף
פאנק, צעריסענע

שוועי־ד; צעבראבענעם אונזער אף
נבורים, יענע אף

נעשטארבן, זיינק וואם
מזבחות, יענע אף

פארדארבן, לינן וואם
עדד; דער אף צעשפרייט צעשטויסן,

 האבן זאל וואס ליד, קיין
 ווערטער, פריילעבע צוויי

 ווערטער, ליכטיקע צדדיי
זיי אין זיף זאל וואם

 ביטערער קיין העדן ניט
געלעכטער, בייזער

 ווייטאק פון און שאנד פון
נעעריי... ווילדעם קיין

שמחת־תורהי יום־טוב, ליבער גרויסער,
 שטערן. העלער דיין שיינט ליבטיק און הויך
 איינעם, פאר באמש יום־טוב, אזעלכן פאר
תענתים... צק פאסטן צו כדאי איז
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ציוךלידער. און גלות"
—

לעזערי מיינע צו
ברידער! ליבע מיינע, ברידער
— שאנד און לייד מיט פול

 לידער מיינע ווייטער איך זינג
לאנד. ווייטן א פון

היטל דער ולאו געגנט, א פון
לייד; און קלאג רעגנט

 דרימל שווארצער טיפער, א און
פארשפרייט. אלץ אף ליגט

 שטימען, זיסע קיין מיר פון בעט
ליד: פרייעם קיין בעט

 סימן דער לינט פידל מיין אף
"איר!" שטעמפל מיטן

 חתימה טיפע א איז ראם אוי,
 הארץ, קראנקעס מיין אף

שטימע מיין פון זיך ניסט עם און
שמארץ!.. און געוויין נאר

שטערן. און זאמד
 שטערן; די גלענצן עם לבנה; די שיינט עס
 טאל... אף און בערג אף שוועבט נאכט די

 אפן, מיר פאר ליגט ביכעלע אלטיטשקע דאס
מאל, טויזנטער עם לייען עם, לייען איך



 ווערטער׳ טייערע הייליקע, די לייען איך
 — שוועד ״איך שטימע: א זיך העיט מיד
 היטל, אין שטערץ די ווי זיין וועסט דו פאלק, מיין

מער,.." פונ׳ם ברעג אפן זאמד ווי

פארפאלן ניט וועיט עם עולם! של רבנו
 ווארט: איינציקעס קיין הבטחות דיינע פון

 ווילן׳ הייליקער דיין ווערן מוז מקוים
ארט. זיין אף צייט, זיין אין קומט אלץ

 — נעווארן מקוים טאקע שוין איז איינם און
געווים: איך ווייס דאם איך, פיל דאם
 הפקר, איז וואם זאמד, ווי נעווארן זיינען מיר
פים... די מיט טרעט יעדערער וואם

 שטיינער, ווי און זאמד ווי אמת, .גאטעניו, יא,
 שפאט... אף און שאנד אף צעווארפן און צעשפרייט

 — קל$רע ליכטיקע, די שטערן, די אבער נו,
נאט?!... זיי, זיינען וואו — שטערן די שטערן, די

זינגען. צו שורער
 צארן, פון דורכנעגליט לירער
פיין; מיט אננעזאפט לירער

 נעווארן איז אויסנעלאשן
שיין. זייער און היץ זייער

 זיננען צו שוועד מיינם! קינד עלנד
 שטורם־נאכט, די נייט עס ווען
 קליננען קייטן שווערע די ווען
לאכע!... תלין בייזער דער און

קברות־נאיטן שווארצע א זעסט?
טאל: אי בארג, אי באפלאנצט האט
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 — דארטן וואקסן בוימער קיין ניט
צאל... א אן תליות תליות,

 זיננען צו שווער מיינם! קינד מיינם, קינד
 שטורסעאכט, די רוישט עם ווען
 קליננען, קייטן נלעקער, ווי ווען,

לאנטי... תלין נייזער דער*; און

 —צארן פון הארק דאם פלאמט און פ׳ברענט
 ווינט, דער פארלעשט פלאם דעם און
 דארן א פון — שפינוועבם א ווי

קינד. עלנד סטרונע... די פלאצט

זיננען צו שוועד מיינער! יתום
שטורם־נאנט, די רוישט עם  ווען

 יוק
לאנטי. און לאכט — תלין דעראון

חדר-מעשה♦ א

.1
 — נעווארן מיר איז יאר זינן
 זיין, געזונט זאל מאמע, די און

 חדר, אין צייט "נו, נעזאנט: האט
קינד, מיין גיין, חדר אין צייט

 געהוליעט גענוג סוף, א אוים,
 ארומגעפלויגן וועלט, רער אף

 פוינל, א ווי נליקלעך, און פריי
ווינט; דער ווי פריילעך און פריש

 — מיינערי" חדיש — חדר אין צייט
 — באהעלפער דער אברהם׳ל און

88



 קאנטאניסטן — חדר די פון
— קאמאנדיר בארימטער דער

 פארוויקלט אייננעהילט, מיך האט
 טלית נעלן אלטן, אן אין

 אוניפארם, אלטע )אונזער
מונדיר( אידישע אונזער

 חדר. אין מיר טיט אוועק און
 וואונדער־שיינער, א געווען סיאיז

 פרי־מארגן. ליכטיקער פרישער,
 — פריש און ריין ליכטיק, און שיין

 נעגאסן זיף שטראלן האבן
 חדר אין פענסמערל דורבן

רבי׳ן. אפן נעפונקלט און
טיש. אפן סידור, אפן

 אננעהויבן זיך האט עם און
 בחור, נאר, "-זאג עקזאמען: דער
 "ריכטיק, אלף". "-אן דאם? איז וואם

תו". דאס?״-״א און "- היי". "א—דאם?"

 יעדן פאר אות, יעדן בא און
 אויבן פון מיר פאלן ענטפער,
 קאנפעקטן, יאזינקעם, לעקעך,

סוף. א אן מאנדלען און נים

 בנימין רב רבי, דער און
 נן־עדן ליכטיקן א )זאל

 ווארפן דאס זעסט? "דו זאנט: האבן(
קינד. ליבעס מלאכים, דיר

 הורה, לערנען חשק מיט זאלסט
הכמה, לערנען תורה, לערנען



 ניט וויל ס ווער קינד, מיין נעדיינק, און
בליינד"... אויביק אף בלייבט לערנען,

.11
 יארן לאננע יארן, און טעג

 דעמאלט... פון אוועק עוין זיינען
 ווערטער, רבי׳ם דעם געדיינק איך
קלאר: און גוט זיי געדיינק איך

חכמה; לערנען הורה, "לערנען
 לערנען",.. ניט וויל וואם הער, איז בלינה
— אבער אמת; רבי, אמת,

פאר, קומען זאכן ווילדע

 ברענען, זיי און ווילדע, — שרעקלעך
מוח... מיין עקבערן שטעכן,

 חיות, מיין איז לערנען ווען איצט,
מיר, פאר ווארימקייט און לופט

 לעב? אין מרייסט און קראפט און ליכט
 פארסמיטן ביטערן, מיין אין

 זיך, פארשליסט איצט — שקלאפן־לעבן,
טיר, די מיר פאר צו זיך האקט

 לעמפל, לעצטע האם אויס זיך לעשט
 פאלן צו אן הויבן עם און
 זייטן, אלע פון צאל א אן

באב ווי זיך שיטן פאלן,

 שוועיע נרויסע, שטיינערי... שטיינער.
 פאלן און זיך שימן שטיינער

 אוינן, מיינע אין ברוסט, מיין אף
קאפ... נרויען אלטן, מיין אף
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 פאלן זיי און פליק זיי און
 שוואכע, די אף האנל א ווי

 האגל א ווי זאנגען, נרינע
מאם." א אן און צאל א אן

עב? באטייט וואם דאם? ז א וואס־זשע
 מלאכים אז מענלעך, רען איז

 רבע פן?!."*ווא שטיינער זאלן
ראם?." זיך נעשיקט ווי רבי!

 ענטפער, קיין ניטא ניטא, נאר
 היטל, אפן שוועבן וואלקנם

 — רוישן ווינטן פליםן, טייכן
ווארט איינציק איינציק, קיין און

 פינסטער." רער אין ניט מיר זיך הערט
 ענטפער קיין ניטא ניטא, אוי,
 קבר, שטומען י׳ם5ר רעם פון
ארטי" הייליק אלטן רעם פון

טראיקעס• צרויי

א.
 נאכאנאנד, טעג צוויי געגאנגען איז שניי רער

געווארן, חיות א שליט־וועג א
 געשפאנט, שליטן אין שטייען פערדלעך די

פארן. צום פארטיק און שוין נרייט אלץ

 - פאר! און זיך זעץ נו, חיות! פעררלעף אי,
 שליטן, רער איז געטאקט צאצקעם מיט
 פאר• א הירשן רי — זייטן די פון פערד צוויי

דערמיטן. אין לייב א לעמפערט, א



האנט: אין לייצן אלע באלד נעמט קוטשער דער
פריילען־!" לעבעדיק, קינדערלעך, "נו,—

בראנד... א ווי אמאל מיט אוף כאפט שליטן דעם
פאמעלעך! ווארט־ווארט, ניט, זיך אייל שטיי, —

 ווינט, א פויגל, א ווי אומזיפט! ברודער, ניין,
וויכער, א בוינן, פונ׳ם פייל א
 נעשווינד, פליק, זיי — שוועבן, זי' לויפן, זיי

גיכער. און ניכער אלץ — ווייטער וואס

 גלאט, לאקשנברעט א ווי פעלד אין אי? וועג דער
 זייטן, פיר אלע פון שיינט זון די

 זאט,—פעררעלעך די מזיק, קוטשער-א דער
ווייטן. פון קליננק גלעקלעך די

טעג!.. גליקלעכע — זיך, קאטאיעט פריצים, פארט,
פאפטאי־קא! דאם? איז וואם נאר, ווארט נאר
וועג!!... פונ׳ם אראפ אי! אי! דארט? ראם קריכט ווער

טראיקא... אידישע די זיך שלעפט דאם —

ב.
 געוועבט איז בויד די — פאלאץ! א — וואנן א

 שטיקלעך, אלטע תרי״ג גאנצע פון
 געקלעפט, הנדלה פון וואקם מיט אקפן די
שטריקלעך. מיט געבונדן רעדער די

; —אשרעק! לייבן דריי אדלערם! דריי — קליאטשעם דריי
זשאבעם... ווי טאקע נו שפרינגק, זיי

 עק, אן אן פארט און פארט פארט, ישראל׳יק
שבוז... אף פאספייק צו אהיים

 היים, זיין איז ווייט ווי נאך, ווייט ווי אוי, היים... א
נסיעה: די איז נעבעך, שווער, ווי
 ליים, אין און שמוץ אין רעדער די זינקק עם

תליה! דער אף קריך כאטש זיך, טריינה כאטש
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 סכך׳ דער טרעסטשעט עם רעדער, די זינקען עם
קנאקן, און סקריפן זאוויעסקעס די

 טראך! — פארזינקעניש א גרוב, א איז אט אט,
..אקן און האלז צעברעכט און פליט ער

קלאר, איז ישראל׳יק מורא: קיין ניט האט נאר
הלכת־עגלה; אין בקי איז
 יאר, טויזנט צוויי כמעט שוין דאך זיך שלעפט ער

ראלע... זיין אייביק פון דאך איז ראם

 ים, א וועלדער און פעלדעי דורך זיך שלעפט ער
מדבריות, סטעפעם, אין בלאנדזשעט ער
 טעם דעם שוין ווייסט ער און געפילט שוין האט ער
צרות. ביטערע אלערליי פון

 הינט, אי לייבן, אי באגעגנט שוין האט ער
גזלנים; אי שליינג, אי לצים, אי

 ווינט דער געשמיסן אים ביין ביזן האט עם
פנים. אין אים געפאטשט — האגל דער

דעם: פון געווארן גארניט אבער איז עם
השמים! לב עד כלבים, בילט, —

 ברוך־השם, נאך, זיך שלעפט טראיקעלע זיין
היום. עד נאך פארט און נאך לעבט ער

 בלינד, הינקעדיק, שוין געווארן טראיקעם פיל
 צעריסן, בייטשן פיל צעבראכן, גלעקלעך פיל
 הינט, די פון ניטא זכר קיין שוין איז עם

געביסן. אים אמאל האבן וואם

 ארט דער אפילו געבליבן ניט איז עם
 רייטער, און קוריערן פאטשטאווע טויזנט פון
 פארט זי — טראיקע ישראל׳יקם נאר, זעט און
ווייטער... און ווייטער אלץ זיך שלעפט זי
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 רוייסט? איר זי, קענט איר — טראיקע אירישע די
חזקה". א איר אף האבן מיר

 הייסט: זי — טראיקע אידישע אלטיטשקע די
וצדקה!... ותפלה ותשובה

פרילינג• דער

.1
 דונער, און בליץ מיט גייט פרילינג רער
לופט... פרישע שבראלן, העלע טיט
 — שטימע זיסע ליבע, א הער איך

רופט: און זינגט זי לאכט, און קלינגט זי

 נערטנער, נרינע מיינע אין טיר, צו
 פריי; און פריש פעלדער מיינע אף

 אויביק ביז און אויביק פון הערשט דארט
מאי! קעניג שיינער ליבער, רער

 רויזן, פיישע מיט באקראנצט נייט ער
 בליט; און שיינט ער טוי, מיט באשפריצט

 ודאקסן בלומען און נראז גרינעם און
טריט. יערער אף נייט ער וואו דארט

 ארעם, ניט רייך, ניט אים פאר ניטא
 נרוים ניט קליין, ניט אים פאר ניטא
 שלאפער... קיין ניט שטארקער, קיין ניט
פאראוים! פאראויס! — ער רופט—מיר צו

 רוקנם, קיומע איר מיר, צו מיר, צו
 הארץ! קראנקעם אויגן, פארוויינטע

 טרויער, אייער פאריאגן רעל איך
שמארץ! אייער פארהיילן רעל איך



11.
 — זינגען. ניט טאו־ און וויל איך אך׳

נאר... איך מעג זיפצן וויינען,
 אבל אן קינד, מיין בין, איך ודייל
יאר. טייזנט צוויי כמעט שוין

 רינגלען קברים אלטע אלטע,
 — מריט יעדן אף איום מיך
 אויביק, אף זיי באקלאגן און
ניט!... איך קען — פארגעסן און

 לידער, אלטע בילדער, אלטע
צאל... א אן שמארצן אלטע

 טרערן מיט באגים קינד, מיין וויין
טאל! און בארג גארטן, און פעלר

 טרערן הייסע מיט באגים ידיין,
 פעלד, טוימע וויסטע, יענע
 אונזער באגראבן ליגט עם ראו

ודעלט. דער אף האפנונג אלטע

 קברים! אלטע די צעגראב ריים
 צוריק זיי פון ארויס ררף

 גלויבן, און מוט אלמן אונזער
גליק. און פרייר אלטן אונזער

 קלאג• מאמעם דער
 שמו׳ן אין און שטויב אין

 גוטם, איר פארלארן
 נחמה... לעצטע איר פארלארן

פארבליט פארטריקנט,
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 גליט, עם רואם קוים און
נשמה... די איר אין זיך האלט עם

וועג נעבן ליגט זי
טעג, זיך ציען עם

יארן, און חדשים גייען עם
שיעור: א אן טראכט זי

 דיר, מיט דאס איז "-וואם
געווארן? בן־יחיד, מיין זון, מיין

דארט, דיר איז נוט אויב
פארט, דאך זיך דערמאן

 מיען, צו זיך באשערט איז טיר ווי
 לאנג ווי זיך, דערמאן

קראנק און עלנד ליגט
ציון!... פון אלמנה אלטע די

 שווער, איז דיר אויב און
אהער, קום־זשע טא

 טאמעף דיין צו אהיים, מיינם, קינד קום
 פרייד אי צוזאמען
לייד אי געניסן,

צוזאמען!.." שטארבן און לעבן און

ציון♦
 פליען און לויפן שטורם־ווינט, אין וואלקן וזי
 טעג; און שטונדן די אופהער אן אנפאנג, אן
 ציון פון טאכטער די—אלמנה אלטע די

וועג... באם איינזאם טרויעריק, זיצט

 גייען, און איר פארביי פארן רייזנדער פיל
 געוויין: גיטער א מיט זיי צו זיך ווענדט זי
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 ]געזעק׳ ניט קינד מיין איר האט צי מיר, זאגט אך׳
כיין!"... אלטיטשקע, ניין,—" יתום?... עלנדן מיין

רייטן און גייען זיי
זייטן פיר אלע פון

לאגד... הייליקן אין מזבח אלטן צום
ציון פון טאכטער די

קגיען, און וויינען טוט
שאגר... און ווייטאק איר פארבארגן צו שטויב אין

טאג, א נאך טאג א גייען און גייען עם
ווינט; רער יאמערט עם וואלקן, די פליען עם
קלאג: ביטערער א זיך גיסט טרויעריק און

קיני־?!" מיין ביסטו, וואו ביסטו, וראו—"

שולמית.
 זינגט, שולמית
זינגט, שולמית
 איילבערט־גארטן... אלטן אין

 קול, יונגער א
קול, ליבער א

 דארטן פון זים זיף צעגיסט
רופט: זי זינגט, זי

 לופט, העלע "דו׳
 היטל, טיפער הייסער, דו,

שלאף! פון אוף וואכט
 סוף א זיין זאל
 דרימל. אלטן אייער צו

 נאכט, דו, אן, צינר
 פראכט היטל אין

פייער... בלויען שטילן, דיין



 זעט? איר הערט? איר
 גייט, חתן מיין
 טרייער... נוטער, ליבער מיין

ער! איז מיד ווי
 שווער ביטער, ווי
 געוועזן! וועג דער אים איז

 געדארט, נעקריינקט,
 נעווארט אלץ און

 דערלייזן. אים וועט נאט ווען
 היינט, אוף־זשע שטיי
 פריינט! מיין טרייסט, מיין
 ווידער, פריילעך און פריש ווער

 לייד, דיין פארגעם
 פרייר, דיין אוף וועק

 גלידער! קראנקע די אויס כלייך
 מיר צו קום קום,
 דיר מיט וועל איך
 טיילן האפנונג און קראפט מיין

 טרער קיין זאלסט דו
 מער, וויסן ניט

 היילן!"... קומער לעצטן דעם
זיננט!.. שולמית

 קליננט זילבער ווי
 בליען... רויזן און — ליד איר

 זינגט, שולמית
 זיננט, שולמית

ציון!... פון ליד נייע דאם



אייניקלעף
שטימע? רריינענדע א דערווייטן פון הערט איר

 ארים, און ■עלנד זיך, קלאגן ראם
וויינען און זיפצן דאם ציון; פון חורבות די

קברים, צעבראכענע אלטע די

 — מצבות אלטע הייליקע די וויינען דאס
געווארן; פארפינסטערט און פארשווארצט

 קינדער די בא איז וואם מאמע, אונזער וויינט דאם
זכי־ון." פון ארויס אויביק אף

 טייערע, מייגע פריינט מיר, דאם דערקלערט
פארשטיין; ניט אליין דאם קען איך

 פארדרייעניש, א גאר דאך ממש ס׳איז
געשעען? אירן מיט דאם איז וואם

טייערסטע, דאס פיינסטע, דאם בעסטע, דאם
 רוחה, גרעסטער דער פון מער פיל
 גאטעניו, אי, יחום: אונז בא זיין פלענט

משפחה!." די שטאם, דער ווארצל, דער

אייניקל! אן — עפעס קלייגיקייט א
 עץ-החיים, פון צווייגעלע א

דוד׳לס רב אדער נחומ׳צעם רב
שירים!" שטיקל לעבעריק א

זיך דערמאנען נארניט זאל קיינער און
פארצייטן האבן מיר אז רעם, אף

זיך שעמען צו ניט געהאט, זיידעם אויך
לייטן, פאר ניט גאט, פאר ניט זיי מיט
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המלך דור און רבינו משה
דבורה, און שמשון, און גדעון, און

געווארפן האבן וואם גבורים, יענע
מורא; א שונאים אונזערע אף

אודאי וואלטן וואם גבורים, יענע
טרערן, בלוטיקע די מיט געוויינט

 וויסן, זיי וואלטן הונדערט־טייל א כאטש ווען
ווערן: וועלן אמאל אידן וואם

 שכנות, אין וואוינק אויסגעקווארט, אויסגעדארט,
דירות, געדונגענע פרעמדע אין
 לייטן בא גענעכטיקט ניט — געטאנט וואו דארט

שכירות... אייביקע זיי צאלן און

הנכת־הבית.
 להשתמש רשות לנוי ...ואין

בלבד... לראותן אלא בהן

לעמפל אלטע ראם ברענט ווידער
 ארט. שיינעם הויכן, אפן

 טעמפל, א איז הייזל יעדעם
דארט. פינקלט מזבח א

 אריבער, שוין איז צייט וויפיל
 טיר... אין שוין עלטער די ס׳קלאפט

 ליבער דער אז זיך, ראכט מיר נאר
מיר: צו רעדט ווידער זיידע

 שטערן גרויסע אכט קינת מיין "זעםט,—
 הימל־פראכט, אין אוף גייען

 ווערן, בלייכער שאטנם די און
נאכט. שווארצע די ווערט העלער



 טייער און ליב הייליק, און "ריין
 זיין אויביק אף אונז דארפן
 פייער, מילדער שטילער, זייער
 שיין: זייער און ליבם זייער

 זכרון אויביקן אן "פאר
 יאק, יענע אין נס רעם פון

שווערד מיטן האבן מיר ווען
אומנעקערט, פרייהייט די אונז

נענעבן: ליכט די נאט אונז "האט
לעבן אין דערפאר זיי נוצן
זינד נרויסע א — ניט מק טאר

קינה"... ליבעם מיין זיין, עם וואלט

 ברענט עם אז יאר טויזנט צוויי שוין זיידעי ניין,
מיר? און — מנורה, הייליקע די

הענט, די רואיק צונויפנעליינט זיצן מיר
פארנלענדט, זיצן מיר פארחלומט, זיצן מיר
איר. אף קוקן און זיצן מיר

 שווער אונז; אף ליגט רואם ארבעט, די איז נרויס ניין!
צוועק, הייליקער רער איז ווייט און

 באגער, איינציק אונזער זיין דארף וואם צוועק, דער
אייזן־געווער, אן שטרייטן צו אונז רופט וואט

שרעק... אן צארן, אן פייער, אן

 טעג פיל ארבעט! די איז נרויס און זיידע, שווער,
ציען, זיך לאנגזאם וועלן נעכט און

ברעג... צום דערנרייכן וועלן מיר וואנען ביז
ורעג אונזער באלייכט און שיין און ברען־זשע טאן

ציון!... פון מנורה הייליקע דו,

102



 —נאכט, די פינסטער אונז נאך זיין ניט זאל לאנג ווי
 מאכט, אונזער ביסט דו האפנונג, אונזער ביסט דו

חיות; לעצט־ביסל דאם גאנצע, דאם
זיין, וועג־ווייזער און פירער אונזער דארפסט דו

 שיין, דיין באלייכט ארבעט אונזער זאל עם
ת!". י ב ה ת כ ו נ ח פון ליכט ליכט,

אוף. שטיי
ארימאן! ברודער, ליבער, ניין

פאראן איז עם אוף! שטיי אוף! שטיי
 ליבער, שטארקער, א גאט א
 גלייך, אלע לעבן אין מאכט וואם

 ארים-רייך, פון פרייד, טרויער- פון
נבור... א — קינד שלאפסטן פון

גביר; באם פרעג ניט רב, באם פרעג ניט
דיר וועלן צרות אלטע די

באווייזן. וועג רעכטן דעם
 שטויב דיין אפ וואש אוף! שטיי אוף! שטיי
טויב; און בלינד מאכן דיך פלעגט וואם

אייזן! ווי הארט און שטייף זיי

ליים... קנעטן צו גענוג נענוב,
חיים!:.. א רופט מאמע די אוף! שטיי

פליען! אדלער אן ווי זאלסט
 אן; זיך הויבט נייער א וועג א

 פאן, אלטע גרויסע דיין אוף חויב
ציון!... פון פאן די פאן, די
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לידער. לירישע און ראמאנטישע

טויב. רוילדע די
 ברוסט איר גראניטן־פעלז צום

— צוגעפרעסט ליבלעך
 טויב א איז איינגעשלאפן

אדלער־נעסט. אן אין

 אדלער־גייסט, אדלער־טרוימען,
זיג, און אדלער־קאמף

באווענט באשפינט, זי האבן
— — — לדיג איר פארוויגט און

 אן דעמאלט פון דערהיים אין
שטום; איינזאם, זי לעבט

טויב" "ווילדע פויגל׳/ "ווילדע
ארום. זי מק רופט

קרא שווארצע די קרייט "ווילדעי"
— — — פליג די זומט *ויילד?!"

 טויבן־שלאף מיין יוגנט־טרוים!
----------אדלער־וויג! ד?ר אין

אריגן• צרריי
 מיידעלק שמייכל, שמייכל, אך

רעגנפויגן א קומט עם
 הימל־גלאנץ טיט הימל־בלוי, מיט

אויגן. ליבע דיינע פון
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 אנדערע: צוויי — דאך און דאך... און
זעלטן, און שטיל לייכטן זיי

 זיי, עפנען הימלען גאנצע דאך
וועלטן. גאנצע באדעקן

 רויזן־שטויב, טיט רעגן־טוי, טיטן
— פיינעם, ריינעם, טיט גלוסט, טיט

 חן־גריבעלעך צוויי די צווי? די
דיינעם. שמייכל קלארן באם

נאטור♦ די
אוונט־שטערן; דער שיינט ליכטיק

פעלרער; די אף ליגן שאטנם
 דך גיסט און ווייט קילקייט פייכטע
וועלדער. די פון גערטנער, די פון

 בוימער אלטע גרויסע, די און
 בלעטער, נרינע די טיט שאקלען

רוישן: זיי אז זיך, דאכט טיר און
וועטערף׳ דאם דא איז פריש ווי זע, —״

 גלענצן פערל, ווי טוי, טראפנם
אוונט־שטראלן, לעצטע די אין

 טאלן גרינע פייכטע, די אין
קוואלן... קאלטע פרישע, שלאגן

 וועלן מיר וואלדי אין אדיין "קום
דערקרעפטן... און דערפדישן דיך

פאדעם גרינע ווייכע, טיט ווי
נאהעפטן... און באשפינען דיך

 דרימל זיסן שטילן, א "טיט
באווייען, הארץ דיין טיר וועלן
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חלום זיסן ליבן, א טיט
דערפרייען"... און דערקוויקן דיך

פרישקייט זיסע טיט וואלד, פון און
 אנגעזויגן, אנגעטרונקען,

אפגרונט, גרויסן דע□ צו איך גיי
אויגן. מייגע פאר ליגט וועלכער

 גלעגצן ליכטיק שיינען, ליבטיק
פורפור־העלן רייטן, דע□ אין
שטראלן די פון אפשיין לעצטן

וועלן. פלויע באגאלדטע, די

וועלן, שטילע בלויע, די אף
שפיגל, א ווי גלענצן וועלפע

 —פלאטערט און שייעפט זעגל, א שוועכט
פליגל. ווייסער גרויסער, א ווי

וועלן פלויע שטילע, די אף
קלייגע; א שיפעלע א שוויטט

 שטיטען, איך הער שיפל פון און
ריינע... זים?, שטיטען, יונגע —

 זינגען, שטימען זיסע יונגע׳
ווינטן; די פון שטורעטם, די פון

 שטריימן וועלנע ,שיפער□ די פון
 אינדן, גייזע נרויסע, די טיט

 אפגרונט דע□ אף שוויטען וועלכע
 פרייע שייגע, יענע אין ווייט,
 אייביק, שיינט זון די וואו לעגדער,
 טרייע, נוטע׳ לענן עס וואו

 איין ווי גלייך טענטשן, ליפע
—משפחה, גליקלעפע גרויסע,
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 פריינטשאפט, ז״ער אה שטארק ווי ארן
הצלחה... און פרידן זייער

 זענל דעה אין — ברידערי נו־זשע, —״
ניכעה.. ניכעי, נו, ווינט!.. דער בלאזט

 פליק וועט שיפעלע אונזער
וויכער... א מי אינדן, די אף

אפגרונט; דעם אף שוועבן "וואלקנם
 שווימק׳ דאה אה שטורם אין שווער

 ברידער!" האפנונג, מיט נאר-פאראוים...
שטימק. יוננע פרישע, זינגק

 זיננק, שטימק זיסע יוננע,
צוזאמק; זיי מיט זינג איך און

 פליסן איך פיל הארצן אין טיף
פלאמק: נייע קרעפטן, נייע

 טראפנם ווי טריפט, האפנונג נייע
 גומען רעם אף וואסער קאלטע

 אייך, דאנק א אך, קראנקן... דעם פון
בלומק. און נראו זאננק, בוימער,

וועלן, בלויע פוינל, פרייע
 הארצן, הייסן טיפן, פונ׳ם

 פארנעפן איך האב אייך צווישן
שמארצן! נרויסע אלטע, מיינע

ארבעט. דער ליד
 שוועסטער, און ברידער ארימע מיינע אייך, פאר

וועלט דער אף צעשפרייט און צעזייט זיינק וואס
ווענן׳ טוהנטער אף בלאנדזשק און קריכן וואס

 קעלט. אין און היץ אין שטורם, אין רענן, אין
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 זיפצער׳ און קרעכצער אייביקער דו או? דיך, פאר
 איד, פאריאמערטער פארקלאנטער, פארשווארצטער,

קלינגען און הילכן און זינגען און שאלן טוט
ליד. לעבעדיק־פריילעכעם מיין פרישתם, מיין

לעבן דאס זיך ניסט שטראמען טויזנטער אין
 ברעג... אייביקן צום אלטן, צום פארט קומט און

 גארטן, בליענרער א איינעם פאר איז וועלט די
וועני זומפיקער א שווערער, א — טויזנט פאר

ארבעט! דער און מי דער געזאנג און לויב א,
 דדים! און ליבנד הארצן, פון זיי נריסט זינגט,

מאזאליעס, מיט הענט די זיין זאלן נעזונט
שווייס! דער זיך גיסט עם וועלבן פון שטערן, דער

 שפינדל, דאס ווערקשטאט, די זיין זאלן נעבענטשט
זעג! די און סערפ דעי סאכע, די האמער, דער

 גארטן, בליענדער א איינעם פאר איז וועלט די
וועג. זומפיקער און שווער א — טויזנט פאר

מאבלים! שררה׳ם רעם ברידער, זיינען, געשמאק
 ברויט, שטיקעלע דאם — אלעם פון נעשמאקער

ארבעט ערלעכער איינענער, פון זיך ציט וואס
נויט. אן נאר אבי מי, מיט און שוויים מיט

 צימער, זיין אין שלאף שררה׳ם דעם איז געשמאק
שניי; דער ווי ווייס קיסעלעך, ווייכינקע אף

 ארבעט דער נאך פארנאכט, שלומער א—געשמאקער
היי. פרישינקעס קאפיצע א אף פעלד, אין

רענן. א נאך זון די שיינט ליכטיקער פיל
קעלט; נאך זיסער און ליבער — ווארעמקייט די

 נענאסן, אומנליק דאם האבן וועלכע די, נאר
 וועלט. דער אף הייסט גליקלעך־זיין וואס פארשטייען
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 אייזן, פון—האמער דער שטאל, פון אה פייל די
 שיין, איבעריק ניט און נעמאכט איינפאך נאנ״ן

 פאנצער דעם און שווערד דאם מען מאכט אבער זיי מיט
אליין. קרוינען הייליקע די טאקע און

 אייזן: פון—סאכע די שטאל, פון איז סערפ דער
ניט; זיי זיינען גרויסע קיין צירונג קיין

 לעבן, אונזער קראפט, אונזער לינט אבער זיי אין
טריט. איינציקער איין אוממענלעך איז זיי אן

 ארבעט! דער און מי דער זיננט און לויבט־זשע טא
 הייסי און ליבנד הארצן, פון זיי נריסט זינגט,

מאזאליעם, מיט הענם די זיין זאלן געזונט
שווייס! דער זיך גיסט עם וועלכן פון שטערן, דער

מעשה׳לע א
ערד־ארבעטער. געוועזענעם א פון

פאראנעי איז דערפל א
 באבראווי־קוט, הייסט עם
נעשטאנען דארט איז אמאל

גוט און וויגעלע... מיין

נענאננען מיר איז זים און
צייט: ליבער יענער אין
זאנגען געלע האבן דארט

זייט. יעדער פון גערוישט

נלעטער נרינע די האט דארט
געווינט; ווינטעלע א

ווינטער זיסעם ליבעם, א
נעקוויקט. ברוסט יוננע מיין

אידן דארט הארעווען עם
טויט, ביזן קינדווייז פון
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 פרידן אין דארט עסן און
ברליט. שטיקל אייגן אן

 יארן, זיינען פאי־גאנגען
 — אלועק דארט פון בין איך

געללארן צוגעגרייט בין
צללעק: אנדער אן צו גאר

גיין סאכע רער מיט ניט
נויט, און אריטקייט פון

זייען און אקערן און
ברליט. שטיקל דער פאר אלץ

צערער א ווי איז שטארק ניין,
 טיר; אין הארץ מיין שטאלץ און

פעדער, די אין םאכע מיין
פאפירי דאס איז פעלר מיין

סאכע, מיין איז פעדער די
 פי", פא דאב איז פעלד מיין

מזל־ברכה פאר ולאם און
מיר! פאר אנגעגרייט איז

 פיננער׳ די מיר פון לעקם מק —
לועלט; א מיר מיט קלינגט עם
 — גרינגער זיך, דאבט איז, לואט באטש

געלט. נעם און לידלעך מאך

 צופרידן, זיין מאג איך יא,
טליט. ביזן ערנער ניט

 אירן. ליבע נאר, פעלט איינס
— איינם נאר

ברליטג. שטיקל ראם
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טאסטן• צוויי

 העלפאנט־ביין אלטן פון אויסנעטאקט ווי
 בלויע טיפע, אוינן שארבן. הוילער א
 גראע. לאנגע, א בארד א ים־וואסער; ווי
 ציין. אן אייננעפאלענעם, אן מויל, א
 שמאלע. דארע, אקפלען הויכער. א וואוקם א

 גאלע... ביינער און הויט—רוקן דער ברוסט, די
 האנט, לינקער דער אץ ער האלט זאמד־אור א
 בליען דורות רעכטער... דער אין קאסע א

 פלי׳ען יארן בלעטער... די ווי וועלקן און
 וואנט... ווייפער א אף שאטנם ווי פארביי

 רחמנות, קיין שנאה, קיין אים פאר ניטא
 וואונד... און שמערץ, קיין לייד, קיין פרייר, קיין ניטא

 "קי־אנאם", נאמען זיין נעווען איז פארצייטן
 אצונד... אים מען רופט — ״וועלט־נעשיכטע״ די

 באהאלטן שווייגט, און שטייט אפנאט אלטער דער
הוקי... רער אין נעפל גרויען טויטן אין

 פולווער־רויך דורבן דארטן, ערגעץ נאר
 קאלטן פונ׳ם אפנרונט פון קויטן־קלאנג, אין

הויך. און שטארק קלינגען איף הער טאפטן צוויי

.1
 זאל, דער איז פארנאסן ליכט מיט
 בלומען; פרישע מיט באפוצט טיש דער

 קוואל... א פון ווי פליסט שאמפאניער
 זאל נאנצער דער זינגט און קליננט עם

 געקומען!"... איז "ניי־יאר— וויוואכי א
 לאנד, אין איז בירגער־יום־טוב א

 דערפילן, חוב בירגער מיין אויך כ׳מוז



 האנט אין כוס א אויך נעמען כ׳מוז
 שפילן... וויוואט א טאקט נאכן און

 — וויין דעם שטיין רואיק לאזט ניין, ניין,
 זייף מטריח ניט קיינעם כ״דארף

 נעולארן פול שוין לאנג איז בום מיין
 — צארן, און פיין טיט האס, און גיפט מיט

 היינט, פנים אין דיר אים אוים כ׳גים
 רענן, אין קעלט, אין הי׳ן, אין זאל עם

 באלוענן, נאר זיך ללעסט דו ודאוהין
 ולענן אלע אף דיר באנלייטן

פיינטי... בייזער א, פיין; מיין ליד, מיין

.11
 שטום איז נאכט די ,3טלי איז נאכט די

 ארום... איז פינפטער שרעקלעך און
 אויסגענאסן איז שטאל פון פריינט! מיין
 מאכט; העלדן טיט פלאמט ער נייסט, דיין
 פארמאכט, ניט איז טרייסט פאר הארץ דיין
 פארשלאסן; ניט האפנונג פאר טיר דיין
 ווענט די דיק אבער זיינען עם
 — ריגלען, די און שלעפער די שטארק און
 הע:ט. די פיין טיט פארברעכפט דו און
 אדלער־פלינלען... פארשמידטע פעפט די
 — היינט ניי־יאר סאיז אוועק... יאר א

 שלוארצן דורכן נעפל דורבן און
 פריינט, ווייטער מיין דיך, איך באנרים

 הארצן ברירערלעכן טיפן פון
 באנער: איין טיט נעפיל, איין טיט
 שטרעבן און ראטף שווערן אין זאל עם

 טרער הייפע מיין דיר פארזיסן
לעבן!.. פארפמ׳מן דיין פון גיפט דעם
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לידער. קריטישע

פאנטאזיע
 סוחר, א איז מענטש דער

 יריד; א וועלט די
 מ׳וואנדלט מ׳האנדלט,

 מץידט, און מ׳קאכט
 רעכט נאר ממש ס׳איז

 ווערן, צו כפרה א
 באקומען צו אבי
 מער... וואם רוח דעם

 רוח, קיין ניט ניין, אך
 — באגער, איך וויל, איך
 צוריק, מיר אפ ניט

קרן!.. דעם קרן, דעם

 האנדל דעם אין האב איך
 אלץ, איינגעלייגט דאך
 וועלט: דער אף נוטס טייערסטע דאס
 יוגנט, מיין קינרהייט, מיין
 הארץ מיין און זין מיין
 געשטעלט, סכנות אין איך האב

 — רוח נאך זיך געיאנט
 יחוס, נאך כבור, נאך

 שיעור... א $ן געקאכט געארבעט,
 מיך לאזט ברידערלעך, אך,

 — שותפות פון שוין ארוים
—מירי פאר האנדל רער איז שווער צו
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קין׳ דער איז נרוים צו
רוח... דער איז קליין צו

אינגאנצן אייך נעמט נעמט,
 גליק׳ דאם און פרייר די
כבור, אי יחוס, אי
 גבורה, אי חבטה, אי

 יוגנט, מיין נאר גיט מיר
צוריק! יוגנט מיין

 צוריק מיר גיט אך,
 יארן, גאלדענע די

 פארגאנגען ויינק וואם
 מיר׳ פאר אייביק אף
 אוף מיר עפנט אך,

 גלויבן, פון טויער דעם
 האפנונג פון און קראפט פון
טיר!.. גאלדענע די

 ברידער, מיר, אף קוקט איר
 באדויערט איר זיפצט, איר
 לעבן, ארימעם מיין
זין... נארישן מיין
 מענטשן, ארימע אך,
 מענטשן, נארישע אך,
 ניט, ווייסט איר

 ניט, פארשטייט
 — בין! איך גליקלעך ווי
 בין איך גליקלעך ווי

 אדלער, אן ווי פריי ווען,
 פליגל זיינע צעשפרייט

 פליט ער און גייסט מיין
 שיינק עם וואו אחין,

שטערן אייביקע די
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 יוננט אייביקע וואו
 בליט, און דופטעט

 פריירן אונזערע וואו
 ליידן אונזערע און

ניט!.. זיך געפינען

קארטנרוארפערקע• די

 הענט, אלטע פארדארטע, פאר א
כארטן; די ווי ביינער און הויט נאר

 קאפ, אפן שלייער אלטער אן
קארטן. פעפל פארשטאלצן אלט אן

 אפגעמאלט, ווי זי איר האט אט
 זקנה׳ א קארטנווארפערקע. די
 - וועלט גאנצע די אוים זוכט — נישטא

איינע. איז זי גלייכן, איר נישטא

 אך׳ — קארטן פעפל אלטע דאם
 פארשטיין, צו מיר ניט רבותים,

 דעם, אין ליגט כה א פאר וואם
זען?".. הערן, וריסן, אלץ קאן וואם

 נעם גיכער, באבע, ניכער, נו,
שהיות: קיין מאך קארטן. די צולייג

הארץ? מיין קלאפט שיעקלעך ווי הערפט, דו
חיות... מיין אוים מיד גייט עם — זעפם? דו

 דיר צו איך בין דערהיים פין נישט
נעוועזן בין איך ניין, געקומען;

 נעזוכט, און מקומות פיל אין
נעזן. צו זיך טיטל א נעזוכט
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לייט נרויסע לומדים, חכמים,
צירונג די קאפ, אונזער פון קרוץ די

געהאפט האב איך — פאלק אונזער פון
קורירונג. א האבן צו זיי פון

מיך איך האב נעווענדעט זיי צו
לידער׳ מיינע אין נעבעט א מיט

די: פאר געקלאגט געוויינט, האב איך
ברירער! ליבע רחמנות, האט אך,

 הארץ, קראנקעם מיין הארץ, מיין אוים היילט
טרעי־ן; מיינע פון קוואל רעם פארשליסט

 פונק, הייסן א מיר אין אוף בלאזט
שטערן. העלן א מיר אין אן צינדט

 הארץ, קראנקע מיין הארץ, מיין אום קערט
גלויבן; ריינעם הייסן, אלטן דעם

אמאל נאך האפנונג די זאל עם
אויבן. פון מיר שיינען פריער ווי

גייסט א נעהאט אמאל האב איך
פלינל... ווייסע שטארקע, נרויסע, מיט

שטאל פון ווי געקאוועט ברוסט א
שפיגל; א ווי העלע אויגן און

פאלק מיין וועל איך נענלויבט: האב איך
באפרייען; און ערוועקן שלאף פון

נייסט אלטן זיין ברוסט, אלטע זיין
באנייען. און באפרישן קראפט מיט

לינט עם וואו צייגן, אים וועל איך
 פירן אים וועט וואם וועג, רעכטער דער

נליק, און ליכט לעבן, און קיאפט צו
באצירן. און באקרוינען קאפ זיין



וואוהין זעט, און גענלויבט... האב איך
פארטריבן! איצט מיך האט לעבן ראם
 קראפט, מיין און האפנונג מיין פארביי
נעבליבן. מיר ויינק טרערן נאר

 קינה־ליד, מיין באנאכט ויננ איך
זאנן: שכנים מיינע און — זינג איך

גיין שלאפן שוין ער ולעט ורק "אך, —
קלאנן?!"... צו אופהערן שוין וועט און

— לייט נרויסע לומדים, חכמים,
 עצות נאך ויי צו אומזיסט בין איך

מיך העדן אלע געגאנגען.
פלייצעם; די מיט קוועטשן פארוואונדערט,

ניט פארשטייען ניט, ווייסן ויי
 שרעקן... זיי טוט י^מער מיין שמערץ, מיין

קארט די וועט אפשר באבע, נו,
אנטפלעקן? מיר אמת רעכטן דעם

 — דארט? זעסטו וואס ואנ, ואג־זשע, נו,
סבה?... א נו... נו, ס*ורעב? א בריוו?... א

אראפ?... קאפ דעם לאזט דו שוויינסט, דו
ליבעי ניט, וויין ניט, וויין אך, וויינסט?... דו

נעזונטערהייטי גיי אלטע, גיי,
 זאנן... ניט ניים קיין מיר וועט קארט דיין

וועלט דער אף גורל מיין ווי־ם איך
פארטראנן. אים איך וועל רואיק און

 קוואל, א ווי איו ליד מיין ווייס: איך
ווערן; אויסנעפריקנט ניט קען עם

וואן ביו ליד מיין קלאג, קלאג־זשע, נו,
טרערן!... אין אויסגיין ניט וועסט דו
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נאכט-בילדער•

 נאם, פינסטער, שמוציק ווי אך,
נאם! אלטער אונזער אף איז

 אפן שטייען פענסטער טירן,
 שלאפן; אלע — עולם דער און

 זקנים; שלאפן קינדער, שלאפן
איינעם! אין אלע — קראנקע בלינדע,

אויבן־אן פארקן רעם אף
 — חאן אלמער דער שרייט און שטייט
וקים, חי זיי שרייט און שטייט

 נייעם א צו לעבן, א צו
 זיי... וועקן צו שלאף פונ׳ם

 געשריי!.. זיין איז אומזיסט אך,
 אייזן פון זיין מק דארף שטארקער

 נאט! ליבער זעק, צו דאם
 ווייזן אייך כ׳וועל אביסל, קומט

 שטאט: אין אונז בא שלאפט מען ווי

*

זיך, דרייט וועלטל ראם
 זיך: גייט לעבן דאם

 לויפט, מע
 וואנדלט, מע
 קויפט, מע
האנדלט; מע

 נעשעפטלעך מאכט מען
טויט ביזן
 אפטלעך טאקע און

 ברויט... אן מען זיצט



 אסעסאר צום קריכט מען
 פיננער׳ די אים לעקט סע
 נרעסער, ווערט מכה די

 נרינגער... ווערט בייטל רער
 כאבארלעך שיט מע

 בארלעך, ווי אזוי
 קרעכ״ן׳ א טיט

 רעכטם... און לינקם
 טאלנע אין פארט מע

 — כאפן שירים
 קווארטאלנע דער אז

 קלאפן... ניט מער זאל
 האמעל אין באלטע, אין

 סבה: א זיך מאכט
 פאגראמל א כאפט מע
"ספאסיבא"... זאגט מע און

 לויפט, מע
 וואנדלט׳ מע
 קויפט, מע
 האנרלט; מע

 — מאסקווע פון מען טרייבט
 האלע; אין מען לויפט
 — האלע פון מען יאגט

 שפאלע; אין מען לויפט
 — מען טרייבט שפאלע פון
 סטארן: זיך מען דארף איז

 מען׳ בלייבט — מען קאן
 נארן! זיך, ווארגט און

 ווידער איז — ניט אויב
 מאשינע: די דריי א

 ברידער רופלאנד, עט׳
מדינה! גרויסע א איז
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 דארט, איז — דא ניט
 מאכן? מען זאל רואם

 פארט טאקע און
זאכן: אלטע די

 לויפט, מע
 וואנדלט, מע
 קויפט, מע
 האנדלט, מע

 נבאי א קליינט מע
 הושענה־רבה,

 — עליות כאפט טע
 חיות! א איז עם
 שטאט א האט מע
 ארון, באם י&ול אין
 — נאד אין נייט מע
 יארן! לאננע צו

 רבנים, קליינט מע
 חזנים, הערט מע
 — כאר, א האלט מע
 פנים א האט עם
שוואר״ן־יאר!,. דריי פון

בריורעלע• א

 טייערער, חבר ...מכתבך,
 בינעלעך די ווי קבלתי,

 בינעניבטאק פון פריילעכע די
 זומער־עיין, העלער אין

 שאט־נעטאן א זיך רוישנד האט
 גלענצנדע מחנה גאנצע א

 נאלדענע די פון זכרונות
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 — קינדהייטם־טעג ליבע און
 א־דישע א פרן זכרלנלת

 נשמה׳לע, דערשראקענע
 טייבעלע, צאפלדיקע א

 טייט ערשטן אפן ולאם
 אומגעריכט עם כאפט רדיגל פון

 ארימע שליידער... א שטלים, א
 יתלמה׳לע!.. עלנדע און

 געדיינקסט? דו זכרלנות...
 גייענדיק, חדר אין אמאל,
 אונז׳ שלאגן באהעלפער דער פלעגט

 קומענדיק, חדר אין דערנאך
 קלעפ; געבן רבי דעה

 געקאטעולעט און געפייניקט
 דאנערשטיק, ביז דאנערשטיק פון
ליידאק!.. דו, קלאגן, זיך

 נאך זיי געדיינקסט דו מסתמא,
 ניט, סמייע מאמען דער שא! און
 גאלרעגע... זיסע, די טעג, די

 טייערער, חבר פרעגסטו, איצט
 אונז בא ניים זיד הערט ולאם
 געזאגט, מ׳שטיינס עט, — שטעטל? אין

 הונגערן אידן גארנישט: נייעם!
איז; מנהג דער לוי קריינקען און
 — זיי העלפן גבירים די

 לימנעס מיט איינגעמאנטם, מיט
 גלפסען זיי ווען )נאטירלעך,

 אונזערן, בית־החולים אין
 זיף(... בא חיים דער אין ניט
 שלין קדמלנים פון איו אזוי
 איינגעפירט׳ שטעטל אין אונז בא

אנדערע כמה ללי אזוי
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רו׳עלט; דער אף מנהגים
 זיף קריגן נעמען: ביישפיל צום
 שעלטעניש זירלערייען, טיט
 אמאל פעטש מיט העלפט, גאט אז און,
 — איינגעוואוינט ווערט מען רעש? מה

 ניט, סכנה קיין איז פאטש א
 נאך רוח מיט צוריק מ׳גיט

פריינט!.. גוטע ווידער און
 גאר להנעים צו־ אף זיף מאכט איז
קאמעדיע; מין אזא אונז בא

 זיך האבן בעלי־בתים צוויי
 וואם? פאר טרעף און צוקריגט,

 מזרח־וואנטי.. אין שטאט א פאר הא?
 פייבט און קאלט איז אונז בא קלויז אין
דערשטיקעניש; א פינפטער, און

 פויל, און אלט איז ראך דאם
 לאנג יארן פארשימלט; ווענט די

 זיין, צו פ׳דארף ווי רעמאנטירט ניט
אמאל פארינט ניט אפילו

טיר. קיין און פענסטער קיץ
 ניט עולה קיין רעדט: עולם הער

 גאלדענע" די "פאן די זיין, וואלט
 זיף זאלן עם טאן, עפעם זאל

 שלאף פונ׳ם טאן ריר א
 — אונזערע פריצים די פני, די

 צייטי שוין לאנג כ׳לעבן, צייט׳
 אומגעריכט, דרינען, מיטן אין

 הארי מיין גאט מלחמה... א ווערט
 בליצט. עם און דונערט עם
 באדאראם... גייט וועלט גאנצע די

 מזרח־וואנט אין היות איז? וואס
 יעדערן וואם שטאט א דא איז
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 דארט... זיצן זיד פארוועלט
 דיר. זאגן איך באדארף שטאט, די

 — גאר פרעמדע א אייגנטלעך, איז
 פארארעמטן, א צו געהערט

בעל־הבית; אלטן אן
 מיך, פארשטייסטו בעל־הבית, דער
 אונז בא שפיטאל אין נעביך ליגט
 פריינט, מיין ניין, נאר יארן־לאנג... שוין
דא? חקירות טויגן וואט
 ארימען, אין — איז עיקר דער

 אונזערן, שטעטל וויסטן אין
 הינט די ווי חושך!... איז
 זיך האבן נבלה, א אף

 געטאן ווארף א געטאן, שאט א
 — ווער ווייסט יאר שווארצער דער

 באד־יוננען, און בינדיוזשניקעס
אסטראזשניקעם... און שכורים

 האלץ, ווי קלעפ פליק עם
 ביטערע טרערן און שפריצט בלוט

 אונז... פארפליסן אוגז, פארגיסן
 ברודערקע, עולם־הפוך, אן
פריינט! ליבער גהינום, א

 זיך טרינקען מענטשן און ברענט, עם
 שרעקעניש... אין פיין, אין לייד, אין

 רב באם און ביטערי.. שלעכט,
 זיך ס׳האלטן אסיפה: אן זיצט

 רארט טראכטן קלערן, עצה, אן
 אונזערע, בעלי־מוחות די

 דארט מען רעדט ריידן און
 אונזערן פון שלאק פונם אז

 איה״ש ארוים גאר וועט
כלל: פארן טובה א
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 אויסקלייבן גבאים מ׳וועט
 אמת׳ע הערסטו? נייע... גאר

 וועלט־טוער, רעכטע מתעסקים,
 שטראם א ווי וועלן וואם

 אפשוויינקען לעבן אונזער פון
 העסלעבע דאם שטוץ, און שאגד דעם
 שקלאוועריי... שיוערע און

 זייערע צו זיך־צו הער איך
 ווארימע בוימאייל — הבטחות

 מיר, בא הארץ אפן זיך צוגיסט
 ארום גייט חיות א

 *טייעדעי אך, גליד... יעדן אין
 מיך: דאך קענסט דו פרייגטי ליבער און
 פאליטיקער, קיין גיט בין איך
 איר פראסטער א בין איך
 ניט, איך גיי אסיפות קיין אף

 ניט איך ב גי קהל עצות קיין
ניט; דעות קיין זאג און

 ווינקעלע ארים מיין אין נאר
זיצנדיק, עלנד קינדווייז פון
שטאך יערן איך פיל אוי,
 האף איך ווארט׳ איך ברי!.. יעדן און
ביטערער, קבצן איך, — גלויב און
 פאריאמערטער, קאליקע איך

 דערשלאגענער, דערשראקענער,
 גלויבי.. איך האף, איך ווארט, איך

 ברודער;ע אבער, איז דערווייל
 —שטייט—ישראל בל בימערי.. שלעבט,
 קלעפ, די און חברים,

 אייזערנע שווערע די קלעפ, די
 פני, די דערויייל!.. איך באפ

 — אונזערע מיוחסים די
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 שוין גיכן אין זיך גרייטן זיי
 אייגיקע קלייבן... גבאים
 פארוים שוין געניסן

 זיין, גבאי א פון גדולה די
 גן־עדן־טעם רעם מתיקות, דאם
אויבן־אן... זיצן פון
 פינסטערער, קבצן איך איך, און

 פיין, פון נליט, פון דערווייל פארגיי
 שרעקעניש... פון אנגסט, פון גוואלד, פון
 שוין, צאגקען כתות לעצטע די

אויסי.. מיד גייט חיות ראם

 ביטערן, דעם כלאג דעם הערט איר
געשריי? און יאמער דעם

 מק, עגטפערט וואם פריינט, ליבע זאגט,
זיין!... אף מען ענטפערט וואם

חתן. טריטער דער

 שטייען בוימער די פראסט, דער ברענט עם
אנגעטאן... תכריכים אין ווי

 זיך דרייט שדים־רומפל א אין ווי
כאן ווייסע די אוף כאפט ווינט, דער

 לופטן... דער אין פלאטערט און פאטשט און
זידט... און ברומט, און קלאגט וויוגע די

 קכר פון קלינגט פינסטער דער אין און
ליד: שרעקלעך און ווילד א ליד, א

 קלאג־ליר, מיין פלי, פלי, אאו!.. אאוי —״
טייך!.. און וואלד אף טאל, און ג בער אף
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מיינע! ברירער ליבעי חברים
אייך... אף ווארט און ליג איך אאלי..

חלום... זיסן אין פארווינט ליג, "איך
 עק... אן אן זיך ציט זי — נאכט די

 געלעגער, מיין איז לאנג ניט ברייט, ניט
דעק... מיין איז אביסל צו־שווער

 כלה? מיין קענט איר אלים... ווארט שטייט... "נאד
טרייסט, זיסע מיין הארץ, גאלדן מיין

קלארע? די בת־מלכה די קרוין, מיין
הייסט? זי ווי איר, ווייסט איר, ווייסט און

 שטראלן, און מוי פון געוועבט הארץ, "א
פרילינגם־לופט; פון יוננט־פרייד, פון

 בליצן, זיינען אירע אויגן די
בלומען־דופט. ריינער — אטעם דעם

 שירה זיננען שטיינער און — גייט ״זי
וואסער־פאל; דער שיט פערל מיט

 וויינשטאק, א בליט־אוף בליק יעדן פון
קוואל. א פליסט־אוף טריט יעדן אף

 זענל, איר איז וואלקן ווייפער "דער
בריק... איר איז רעגנבויגן דער

 כלה, מיין קענט איר — זאגט זאגט־זשע, אך,
נליק? ן*מ טרייסט, מיין הארץ, גאלדן מיין

 געבורט־ארט איר איז "העלדן־גייסט" "אין
נעצעלט... איר איז זיג" און "קאמף אין

 נשמה" "פאלקס "פרינצעסין־פרייהייט",
וועלט. דער אף זי הייסט "פאלקם־נליק" און



איר? הערט חתן... איר געווען בין "איך
— גוט, און ליב טיר געווען אלץ ס׳איז

געאפפערט איר פאר פרייר טיט האב איך
בלוט.,. מיין ט^רך, מיין גייסט, מיין הארץ, מיין

אפגעוואשן, מיך האט טאטע "דער
צוגעגרייט; חופה רער צו ווי

 נייע, א העמד א האט מאמע די
אופגענייט; מיר העמד יטניי־ווייסע א

כלי־זמריט״ם ווי האבן פושקעם "די
"מזל־טוב"... חתן רעם געשפילט

וואונדן... אלע געווארן פארהיילט
שלאף!.. זיםער א נאבטי גוטע א

זיידע, דער מיר נאך זאגט קדיש "און
זיין... מיר רו מיין זים און שטיל סץאל

 זיירע, אלטער ווייפטו, וואם־זשע נאר
פיין? און קלאג טיט הענט די פארברעכפט

טאקע, ווירקלעך מיינפטו אפשר "צי
ניין! זיידע, ניין, טויט?!.. בין איך אז

צאפלי.. איך פילי איך לעבי איך לעב, איך
געוויין!.. אוים זאגן! קדיש אוים

טיפער הייפער, נאך פיל און לעב "איך
העלדן־מאכט; טיט פול פריער, ווי

אויגן העלע טויזנט טיט קוק איך
נאכטי.. טויטע קאלטע, די גלי־דורך

בריפטן; טויזנט טיט איצט אטעם "איך
זידט און קאכט הערצער טויזנט אין
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 גלויבן און קראפט צארן, און האס מיט
פליט. און שאלט קללה מיין בלוט, מיין

לופטן... רער אין פלאהערט און פלאמט "און
הענט, טויזנט מיט אדום כאפ איך
 קייטן, אלטע די צעריים צעבייג,

ולענט!.. אלטע די צעולארף צעברעך,

אביון! מלך דו, פאלק, עלנד "ווארט,
 קלאג, דיין איין האלט לייר, דיין פארשטיק

 נחמה־שטערן, דיין אופגיין ס׳וועט
דערלייזונגם־טאג!"... דיין קומען ס׳וועט

 סקריפען... בוימער די פיאסט... דער ברענט עם
..זידט און רוישט וויכער בייזער דער

 קראנקע, און עלנדע אלטע, איר,
ליד?.. חר.ךם טויטן דעם הערט איר
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פראזא.

התורה♦ לכבוד

אירע אין אננעטאן בת־מלכה, א ווי. כלה׳ א ווי
 שענסטע בעסטע,

 וועלט׳ שולדיקע
צוריק. יאר ציק

נאד ניט

 אוט־ יונגע די נעשיינט האט קליידער,
פער־ און ניין הונדערט זעקם טויזנט פינף

נן־עדן^ר דער—וואונדערשיינערגארטן דער
 פ^ ערשטע ראם געוואוינט אגפאנג אין האט עם וואו

 נעבלי! האט וועלט גרריסע נאנצע די או־ך נאד פאלק,
 באלייכטעט בלומען־שטאק, פרישער א ווי געדופטעט

נעם זילבע־ פרישן, מיט באשפריצט זון, גאלדענער דער

 ניט ך זי האט זיפץ איינציקער קיץ
 ניט נאך איז טרעה איינציקע קיין לופט;

ערד. גליקלעכער בליענדער, פרישער,

 אין געהעיט
אף נעפאלן

 דער
דער

 ציטראנען־בוימער און איילבערט נרינע די אונטער
 גרויסע, די זון דער קעגן זיף געוואיעמט און געלעגן זיינען

 זיך האבן זיי נעבן און לעמפערטן, און בן ל' פורכטבארע
שעפסן. און פי אינדן, און הירשן געפיטערט רואיק

 זיינען צעדערן שטאלצע הויכע, די פון צוויינן די אף
 דעם נעבן איינער נעסטן, זייערע אין נעזעסן רואיק זיף

 שוואכע, דאס און אדלער שטארקער גרויסער, דער דערן. א
טייבעלע. קליינינקע
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 העזעלע ארימע שלאפע, דאס און שלאנג בייזע די
 אנדערן רעם נעבן איינס און קוואל איין פון געטרונקן האבן

וען.*אפ געלייגט זיך

 און וועלרער אירע טיט וועלט, גרויסע גאנצע, די
 אפגיונטן, און טייכן שטראטען, טאלן, און בערג פעלרער,

 ערשטעם, איר — שירה הייליקע גרויסע, די געזונגען האט
מארגן־ליד... שיינעס

 ערשמער רער — טאג זיבטער דער געווען איז עם
וועלט... דער אף שבת

 —וועלט די באשאפן בורא רער האט טעג זעקם אין
 טאלן וועלרער, בעי־ג, טייבן, פעלדער, אי־ע טיט ערד די
אפגרונמן... און

 עם וועלבן אין ביבעלע, דאס געלעזן איר האט —
פארגעקומען? איז דאם אזוי ווי באשריבן, איז

 האט איד וועלבער שאלה!,. א זיך! פארשטייט נו. —
— ביכעלע? דאם געלייענט ניט

 איז עם באשריבן ודעלפן אין ביכל, דאס
יארן אלטע גאנ״ן די פון לאנג, שוין

 אזוי ווי דעם, פון געשיבטע אלטע די
נעווארן". געבארן איז וועלט די

 אין געשיבטע די געלייענט האט קינד אידיש יערער
 היי־ ליבע, ראם מען לייענט טאג, זיבטן יעדן וואך, יעדע
.. ביכעלע ליקע

שוועבן... יארן פליען, יארן
פעלר אין בארג פו; שטראם א ווי

 וועלט, אונזער דורך יט1צ די פליסט
לעבן אונזער אין אי־אפ שוויינקט

 נויט, און גליק יוגנט, און קראפט
פארמעגן. און הערשאפט יאטער,
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 ולעגן אלע סטעזשקעס, אלע
טויט... צום גלייך בריינגען פירן,

 דער אף פארגעקומען אי: וואם רעם, פון פיל, פיל
 פון חוק דער אבער געווארן, פארגעסן שוין אי: וועלט,

 אידן יעדן בא איצט בי: נאך לעבט שבת־קודש ליבן דעם
 זיבנטן דעם אף — מעשה־ברשית אף אוגז דערמאנט און

 און רוען געטאן האט אויבערשטער דער וועלכן אין טאג,
 דארט, זיך טוט עם וואם דאם, אף קוקנדיק נחת, קלייבן
וועלטל... ליבער זיין אף אונטן,

 קוקט און בורא־עולם דער זיצט פרייטיק יעדן און
 פאלק־ישראל זיין וואו וועלט, דעי■ אף אויבן פון אראפ

שבת... הייליקן ליבן, דעם פ-אוועט
קוקן! צו איז עם נחת א פאר ולאס אף,
 די פילט מען רוימט, מען וואשט, מען קערט, מען

 מען מקבל־שבת, איז מען טשאלנט, דעם פארוקט מען פיש,
 מען אוים, זיך שלאפט מען סעודה, ערשטע די אפ עסט

 מען שול, אין אוועק גייט מען טיי, דיקן שבת אפ טרינקט
 כהן אוף רופט מען אוים, נעמט מען שחרית, אפ ראוונט

צו... אן הויבט מען און
עליות!!!... איבער זיך שלאגן צו

11
 איבער איבערגעצויגן האט נאכט פינסטערע שטילע, די

 זיסער, א און שלייער, דונקל־בלויען איר מצרים לאגד דאם
 אלע אין גאסן, אלע איבער הערשט שלאף געשמאקער

הייזער.
 זיל־ מירמל־שטיינענע, די מיט טעמפלען גרויסע די

 די מיט פאלאצן שייגע די אפגעטער, גאלדעגע און בערנע
 פעסטונגען, גרויסע צוויי די בלומען־שטאקי, און גערטנער

 איז ציגל יערער שטיין, יעדער ודאו רעמסס, און פיתום
 טייך דער ברערן; אידישע און שתיים אירישן מיט באגאסן
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 אידישע קליינינקע טויונטער ארום שווימען עם וואו נילוס,
 לאנד דאם אליך און דערטרונקענע, דערשטיקטע, נפשות׳לעך,

 הייסע מיט באניסן מוטערם אידישע טויזנטער וואו גשן,
 אומשולדיק־ זייערע פון וויגעלעך פוסטע די טרערן ביטערע

 טיט באדעקט איז לאנר גאנצע דאם — קינדער נעטויטע
 איבער הערשט שלאף ביפער א און פינסטערניש,

נאסן. אלע

 שטי־ דער אין ניט זיף הערט שטימע איינציקע קיין
 אין ניט מען זעט מענטשן איינציקן קיין נאכט, לער
פינסטער... דער

 פאלאץ, גרויסן אין הער דער שלאפט עם
איינגעהילט; סאמעט אין זייד, אין

 קאפנם צו קנעכט-נעליינט דער שלאפט עם
געפילט. שטרוי אלטע מיט זאק א

 יוננט, זיין שלאף אין זעט זקן דער
מאכט... און פרייר זיין נליק׳ אלטע זיין

קרעפטן אי רו, אי ניסט ליבנד און
נאכט... שטילע די הארק יעדעם אין

 וואם נאר גאסן... אלע אין איז רואיק און שטיל
 פון נערויש א ווייטן? פון דארט שיינט און עם גלענצט

 געט־ א גייפט, א לופט... דער אין הערן זיך טוט פלינל
 אויבן... פון זיך אראפלאזן אן הויבט און שוועבט גייסט לעכער

 פינסטער... דער אין נלענצן פליגלען ווייסע ברייטע, זיינע
 לופט... דער אין פלאטערט קלייד שניי־ווייסע לאננע דאם

 פון שטערן, ליכטיקן זיין פון לאקן, גאלדענע לאנגע זיינע פון
 קערפער אומשטערבלעכן נאנצן זיין פון — אוינן זיינע
 באלייככן און באשיינען שטראלן, ליכטיקע העלע, זיף ציען

פינפטערגיש... די אים ארום
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 נעטלעכער דער שוועבט נידעריקער און נידעריקער
 הויפט־ דער אף אראם דך ער לאזט ענדע אם און נייסט

מצרים... לאנד פון שטאט
 צונויף דך ליינן און אראפ זיך לאזן לאננזאם שטיל,

 און פלינלען, ווייסע ברייטע, די אקסלען זיינע אונטער
 פון גאסן, די דורך ניין אן ער הויבט רואיק און שטיל

אנדערן... צום פאלאץ איין פון הויז, צו הויז
 זיך ער שטעלט טיר יערער בא טויער, יעדן בא

 און האנט רעכטע זיין אוף הויבט אויננבליק, איין אף אפ
 טראפנס טריפן עם וועלכן פון שווערד, פייערדיקן א טיט

טירן... די צו צו זיך ער רירט בלוט,
 פייער־ דעם מיט צ■ זיך רירט ער ולאו דארט, און

פלעק... דונקל־רויטער נרויסער א בלייבט שווערר, דיקן
 דאם —שלוערר! דעם פון פלעקן די זיינען שרעקלעך

 טריט גייט וועלכער מלאך־המות. רעם פאר סימנים זיינען
 ווייסע גרליסע, די מיט גייסט נעטלעכן דעם נאך טריט בא

 נאך איינער טויט פאלן נפשות זינדיקע טליזנטער פלינלען:
בכורי־מצרים... די זיינען דאם — אנדערן דעם

 ביכעלע, הייליקע אלטע ראם נעלעזן איר האט —
יציאת־מצרים? פון מעשה די באשריבן איז עם וועלכן אין

 נעלעזן? ניט דאם האט ולער זיך! פארשטייט נו, —
נעלייענט ניט האט וועד

אזוי ווי געשיכטע, די
יארן אלטע די אין

 פאלק אונזער נעאדבעט האט
נעווארן. פארשווארצט און

 דערנאך, וואונדערלעך ווי און
נייעם פרישן, מיט פול

 אר־וים עם איז קראפט, און גליק
מצרים.... לאנד דעם פון
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 דאם זינט פארגאנגען שוין זיינען יאר טויזנט דריי
 דע~ געבליבן נאך איז איצט ביז און — פאסירט, האט
נם. גרויסן דעם פון זכר

 פוצט, מען רוימט, מען שמירט, מען וואשט, מען
 כאקט מען און רעדלט מען כשו״׳ט, מען שייערט, מען

 מען שחרית, אפ דאוונט מען שול, אין גייט מען מצה,
 קריאה־ אף אפ זיך שטעלט מען רייניקייט, די ארויס נעמט
צו... אן הויבט מען און לפסח

עליות!!!... איבער זיך שלאגן צו
111 |

 מיין אין אליין איינער אוונט־צייט זיצנדיק אפטמאל,
 יארן, פארגאנגענע אלטע די אף מיך איך דערמאן צימער,

 קינד־ מיין פון בילדער און דערינערונגען פארשירענע און
 פיצעלע יעדעם און אויגן מיינע פאר אוף שטייען חייט
 וואלט דאם ווי גלייך קלאר, אזוי דייטלעך, אזוי אוים זעט

צוריק. טעג עטלעכע מיט געווען

 ליגן שטעטעלע אונזער אין שול־הויפן דריי אלע
 יעדער נאנק, יעדע טישטוך; א ווי אויסגעשפרייט מיר פאר

 ובפרט לעבעדיקע; ווי אויגן מיינע פאר שטייען שטענדער
 איך יואוהין שול, דער אין הייסט דאם שול, ר ע ז נ ו א אין

 באקאנט מיר איז דאוונען, גיין ע״ה טאטן מיין מיט פלעג
 שמש "ממזרח זאגט: פסוק רער ווי טאקע ווינקעלע, יעדעם

 ; אין האנד־פאם דעם כיז מזרח־וואנט פון — מבואו״ עד
 מיך דערינערט שטונדן גליקלעכע גוטע פיל אף פארהויז.

שולכל: ליבער אלטער דער פון ווינקעלע יעדעם

 בעת געשטאנען איך בין מיך, איך דא-דערמאן אט
 געריינק... איך ע״ה... פאריצער הלל ר׳ ט ג א ז ע ג האט עם

 אלע איבער געגאנגען מיר איז חיות א פאר וואם אך,
פופצג־ א איך האב פארגעניגן א פאר וואם מיט אברים.
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 יעדן ווארט, יעדעם נעשלונגען חבר׳ניק, ווייסער יאריקער
 פון ארויסגיין געטאן האבן וואם קרעכץ, יעדן און זיפק
לעפצן. מחיהדיקע זיסע, באמת זיסע, זיינע

 בין שטענדער, אהרנים מרדכי ר׳ נעבן דא, אט און
 צום מיך האט מען ווען לייענען־צייט, נעשטאנען, איך

 כיט־ טיפע פיל ווי א, מפטיר... אופנערופן מאל ערשטן
 מענט־ קליינעם דעם אין אט כעזעסן דאמאלם זיינען ראסטן
 נעשמועסט רואיק גאנ״ן און נעשטאנען מיר בין איך שעלע!

 שוחטים דעם אליהו ווענן בן־יחידל אהרנ׳ס מרדכי ר׳ מיט
 בעל־קורא דער אז און — דם־שונא ביירנם אונזער —

 קער א מיך איך האב נאמען, כשרן ין*מ אויסנערופן האט
 איינער ווי גלייך קוק, מין אזא מיט בימה דער צו געטאן
 די טאן אייך כ׳וזעל בקיצור, נו, מיך? תאם? "הא? זאנט:

 מיט אז נוט, נאנק געוואוסט איך האב וויסן און טובה"...
 האבן נקמה גרעסטע די איך וועל מפטיר היינטיקן מיין
 מיינע אנדערע אלע אין און שוחטים רעם אליהו אין

שונאים...

 תעל־ אף בימה, די — אליין בימה די טאקע היינט
 בין זשארגאן־מחבר־׳ל עלנרער איצטיקער דער איך, כער
 געשיינט און נעשטאנען מאל צוויי ניט און איינמאל ניט
 א אירן עולם אן פאר לייענענדיק זון, ליכטיקע די וזי

 אויס־ שלשלת׳ן אלע מיט כדבעי, טאקע און סדרה גאנצע
חיות!.. א — אויסגעפלאכטענע און געקרייזלטע

נליקלעכע^.טענ! ליבע טייערע, אך,

 קומט עפעס וואס פאר קשה: מיר איז נאר א־ינם
 איןמיינע פאר מיר שטעל איך ווען מאל, יעדעס אז אויס,

 זכרון דער מיר פאר אוף שטייט שול, אונזער געדאנקען
 פייער־ הייסן, א פון אדער קללה, פינסטערע א פון ארעי
 שטענ־ איבערנעקערטן אן פון הודעריי א מיט פאטש דיקן
 אויסגעזעצטע אן לייכטער, אראפגעווארפענעם <!ן פון רער,
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 מאל, יעדעס און קלאפעריי; א און קלינגעריי א מיט שויב
 בשעת — לייעגען בשעת דוקא יום־טוב *ם שבת, □יי

לייענען

שאץ, איינציקן דעם תורה, הייליקע די
פארמעגן; אונזער פון געבליבן אוגז איז וואס

 לאנד צו און לאגד פון וועלכע — תורה׳לע די
 רעגן׳ אין און ווינט אין געטראגן האבן מיר
 קעלט, אין און היין אין האגל, אין שטורם, אין
וועלט. דער אף טיייסט אונזערער איינציקער *דע —

 טויזנט פאר א סבות — פאר ביר איך שטעל — סכות
צוריק: יאר

 פון אראפגעפירט שוין אה גארב לעצטער דער
 אראפ־ שוין איו ווייגטרויבן הייגגל לעצטע ראם פעלה

 די פון קעלטער; אין ארייגגעבראבט און געווארן געגומען
 פון קאראלואנען לאנגע זיך ציען אפרים פון בערג הויכע

 מיט און גארבן טיט אגגעלאדן מויל־אייזלען און קעמלען
 לאנד רעם פון גלעד, פון עין־גדי, מדבר דעם דורך פירות;

 עולי־רגל, גייען זייטן ע*א־ פון עקן, אלע פון און דן
 און בחורים קיגדער, און זקנים דארפם־לייט, און שטאט

 צום ציון, בארג צום פרייר, מיט און געזאנג מיט בתולות,
בית־המקדש...

 גרויסן רעם אין ציון, בארג דעם אף דארט, און
 פרייע צעגטויזנטער און טויזנטער קניען טעמפל, פרעבטיקן

 געזאנג זיסע דאס הערגדיק קיגדער, אידישע גליקלעכע און
זמר. כלי הייליקע די פון די^שטימען און לוים פון

 כהן־ דער שטייט בארג, הייליקן דעם אף דארט
 געבראכט זיינען עם וועלכן אף מזבה, רעם פאר גדול

 די אף זיין צו מכפר קרבנות זיבציק אקסן, זיבציק נעווארן
 אלע פון אויך נאר ישראל, פאלק רעם פון גאר גיט זיגד
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 דו, גאט! גרויסער דו, —״ וועלט. דער פון פעלקער
כהן־גרול: רעד מתפלל איז — גאט! שטארקער

קנעכט דיין פון תפלה די צו "הער
געבויגן! קאפ דעם דיר פאר שכייט ולאס

 הארץ, טויטע קאלטע. ראם אוף וועק
אויגן בלינדע טונקלע, די אוף מאך

 וועלט, דער הא פעלקער יעגע "פון
ולעגן... ק-ומע די <ף בלאנרזשען וואס

מארגן־טוי, דעם בלום די אף ווי
רעגן, פרישן רעם זאנג רעם אף ווי

זין טונקלען זייער אף "פארגיס
אויבן׳ פון בארימהארציקייט דיין

 מאכט, און שיין דיין מיט זיי באלייכט
גלויבן; ריינעם דעם מיט זיי דערקוויק

באדעקט אפגרונטן די ווי "און
עקן, אלע פץ ים טיפער דער

וויסנשאפט ווארהייט, גלויבן, זאל
באדעקן!"... וועלט די עק ביז עק פון

 יום־טוב, גרינער ליבער דער שבועות? — היינט
■: אין זיך אנטוענדיק נאטור, גאגצע די פייערט עם וועלבן

י וועלכער יום־טוב, דער — קליידער, שענסטע נעסטע, די
! טאג, גליקלעבסטן און גרעסטן דעם אף אונז דערינערט

דעם אף — געשיכעע אונזער אין פארשריבן איז וואם
 מיט — ריידנדיק צוריק גאר, שבועות... תורה! מתן טאג
סכות פון ערגער שבועות רבותים, מיר, זאגט איז, וואם

 אלע פון און יום־כפור, פון ראש־השנה, פון פסח, פון ארער
 וועלט, גאטם אף דא זיינען אידעלעך ימים־טובים? אנדערע

 אייג־ איין אן דא איז תורה א באב, ווי עין־הרע, קיין
 גשמה א זיבן, פון מער ניט הבל סך איז עליות ציקע,
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 א דא, איז האגט א וויל, הארץ אידיש א יעדערער, האט
 פאר־ בכן, איז — ווארעם, און ווייך און גלאט אה באק

 מין אזא ווערן נולד מוז עם אז ממילא, שוין זיך שטייט
 א היינט ווארעם... אי ווייך, אי גלאט, אי איז וואס זאך,

 בצבת "צבת צוואנג: א צו געגליכן דאך אה פאטש
 פעטש חוץ אנדערן. דעם מאכט פאטש איין — עשויה״...

 מי־שבירך׳ם, זידלעריי, קללות, וועלט דער אף דא זייגען
 אויך פאסן וואם "פרפי־אות", אנדערע אין נשמות הזכרת

 שיטן בכן איז אביסל! קלייניקייט א ענין... צום גוט גאנץ
 קוויקע־ א איז עם וואם ל, פער אזעלכע התורה לכבוד זיך

.*העדן צו און הוקן צו ניש
 בערל צו קלעק נהמן שרייט — באת? ״מאין —

 ששי? דיר שלעפעח קבצנ׳יו, דו א? "אטקודאווא?—לעמעשקע,
 חלק? א איינגעלייגט האסט וואס? פאטשעמו? א דיר?

 א גאר □אקע ארעד מנחה, צו פאיאק א דיר גענוג
 ... שול אין פאפאזשניקעם די בא פאנידיעלניק. פראסטן

דאלאיי"... בימה, דער פון אראפ
לעמעשקע? בערל זאגט וואם און

 גאר־ כמעט אדער גארניט, זאגט לעמעשקע בערל
 ידים, די אין אריין לשון דער איז אים בא נאף ניט!

 צום פסח זיך מען שלאגט ראך.. איר פארשטייט נו איז...
 הקפות, צו שמחת־תורה גשם, צום עצרת שמיני טל,

 שבת־שירה אדער שבת־הגדול און אקדמות, ■<ו שבועות
 פעטש... בעל־הבית׳ישע נוטע עטלעכע אמאל אויך כאפן

 איז? וואס — דאנערשטיק א און מאנטיק א איז וואו הייגט
 . . . שפענדלעך קיין ניט אויך זיינען קלעפ וואכעדיקע

כלל: א

 זיף, מ״שלאגט
 זיך, מ׳פלאגט
 זיך, מ׳רייסט
 זיך, מ׳בייסט
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 פליען פוינעלעך ווי
 בעי־ד, אי פאות, אי

 שויבן, די ילינגען עם
ערד; די ציטערט עם

 נשמות מזכיר מ׳איז
 — כאיאבעם קללות, טיט

 מוטעם, די פעטערם, די
 באבעם, די זיירעס, די

 אויגן, די פלאמען עם
 קעפ, די טרעשטשן עם
 ברכות, זיך ניסן עם
 קלעפ." זיך שיטן עם

 זיך, מ׳בייסט
 זיך, מ׳רייסט

 זיך, מ׳פלאנט
 זיך, ט׳שלאנט

 שטענדערם, די פליען עם
 כיינק, די לייכטער, די
 קללות זיך שיטן עם
קריינק; און הרמות און

 זיך גיסן זיף, שיטן עם
 קללות און חרמות

 עמוד צום ארון פון
 פאלעש, צום עמוד פון

 שול־הויף, אין פאלעש פון
 ..נאם אין שול־הויף פון

 הודיעט שטעטעלע דאם
פאס... א ווי כרומט און

התורה!!!." לכבוד — אלץ דאס אט און
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בוימאייל״י ביסעלע "דאס

געראנקען( און )בילדער

 פארגאננען, זיינען. יארן און וואכן פיל טעג, פיל
 מלחמה, שרעקלעכע נרויסע די נעענדיקט זיך האט עם זינט
 אופנע־ זיך האט טצדת־דוד פון טורם הויכן דעם אף און

 לופט, דער אין שטאל״ן און הויך שטיין געבליבן און הויבן
יון... מלך אנטיוכום פון פאן ד

 קיין נערויכערט, ניט זיך האט מזבח איינציקער קיין
 נאנ־ דער אין געווארן נעבראבט ניט איז קרבן איינציקער

 ימים־ און שבתים די נעווארן זיינען פא־שטערט צייט; צער
 קליידער, הייליקע זייערע אויסנעטאן האבן כהנים די טובים;

 הייליקן זייער כלי־זטר, זייערע פארלאזן האבן לוים די
 די באשאטן און זעק אין אננעטאן הריז; נאטם אין דינסט

 קברים די אף אלט און יונג געלעגן זיינען אש, מיט קעפ
 די נעבראכן מזבחות, צעבראבענע די נעבן נביאים, די פון

 נאר בורא־עולם... דעם צו געשריען און נעוויינט הענט,
 גע־ זיך האבן אומזיסט געבעט, זייער געווען איז אומזיסט

טרערן!.. זייערע גאסן

 זיי־ פעלד, א באדעקט וואס היישריקן, סטאיע א ווי
 לאנד, ראם איבער אנטיובוס פון חילות די נענאננען נען
 נאם יערער אף מארק, יעדן אף שטאט, צו שטאט פון

 האנט, רער אין שווערר מיט און מזבחות נעבריט זיי האבן
 צו מקריב פאלק ראם נעטריבן פייער מיט און אייזן מיט
• אפנעטער... הילצערנע און שטיינערנע זייערע צו קרבנות זיין
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 פארמוטשע־ און דערשראקענע דאם פאלק, דאם און
 נעקניט מזבחות, די צו נעלאפן נענאננען, אח פאלק, טע
 נעכן נאם, יערער אף אפנעטער... די צו זיך געבוקט און

 פפרי־תורות די מזבח... א געפלאקערט האט הויז, יעדן
 מזבחות, די אף געווארפן און שטיקער אף געריפן מען האט

 חזירים נעבראטן און נעשמאליעט זיך האבן עס וועלכע אף
חיות...? טמא׳דיקע אנדער און

 ן אנטיוכום, פון חילות די אנקומען פלענן חודש יעדן
 באפעל, זייער טאן געוועלט ניט האט עם ווער דעם, און

דער־ זיך האבן וועלכע מוטערם, די געטויט... זיי האבן
 טויט באפעלט אנטיוכוס האט קיגדער, זייערע זיין צו מל ווענן ■

אופהייננען מען פלעגט אוינן זייערע פאי שלאגן: צו
 זיי שניידן און שטעכן קינרערלעך, אומשולדיקע זייערע 1

שטיקלעך... אף

 שווערד דעם פון געפאלן זיינען פרויען אידישע פיל
 ליבער האבן יונגע, און אלטע נפשות, פיל אנטיוכום; פון

 צו אום רשע, רעם פאלנן צו איידער נענאפן, טויט דעם
הייליקער־תורה.. זיין און נאט איינציקן דעם יי נעטר בלייבן

11  און ליכטיקער דער פון שיין דעם מיט באגאסן
 אייל־ און פאלמען מיט ארומנעריננלט און זון ווארעמער

 קליינע, דאס מודעית בארג דעם אף שטייט בערט־בוימער,
 כהן־ דער זומער־צייט ראוינט עם וואו שטעטעלע, שטילע

 יהודה, שמעון, יוחנן, זין: פינף זיינע מיט מתתיהו גדול
יהונתן. און אליעזר

 שטע־ קליינעם דעם אין געווען איז רואיק און שטיל
 דאם געקומען איז עם ביז נאכאנאנד, יארן פיל טעלע

 פארכאפט האט און לאנד גאנצע דאם אף אומגליק נרויסע
 שטורם דער ווען שטעטעלע. שטילע רואיקע, דאם אויך

הונ־ שטארקע, גרויסע, די וואיצלען די מיט ארוים רייסט
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 דאס שטיין בלייבן דען קען — צעדערן דערט־יאריקע
קירשן־בוימעלע? שוואכינקע קליינינקע,

 קאמאנדיר זייער טיט )נריכן( יונים מחנה נאנצע א
 א£ן שטעטל, טיטן אין — נאסן אלע פארנומען האבן

 א ברי-ננען צו אנגעגרייט מזבח א שוין שטייט מארק,
אפנעטער. נריכישע די קרבן

 יונים: די פון שר דער שרייט — גייט! "גייט! —
 פאר נעטער, די צו נעטער, אונזערע צו זיך בוקט קניקט,—

 קענינ שטארקער ניויסער, מיין אויך קניט עם וועלכע
 אייך האט וועלכער נאט, אייעד אוועק ווארפט אנטיוכום!
 ווארפט הענט, אונזעדע אין איבערגעגעבן און פארלאזן

 איבערגעטראנן האט איר וועלכע דורך תורה, אייער אוועק
 בית־המקדש אייער שמערצן... און שלעג צרות, פיל אזוי
 ב^ אוצרות אייערע פארוויסט, פאלאצן אייערע פוסט, איז

 נעפאלן זיינען נפשות צענטויזנטער און טו־זנטער רויבט,
 ווי נעווארן אח לאנד נאנצע דאם שווערד: אונזער פון

 א וואם און קברים, מיט באדעקט בית־עלמין נרויסער איין
 הוננער, פרן פארנייען נפשות, נייע און נייע אלץ פאלן טאג
מיין פון נאטען דעם אין און שמערצן... און נויט, פון

 זיינען עם וועלכן אנטיוכום, שטארקן נרויסן, דעם קעניג,
 עם וועלכן פאר און פעלקער צענדליקע אונטערטעניק

אייך"... איך זאג נאמען זיין אין וועלט, נאנצע די ציטערט

 אף צעטיילט פאלק דאם זיך האט מינוט דער אין
מאן... נרויען אלטן אן שר צום דורכל^זנדיק זיידן, ביידע

 דך האט נייט"... כהן־גדול דער כהן... דער
זייטן... אלע פון דערהערט

 קליירער, הייליקע די אין שרת, בנדי אין אננעט^ן
 מצנפת דער טיט ברוסט, דער אף חושן־ואפוד יעם טיט
 דער שר רעם צו צונעגאננען איז קאפ, א£ן ציץ דעם און

מתתיהו. נרויער אלטער
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 גרויע זק און האר שניי־ווייסע און לאנגע זיינע
 זיינע זון; דער פון שיין רעם אין געגלאנצט האבן באיה
 האט קערפער גאנצער דער און בלאם געווען זיינען באקן

 האט אויגן די אין נאר אפגעשלאפט, און מיד אויסגעזען
 און צארן פארבארגענעם פון פייער הייסער א געגליט
 א איבערגעלאפן צייטנווייז איז ליפן בלייכע זיינע איבער

 די דורך כאפט עם וועלכן מענטשן, א בא ווי ציטערניש
פראסט... נרויסן א אין קעלט

 צו שר דער געווענדט זיך האט — ״*מתתיהו "-
גרויע מיט באדעקט איז קאפ "דיין — כהן אלטן דעם
ביוסט דער אף און מצנפת, הייליקן רעם מיט און האר
מיינע אויס הער־זשע צירונג; גייסטלעכע הייליקע די ליגט
איצט מיך איך ווענד פארשטאנד דיין צו דיר, צו רייד;
ווערטער: מיינע מיט

 אף און הויז־געזינט דיין אף זיך, אף רחמנות "האב
 וואס אלץ, טאן און פאלגן דיך וועט וועלכעם פאלק, דיין

 קעניג שטארקער גרויסער דער באפעלן. וועסט דו
 ניי לעפצן: מיינע מיט דיר צו רעדט יוי מלך אנטיוכוס

וועלכער... קרבן, דעם ברייגג און מזבח דעם צו צו

 אלטער דעה געטאן געשריי א האט — *ניין "-
 איך מזבח, דיין צו צוטרעטן ניט וועל איך ניין! - מתתיהו

 טויטע און שטומע שטיינערנע. דייני; פאר קניען ניט וועל
 איינצי־ איין וועלט, דער אף דא איז נאט איין אפגעטערי

 בא־ האט וועלכער גאט, שטארקער גרויסער דער קער,
 באשיצט און באהיט קנעכטשאפט, פון פאלק מיין פרייט

 איינציקן, איין רעם צו אים, צו אומגליק! טויזנטער פון
הענט... מיינע אוף איך הויב גאט ליבן שטארקן, גרויסן,

הערט עדות, מייגע זייט טאלן! און בערג ערד, און הימל
 הארצן, גאנצן מיין מיט שבועה: אויביקע מיין גרויסע, מיין
געדאנקען, און געפילן אלע מיט ־רשטאנד, פ מיין מיט
בלוט, טראפן לעצטן דעם ביז אדע-, יעדן גליד, יעדן מיט

1
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 איינציקן דעם דינען איך לרעל אויגנבליק לעצטן דעם ביז
 איך ורעל אים צו עלטערן, מיינע פון נאט דעם נאט,

 הארץ׳ מיין ציען זיך ררעט אים צו הענט, מיינע שמרעקן
 הערלעב־ און מאבט אויביקער גרויסער, זיין צו אים, צו

 גיסן זיך וועלן אים פאר נעבעט, מיין פליען וועט קייט
 פון פיינם דער און פיינט מיין דו. און טרערן!,. טיינע

 פייער און אייזן מיט געקומען ביסט דו וואם פאלק, מיין
 היייליקטום, אונזעי• צעשטערט האסט לאנד, אונזער אין

 קינד און פיוי יונג, און אלט הייזער, אונזערע בארויבט
 אויגן דיינע פאר שטיי איך שווערד, דיין מיט געשעכט
 דיין צו צוטרעטן ניט וועל איך קרעפמיק! און שמאלץ

 קרבן. ריין צו צורירן ניט מיך וועל איך מזבח! אומריינעם
 פארהאם איך געטער... דיינע צו בוקן ניט מ־ך וועל איך
איך... צארן... דיין און קראפט דיין דיך,

 כאפנדיק שר, דער אייסגעשריען שווייג״״-האט —״
 וועט רייד דיינע פאר "שווייג! — שווערד זיין צו זיך
 אוים... ווארט שטיי, נאר, ניבן... אין ווערן באצאלט דיר
 מיינע שטארקער... איז אונז פון ווער זק ו סס וו; באלר אט

 דאם ארוס רינגלט שווערדן, רע איי? ארוים ציט גבורים!
 גע־ זיך ער האט — איר און נו, זיטן... אלע פון פאלק

 נענטער, קנעכט! פארשאי^טענע איר, — פאלק צום ווענדט
 שטיינער, די קושט זיך! בוקט קניט, מזבח! צום נענטער
נו!!..." אייך... פאר דא ליגן וועלכע

 דערשראקן ווערטער, שרעקלעכע בייזע, די הערנדיק
 איינ־ די פון איינער צוגעגאננען איז — פארציטערט און

 איינגעבויגן, זיך האט קאפ זיין ..מזבח דעם צו וואוינער
 אף געפאלן ער איז אביים, אלע מיט ציטעינדיק און,
קני.., די

 טיט שר דער אויסגעשריען האט — האללא״י —״
פרייר.
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 פץ קולות הונדערט געעגטפערט האללאש״-האבן —״
חיל... דעם

 אוט־ אן אויסגעבראכן האט אויגנבליק רעם אין נאר
צופאל: ערעקלעכער דערווארטער,

 איז צארן, פון פארציטעי־ט אויגן, פלאמענדע מיט
 זיין אין מתתיהו... נרויער אלטער רער אופגעעפרונגען

 גרויסער, א ג^טאן בליעטעע א האט האנט אלטער דארער,
 צו געפאלן זיינען מינוט איין אין איין מעסער, עארפער

 דער און ווידערעפעגסטיקער קניענדער דעי פיס זיינע
ער... עטאלצער עטארקער,

 זיין אופגעהויבן האט קינדער!..." מייגע, ברירער —״
 "עטייט כהן־גדול: אלטער רער געעריי גרוים א מיט קול
 אוט־ דערשלאגענע, דערעראקעגע, איר אוף, עטייט אוף,

מירי"... צו מיר, צו גליקלעכעי

 אוועקווארפג־ חיל... דעם אף ג׳עפאלן איז אימת־מות
 דער־ א ער זייער זעענריק פארציטערט, געווער, ראם ריק

 רער אין מעסער רעם טיט מאן אלטן רעם און עלאגעגעם
 עטעטל פון ארוים געטאן אווארף זיך האבן האנט,

 האזן, די ווי גבורי־חיל... עיעקלעכע עטארקע. די
 צע־ זיך זיי זייגען יעגער, פורם עטימע די דערהערנדיק

 די אוגטער היילן די אין פארקראנן זייטן, אלע אין לאפן
טאלן... די אין און וועלדער די אין פעלזן,

 געעאלט, האט מודעית, בארג דעם אף דארט, און
מאן: גרויען אלטן, פונ׳ם קול דער ערעקלעך, און הילכיק

 מייגע ברידער, מייגע אוף, עטייט אוף. עטייט —״
 פאראויסי מיר! צו — גאט צו איז ווער קינדערי

פאראוים!..."
 ווידער־ הונדערטע אוף וועקט וואס דונעי, א ווי
 אופרוף דער געגאנגען איז טאל, און בערג פון קלאנגען
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 דערפער, און שטעט די איבער מאן גרויען אלטן, רעם פון
 אופגע־ זיינען אנדערן רעם נאך איינער הויז... צו הויז פון

 און שטארקע קליין; און גרוים יונג, און אלט שטאנען,
 מתתיהו אדום צונויפגעקליבן זיך האבן מחנות־היל נרויסע

 האט פונקטן טויזנט אף גבורים... די זין פינף זיינע און
מלחמה... די פארקאכט דאסניי פון זיך

 רעד נאד גערויערט, האט צוויי ניט טאג, איין ניט
 כהן אלמן רעם נאך טריט אף טריט געגאננען איז נצחון

 פארגאנגען, נאך זיינען טעג פיל און... זין פינף זיינע און
אין עם ביז געווארן פארגאסן נאך איז בלוט פיל

 — טאג גליקלעכעד הייליקער גרויסער, רעד געקומען
פםלויי... כ״ה

 פון נאמען רעם מיט געקלונגען האט וועלט נאנצע די
 שטארקע זעקס המכבי. יהודה העלד גרויסן רעם

 האנט; זיין פון געפאלן זיינען חילות זייערע מיט העלדן
 צעשטערט זיינען חילות זייערע מיט נבורים אנדערע פיל

 גאנ־ און — מתתיהו פון זין פיר איבריקע די פון געווארן
 אפנעלעבט ישראל לאנד ראם האט יאר הונדערט צע

 און שרעק פון באשיצט און באפרייט רואיק, און שטיל
שמערצן...

111
 אין טראנט סצענעס און בילדער א פאר רואם אט

 • כדרך זיך, דארף עם ווי פאלק. א פון זכרון דער זיך
 צייטן אזעלכע אף זיך דערמאנענדיק פאלק, א פילן הטבע,

 ראך איז פאלק א שאלה. באזונדעי־ע א שוין איז ראם —
 אידעלעך, ישראל, פאלק דאם — ובפרט מענטש, איין ניט

 אזויפיל וועלט נאטם אף דא זיינען זיי וואם לעבן, זאלן
 ים, ברעג אפן זאמר דער און הימל אפן שטערן די ווי

 ענין דעם אין מיינונגען שארן!.. ניט זיי זאל אויג בייז קיין
אוממעגלעך; איז זיי איבעררעכענען סך, א זיין קענען
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 נאר דעה, באזונדערע יערע ניט רא אבער איז וויכטיק |
סך־הכל... דער

 אוועק, יארן נייען -- טאג א נאך מאג א
רעדל... ראם זיך דרייט און זיך דרייט עם

אונת בא נעבליבן איז וואס מיר, זאגט־זשע אך,
חנכה־דריידל!" דאם — געבליבן?—"

 זשומט, דריידעלע ראם זיך, דרייט דריידעלע דאם
חיות! א זיך... קוויקט ישראל׳יקל

 נאכאנאנר טאג אכט עם דרייט און עם דרייט ער
מיאוס. גארניט ווערט זיך-עס קוויקט און

 — רעם אף איך זע אויסגעקריצט אותיות פיר
זייטן... פיר אלע פון שיינען זיי

 זעסט?! נחת-רו מיט ישראל׳יק שרייט זעסט? דו—"
באדייטן?."" זיי וואם אקארשט, ווייסט, און

__________

זאג! ישראל׳יק, אדרבא, נו, —
זאגט: ישראל׳יק און

גע גובר האט מען אז געווען. ס׳איז און ויהי —״
 מען איז יון, מלך דעם ע־ע־ע..- דעם ראם... רעם ווען !

 און געקומען׳ מען איז אריין, בית־הטקדש אין געקומעי,
 אופגעבויט ווידער מען-ע־ע־ע האט ע־ע־ע...—האט מען
 די... טיט מנורה די און איך מיין מזבח, רעם דאס... דעם

 דערנאך... און דארף מען וואס אלץ טיט נו מיט...
איו..." דערנאך
געווען? וואם איז דערנאך און ישראל׳יק, נו, -
 ישראל׳יק באפ א זיך טוט — רערנאך! און —*

 מען האט דערנאך — אויגן די אין פלאם־פייער א מיט
 האט מנורה, די אנצוצינדן בוימאייל, זוכן צו אנגעהויבן ■
מען אז און געזוכט, ווייטער מען האט געבונען, ניט מען ן
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 א ווינקעלע א א־ן דערזען מען האט געזוכט, ווירער האט
 עט־ מיט קריגעלע ברעקל א בוימאייל, טיט קרינעלע קליין

 מנורות די אין אריינגענאסן מען האט איז טראפנם, לעכע
 דאם — נס א נעווארן איז אננעצונדן... האט מען און אריין

טעגיי!..." אכט נאנצע נעברענט האט בוימאייל קאפיטשקע

 ניין! ישראל׳יק, ניין, טענ? אכט סך־הכל וואם? -
 נרע־ פיל נעווען איז נם דער טעות: גרויסן א האסט דו

 ווי מער געברענט האט בוימאייל ביסעלע דאם — סער
 צוויי נאנצע נעברענט האט עם מער: פיל טענ... אכט

יאר! טויזנט

 ליכט ראם נעעיינט אונז האט *יא טויזנט צוויי יא,
 אופ־ קוים־קוים האט מען וואם בוימאייל, ביפעלע דאם פון

 פארוויסטן באיויבטן, דעם אין ווינקעלע, א אין נעזוכט
 אונזערע וואם מיר זיינען נליקלעך גליקלעך, און טעמפל,

 האבן אוצרות, אלע צונענומען אונז בא האבן וועלכע פיינט,
 אלע בוימאייל!... טראפנם עטלעכע די איבערנעלאזט אונז

 און שענסטע אלע און שווערדן און שפיזן פיילן, פאנצערן,
 און טורמען פאלאצן, אונזערע פון צירוננען טייערסטע
 דעם פון טראפן איין אי ווערט ניט זיינען טעמפלען-

 מכבי׳ער די בוימאיילי,. ביפעלע וואונדערלעכן הייליקן,
 שלאכט־ דעם אף נצחון לעצמער אונזער נעווען זיינען

 ענדע אן נעמוזט האט פרייהייט פאליטישע אונזערע פעלד;
ביסעלע ראם נאר נערארפט האט בלייבן גאנץ נעמען;

 אריינגעלייגט איז וואם אמונה, שטיקעלע דאם — בוימאייל
 פאר־ ניט זאלן מיר כדי הערצער, אונזערע אין געווארן

וועלט... דער פון ווערן שוואונדן

 אפגע־ שוין האט בוימאייל ביסעלע דאס אט און
יאר! טויזנט צוויי ברענט

 מיר האבן נעכט שרעקלעכע פינסטערע, וויפיל אך,
 וועלדער טיפע גרויסע פאר וואם דורך איבערנעלעבטי
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 שלאנגען גיפטיקע בייזע, רריפיל דורכגעגאננען! טיר זיינען
 מיר האבן חיות־רעות וויפיל אונז, ארוס געקראכן זיינען

וויפיל... וועג! אונזער אף באגעגנט

 בילדער טויזנטער ארבעט! זכרון רעד ווי אוי־אוי,
 זאג, נאר גיי אט און — אוינן אונזערע פאי־ פליען

 די וואם שלעבט אדער גוט איז שאלה: דער אף ענטפער
 הא? זכרון... גוטן אזא געשיינקט אידן אונז, האט נאטור

גוט? רבותים? איר, טיינט ווי

 ארעמעם, מיין - שוועסטער, און ברידער מיינע יא,
 חזר און לייען לייען, פאלק! אומגליקלעבעם קראנקעס, י

 אפגעבליאקעוועטע, אפגעברענמע׳ די מאל טויזנט איבער,
 שטייט עם וועלכע אף בלעטלעך, הייליקע און טייערע

 גליקלקך כהן־גדול! מתתיהו פון געשיכטע די פארשריבן
קאפי אפן קרוין רער מיט שטארבט וואס קעניג, רער איז

 וועלכן וועג, אונזער געווען איז שיין ווי גרוים, ווי
 מיט געענדיקט און משה־רבנו מיט אנגעהויבן האבן מיר

 און קעניג א לעבן - הייסט דאם אט המכבי! יהודה
 וועלכע אין קברים הייליקע די פאר קניט קעניג! א שטארבן ׳

 רייבטום אונזער כבוד; אונזער און גבורה אונזער ליגן עם
 קושט מצבות, טייערע די צו זיך בוקט הערשאפט, און

 אופשטייענדיק און ערר, הייליקער דער פון שטויב דעם
 אונזער אין ווייטער און ווייטער גייט פים די אף ווידער
 ביסעלע דאם אף ניט נאר פארגעסט וועג, שווערן לאנגן.

 הארץ, אייער פון ווינקעלעך אלע אין זובט זובט, בוימאייל...
 גלויבן, ריינעם און עכטן דעם פון טראפן יעדן אן צינדט

 פינסטערן אונזער אין געשיינט און געברענט האט וועלכער
 אט — ליבע און האפנונג וויסנשאפט, און גלויבן לעבן! {

 וועלבער קריגעלע, קליינינקן דעם אין געווען איז עם וואם
בית־המקדש... אונזער פון חורבן דעם נאף געבליבן אונז איז
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 זיך, נים זיך, ניס־זשע אך,
 בוימאיייל, הייליקעס דו

 באטריבטעס אונזער אין
 הארץ פארוואונדעטעם

 ווייטאק, אונזער שטיל־איין
 צווייפל, אונזער צעשטער
 טרויער, אונזער פאריאנ

 שמארץ! אונזער פארהייל
 — האפנות און אונז קראפט ניב
 דערלעבן זאלן מיר
 ליבע, די זיסע, די
 טעג, ליכטיקע די

 אונזער אויך שוין זאל עם
 שיפל פארוואלגערטעם

 שטורם, פון זיין באפרייט
 בליצן דונערן, פון
 שטילן צום קומען און
ברעג!.. נליקלעכן און

קאפיקע• לעצטע די
באבע־מעשה(. )►

 שטוינעווקע, נאטען טיטן שטעטל נעוויסן א אין
 פעלצעל לייבעלע ר' נעוואוינט האט אמאל וואו דארט
 א דורך ניט נייט אן דעמאלט פון ולאו און לברכה זכרונו

 — צוויליננם, זעקם־זיבן א ווערן געבארן ניט ז<ןל עם אז יאר,
 א נעטראפן זיך האם שטעטל באריטטן דאזיקן דעם אין

דערציילן. צו כדאי ס׳איז וואס געשיכטע,
 טען איז פרימארנן, שיינעם ליכטיקן א אין אמאל,



 געבליבן ניט איז שטעטל גאנע אין אז געווארן, געוואר
קאפיקע. מזומענע איינציק אן אפילו

 ווי ווארום זאך, ווילדע א גאר ראם איז פלוג אין
 א אפילו בלייבן ניט אידן בא זאל עם אז זיך, געשיקט
? קאפיקע

 האלבער א בא כמעט אז זיך, טרעפט עם אמת,
 קאפיקע, מזומענע א נאר ניט זיך געפינט אידן שפאט
 ניט ניטא פ׳איז און ניט גראשן צעבראכענער קיין אפילו

 ניט הייצונג, אף שטרוי בינטל א ניט חלה, אף מעל קיין
 א דא איז טאקע דערביי און לייב אפן העמד שטיקל א

 וואם ראבינער, א קישקעם, געבראטענע מיט בעל־טאקסע
 סעכערלעך׳ מיט קאווע טרינקט און ראקעם טאג יעדן עסט

 טרפה א מיט דאקכאר א אייך, בעט איך איז, וואו היינט
 פאדווא־ א מארדע, געגאלטער א מיט אפטייקער אן קיך,

 חלפן, א איר א און קארטן אין שבת שפילט וואם לינע,
 און קישן פערענעם, וויפיל ער ווייסט אן, אים כאפט וואס

 כי־ אלע, די אט — שטעטל, אין פאראן זיינען לייכטער
 קיום קיין קען עס וועלכע אן כלי־קודש, געזאגט, שטיינם

וועלט?.. רער אף שטעטל אידישע קלענסטע ראם האבן ניט

 דער אף פאר אבער קומען איז, מעשה די ווי נאר
 איך רערצייל בכן הטבע. כדרך שלא גאר וואם זאכן וועלט
 היינט פון זוך אז שמוינעתקע, אין געטראפן זיך האט אייך,

 וואם איד, א עליכם לא געפינען ניט זיך וואלט מארגן ביז
 ממש, קאפיקע, איינציקע אן אפילו געבליבן איז אים בא
קאפיקע. א פאר רענדל א צאל כאטש זאגט, מען ווי

 ראשית" ער האט רב, דעי דערוואוסט האט דאם אז
 דערנאך און שהחיינו געמאכט און הענט די געוואשן דבר

 אן אף בעלי־בתים נרעסטע די זיך צו בעטן לאזן געשיקט
אסיפה.
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 אין פאר׳סמ׳טער א ווי אררמגעל^פן איז שמש רער
 עולם רער איז מעריב נאך באלד טאקע און גאסן, אלע

רב. באם צונויפגעגאנגען זיך
 שמעק־טאבאק, ברייטן א גענומען האט רב רער
הלשון: בזה געזאגט און זיך אויסגעהוסט
 קיין מען קען בורא־עולם רעם צו רבותים! "-

 משפט זיין און גערעכט ער איז אודאי האבן; ניט טענות
 ליב; פאר אננעמען אלץ מחויב איז איר א און רעכט, איז

 ווערט ניט אודאי מיר זיינען הרבים בעונותינו ווארום
 לייטזעליקייט, און נענאד זיין פון טויזנט־חלק א אפילו

 אז מחיב, שכל רער איז בכן אונז, מיט טוט ער וואס
 נאר לגמרי איז אונז טיט טוט הוא ברוך גאט וו^ם דאם
 וואם ביאת־המשיח, רבותים, ובפרט, — אבות. זכות פאר
 וואם אף און וועלט דעי אף זאך גרעשטע די איז ראם
 געשיקט מיר, זאגט ווי, יארן. טויזנטער שוין ווארטן אידן
 מעשים־ אונזערע מיט מהילה, אייך בעט איך מיר, אז זיך,

 האבן זאלן אידישקייט אינזער און פרומקייט אונזער טובים,
 גאט אף נאר גאולה?... די זיין מקרב צו זכות דעם

 דוד בן אין זאגט: גמרא די ניט. קשיות קיין מען פרעגט
 שבח א אפ גיט אידן! הכים... מן פרוטה שתכלה ער בא
 גע־ ניט איז שמוינעוועקע גאנ״ן אין נאמען: ליבן זיין צו

 צו אירן, זיך, נרייט בכן איז קאפיקע. איינציקע קיין בליבן
"ביאת־המשיח!"...

 פאר־ א ווי געזעסן עולם רער איז מינוט עטלעכע
 — זאגן צו קלייניקייט א עפעם ביאת־המשיה!... טומלטער.

 ניט איז איר ויאסער אמת, ביאת־המשיח.. צו זיך גריים
 דעי דערהערן זיך וועט אט אז טאג, יעדן ומזומן מוכן
 פון גיין וועט וואם תקיעה־גדולה. לאנגע די שופר, פון קול
 זיתים בארג דעם אף און צווייטן, רעם ביז וועלט עק איין

 רזייסן אפן רייטנדיק גואל־צרק רער באווייזן זיך וועט
 זיך, גרייט אמאל: מיט זאגן אזוי גלאט אבער פערד...

גייטיי... משיח
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 פון איינער אנגערופן צולעצט זיך האט — רבי —
 די טיט פאלעסטינע, עם הייסט איז — בעלי־בתים די

קאלאניעם... די טיט און עם הייסט חובבי־ציון

 דער מנשה־מענדל אופגעהויבן זיך האט דא נאר
 א בוזים־קעשענע פון ארויסגעשלעפט האט פאדריאטשיק,

 ■ וואלע־ בלויען א טיט איבערגעבונרן פאפירן, פעקל נראב
נעזאגט: און טיש אין געטאן פאטש א פאדים, נעם

 : אקוראט האב איך וויילע... א אוים ווארט רבותים! —
 ; פאסטראיקע, דער פון חשבון דעם צונויפגעפירט היינט

 טאקע האב און איך, מיין מרחץ פונם מיין איך
 אן מאכן לעבן זאל רב דעם בעטן צו געהאט בדעה

כדי.. אסיפה,

 פון קולות דערהערט זיך האבן — וואם? הא? —
 ער וויל וואס חשבון?.. ווער חשבון?... וואם — זייטן: אלע
חשבונות?.. זיינע מיט איצט

 דער־ רא זיך האט — שאט! רבותים, שאט, —
נותר... א רבותים, שאט, נותר... א קול: רב׳ם דעם הערט

נותר?!?! א

 פארשטומט זאנט, מען ווי אלע, זיינען רגע איין אין
נעווארן.

 רב דער זיך האט — משנה־מענדל רב זאגט, —
 נעוואלט איר האט וואס פאדריאטשיקן־״זאגט, צום נעווענדט

עולם? דעם זיין מודיע

 רעם כפי אז אידן, זאגן, געוואלט האב איך —
 אסטאטאק אן דא איז איך, מיין סך־הכל דעם כפי חשבון,

 איז איך, מיין מרחץ פונ׳ם מיין איך פאסטראיקע, דער פון
נעלט... קהל׳שע מיר בא נעבליבן לעת־עתה

וויפיל? וויפיל?..

קאפיקע. א —
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 פון ארויסנענומען טאפנדיק האט מנשה־מענדל און
 פאפיר, שטיקל א פון פאקעטיקל א צעטלעך די צווישן

נאפיקע. א טיש אפן ארויסנעלייגט און עם צעוויקלט

 שטיל־ טיפן א אץ נעדויערט האט פינף מינוט א
 די נעזעסן ס׳איז תאו צימער, נאנצן איבערן שוויינעניש

 עפעם קאפיהע די אף געקוקט האבן נאנטערע די אסיפה,
 צו די אויסגעצוינן האבן לייט יוננע צעמישטע, ווי

 וואלטן זיי ווי גלייך קאפיקע, די ווייפנם פון באטש דערזעי
אוינן. די אין מטבע צורת א געזען ניט קיינמאל נאך

 און רב דער אנגערופן ווידער זיף האט צולעצט
געזאגט:

 זייט אוראי מנשה־מענדל? רב איר, זאגט נותר, א —
 איר האט אפשר נאר נותר, א איו *נות א גערעכט, איר
 מאבט חשבון א אין מנשה־מענדל? רב נעווען, טועה זיך
טעות... א מיך, איר פארשטייט אמאל זיך

 האבן — טעותי! א אודאי טעות! א טעות! א —
 אין אייך נאט — זיימן, אלע פון קולות דערהערט זיך

 אן פאדריאטשיק באם אסטאטאק! אן דרינען מיטן
..אסטאטאק!

 האט — אידן! מיט קומעדיע א בנאמנות ס׳איז —
 בין איך ווי אקט, אן מנשה־מענרל:-פשוט צעבייזערט זיך

 מודיע האב איך ווען חשבון, באם יארן א פאר איר!.. א
 האט פאסטראיקע, דעיי צו געלט פעלט עם אז נעווען,

 נאך □'מוז ליגן, ם׳א לינן, "ס׳א געליארעמט: עולם דער
 אפשר וואם? רובל"... קץ לכל־הפחות אסטאטאק אן זיין
 נותר א דא ס׳איז אליין, זאג איך אז איצט, און אמת? ניט
 אקוראט אייך נאט איז מזומענעם, א ארוים אים ליע און

קאפויער...

 אריינגעמישט דא זיך האט — מנשה־מענדל רב —
 מילא מחילה... מאל טויזנט אייך בעט איך — רבי: דער
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 זיי וואם ניט אליין פארשטייען זיי נאין, לייט, יונגע ולאם,
 איז עיקר דער הארצן... צום ניט זיך נעמט עט׳ ריידן...

 ווארום עיקר, רער אי; קאפיקע די — חשבון רער ניט דא
כ־ארשטייט... איר

 צו געווענדט ווידער רב רער זיך האט דא און
אסיפה! רער

 בעונותינו — נעזאגט ער האט — רבותים, —
 צייט, די געקומען ניט נאך אוים, זעט עם ווי איז׳ הרבים

 ניט נאך קען משיח ווערן. דעי־לייזט זאלן אידן, מיר, אז
 ניט אונז בא איז זאנט נמרא די וואם ראם ווייל קומען׳
 נאך איז זעט, איר ווי קהל, בא — נעווארן, מקוים

נעלט... דא

 בעלי־ די פון איינער אננערופן זיך האט — רבי
 דער יארן פריערדיקע די אין הכם, א איד א בתים,

 ער האט רבי, זאכן: קהל׳שע אלע אין בעל־עצה ערשטער
 געבן און ענין דעם באקלערן מען דארף מילא, געזאנט,

עצה. אן זיך

 זאנט — רב דעו־ נעענטפערט האט — אדרבא —
טאן? מען זאל וואס קלמן, רב איר,

 און מינוט פאר א נארטראכט נעזעסן איז קלמן רב
געזאנט: אזוי ער האט צולעצט

 אריינווארפן מען זאל קאפיקע די אז מיין, איך רבי, —
טייך. אין

 די צווישן דערהערט זיך האט — טייך אין —
 אריינווארפן זאנט: ער דערט, איר — לייט יונגע

טייך... אין

 שוויינט, — רב רער אויסגערופן האט שא! שא! —
 א־ר מיינט וואם און מ־מ־ע... ריידן... לאזט לייט, יוננע
מרדכי... רבי אברהם־בער, רב רב־שלמה, רעב, וועגן
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 האנש די פארנומען האט למדף א איר א שלמה, רב
געזאגט: און געטאן הוסט א בארד, אין

 ראשית, ווארום ניט. טייך אין ניין. טייך? איי —
 צווייטנם, און בעל־תשהית, אף זיין עובר פשוט ראם איז
 איינשליג־ קאן קאפיקע די ניט: פלאן קיין גלאט דאם איז
 אקויאט זאל אונז פון איז ניט וועד און העבט א גען

ווידער און קויפן אדער באפן, אליין אדער העבט רעם
 זיינען מיד וואם? אלא קאפיקע. אייגענע די באקומען טאקע

ולאדום ניט, אויך מיר וועלן קויפן און פישער קיין ניט
דאך איז נאט פאר נאד אמת. ניטא. געלט קיין ס׳איז
עצה: מיין אין בבן אוממעגלעכקייט... קיין ניטא אבער
מען דארף קאפיקע די פון ולערן צו פטור ווי אזוי היות,

בעל־ פון עברה די איז גאולה, זיין מקרב צו כדי
 ווארפן טייך אין ווי אזוי און גרוים אזוי ניט שוין תשהית

 אריע־ בעכער קאפיקע די מען זאל ניט, פלאן קיין איז
 און ניט פיש קיין מען כאפט מקוה אין מקוה. אין ווארפן

 געדיכטע און טיפע אזא גרונט אפן דארט איז דעם חוץ
 אף ולערן איינ׳ונקן איר אין וועט קאפיקע די אז בלאטע,
אויביק.

 האבן — פלאן א טאקע איז דאם אט יא! יא! —
ארום. קולות דערהערט זיף

 —ניט! פלאן קיין גאר איז דאם אידן, ליבע ניין, —
 משכיל, א איד א יאנעויער, מרדכי רב אנגערופן זיך האט
 איז ראם תלמוד־תורה: אין בליוסטיטעל פופצן יאר א שוין
 אין ווארפן און געלט קהל׳שע נעכען - ניט פלאן קיין

 תלמוד־ אין אז צען יאר א שוין ולאס: אט בעסער בלאטע.
 זיינען ראך אין ווייל סטעליע דער דורך קאפעט תורה

 קאפיקע די אז יושר. א זיין וואלט איז לעכער. עטלעכע
 ווי תלמוד־תורה. דער אין רעמאנט אף אסיגנירן מען זאל

גלאזמאן? הער איר, מיינם
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 גרוי־ דער פון קאזנאטשיי דער גלאזמאן, שלמה הב
 ראם געטאן גלעט א זיך האט שמוינעווקע, אין שול □ער
געזאגט: און בערדל סיווע

 תלמוד־ די גערעכט. איר זייט מרדכי, רב אודאי, —
 בפירוש כאקע ס׳וואלט און רעמאנט טאקע דארף תורה

 משיח באלד אז ווארום איצט. ניט נאר יושר... א זיין
 קיין דא דארפן ניט מער ראך מיר וועלן קומען, וועט

 בתי־ קיין דארפן ניט מ׳וועט טאקע אמת תלמ״ר־חורה.
 תלמוד־ א צווישן נאר ניט. אויך שולן קיין און מדרשים

 תלמוד־ א חילוק! גרויסער א איז בית־מררש א און תורה
 שקאלע, א אוטשילישטשע, אן ווי מער ניט ראך איז תורה

 א איז בית־מדרש א אבער, שול א ארט, אידישן אפן נאר
 דורך קאפעט איר, זאנט תלמוד־תורה, אין קדוש. מקום
 ניט? דען קאפעם אונז בא שול אין און נו, סטעליע. רער

 שול אין אונז בא און לעכער דריי דאך אין איז אייך בא
 משיח ירצה־השם אם אז טאקע, וועלן מיד דרייצן. איז

 תלמוד־תורה, די ניט זיך מיט מיבנעמען ניט קומען, וועט
 קדוש, מקום א שול, א רא איבערלאזן אבער שול. די ניט
 אז עצה, מיין איז בכן חלול־השם, א איז — לעכער מיט

 אונזער אין רעמאנט אף אסיגנירן מען זאל קאפיקע די
זיין... ניט השם חלול קיין חס־ושלום זאל עם — שול

 ארויסגע־ דא זיך האט — איר? זאגט השם חילול
 פון נבאי דער טשוואק, גרשון רב קוויטש א מיט כאפט
 מיך לאזט ניין, שמואל? רב השם, חילול — קדישא: חביה

פיל איז און מקום־קדוש א אוראי איז שול א ריידן...
הא? בית־עלמן? א און נו, תלמוד־תורה. א פון גרעסער

 ארוים־ מיר וועלן גוט. קומען. וועט משיח זאגט: רב דער
 די עמוד, פון מנורה די ספרי־תורה׳ס, די שול פון נעמען

 שמות אלע אפילו כיור, דעם פרוכת׳ן, די היייגלייבטער,
 פיר נאר בלייבן איז אויסראמען, בימה דער אונטער פק

 די מיט אבער בית־עלמן דער פאקיישקע; א מיט ווענט
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 אינגאנצן, דא בלייבן דאך וועט מצבה׳ם די מיט און קברים
 אז יאר צוואנציק שוין איז אט אז רבותים, זאגט, היינט

 און פארקאן א אן גאר כמעט שטייט בית־עלמן ער ד
 מצבה׳ם די צווישן איום זיך גייען פערד און בהמות הזרים,

 חלול־השם? א ניט דאס איז קבר־ם, די פארגאדיען און
 קאפיקע די זאל מען אז יושר, א זיין ניט דען וואלט און

 בית־עלמן דער בית־עלמן, צום פארקאן א אף אוועקגעבן
 בתי־ אונזערע האבן דעם חוץ און שול, א פון בילכער איז

בית־עלמן... פונ׳ם מער דאבאד מדרשים

 זיך האט — דאבאד?! — איר? זאגט — דאבאד —
 אפ ניט דען גיבן מיר הייסט? -ווי גלאזמאן: אופנעכאפט

קאפיקע? יערער פון חשבון

 זיך האט — אויך? תיקון אף ראסבאד פון און —
 יונגער רער צווישן פון געלעבטערל א מיט דערהערט דא

הביה.

 צעשריען זיך האט — תיקון? אף וואם? הא —
 פון פיאניצעס! די שבורים, די חברה־קדישא, און— גלאזמאן:

אטשאט?... איז ניט ווען אפ דען איר נעמט זיי

 אביסל איינהאלטן אייך בעט איך גלאזמאן! הער —
 —טשוואק, גרשון רב געטאן קוויטש א האט — צונג! די

ווארום... ניט, זיך זאטשעפעט בעסער

 דער געטאן באפ א זיך האט — רבותים! רבותים!
אידן... בעלי־בתים... גוואלד, אייך.. בעט איך — רב

ה
 שמוינעווקער באם בשעת אוונט זעלביקן דעם אין

 א משיחין צו געקומען איז אסיפה, די געזעסן איז רב
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 אזוי אז רריסן׳ צו געגעבן אים האט און השמים מן שליח
 בא איז שמוינעווקע נאמען מימן שטעטל א אין אזוי: און

 א קאפיקע איין קאפיקע. איינציקע קיין געבליבן ניט אידן
 אן רב באם זיצט רארט נאך דא, נאך אפילו איז קהל׳שע

 וואם געבן, עצה אן בודאי שוין זיך וועט מען און אסיפה
 א מאבן לעבן זאלן אידן — קאפיקע, דער מיט טאן ז־ו
 איבער וועט טער, טויז און הונדערטער קהל׳שע פון תל

 מוז בבן זיין, נים עיבוב ;,יין מן־הסתם שוין קאפיקע א
ביאת־המשיח. ווענן זאגט גמרא די וואם ווערן מקוים ראך

 אנגערופן זיך האט — קאפיקע? איינציקע קיין —
 בא אז זיך, נעשיקט ווי היתכן? — משיח, פארוואונדעיט ן

 היינ־ בא ובפרט קאפיקע? א אפילו גבלייבן ניט זאל אירן
 אויס־ גרייט זיי זיינען קאפיקע א פאר וואם אידן, טיקע
 א פאר און פאות און בארד אנדערן באם איינער רייסן
די דאך בלייבט טאטן... איינענעם אן פארקויפן רובל

נאנצע א אז פאסירן, געקאנט דאם האט אזוי ווי קשיא,
דעם ■פאר נאר ווערן? פארארטט אזוי זאל קדושה קהילה

וואם און אוממעגלעכקייט קיין ניטא דאך איז בורא־עולם
מען דארף בכן — ווערן, מקוים ראך מוז זאנט גמרא די

פארן.

 ווייסע ראם שטאל פון ארויספירן געהייסן האט משיח
שופר. דעם צוגרייטן און אייזל

 כמה שטאל אין אפגעשטאנען איז וואם אייזל, דאם
 מיט און שמוק מיט באדעקט געווען איז יארן, הונדערט

 אפ= און אפגעוואשן קוים אים האט מען אז אזוי, שטויב,
 מען און געווען פארשטויבט אויך איז שופר דער געפוצט.

 און עסיק. אין ווייהן געדארפט שעה גאנצע א אים האט
 זיף טוט וואס אלץ הערנדיק און זעענדיק נאטירלעןי: גאנץ

 זאל ער אז קלערן, געקענט ניט גאר משיח האט אידן בא
 ישראל. פאלק דאם דערלייזן צו פארן דארפן גיכן אין

פון קאפיקע א אפילו אידן בא בלייבן ניט זאל עם מילא,
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ווי דעם, חוץ קלערן, צו וואם געווען ניט דאך איז רעם
אף סימן א נאך גמרא די בריינגט ראך, געדיינקט איר

מילא — חיב. שכלו או זכאי שכולו דור צייטן: ס משיח
צדיקים שייגע ריידן: צו וואם ניטא דאך איז צדיקים פון

 דער בלייבט אידן... בא דא איצט זייגען געזאגט מישטיינם
 רשעים, ווערן זאלן אלע אז ס׳הייסט: חיב; כולו אף בטחון

 איר קאנט אייך, בעט איך מיר, זאגט נאר אפיקורסים,
 וואם איר, היינטיקער א דען ווייסט אפיקורסים? היינטיקע

 זיינען פארצייטן, איר, זעט אמאל׳ אפיקורס? אן זיין הייסט
 פאר־ א הייסט. אפיקורסים וואם טאקע ־ורסיס אפי געווען

 זיין צו זיך לערנען יאק כמה פלעגט אפיקורס צייטיקער
 מיט מאן יונגער א געווען דאס איז לכתחילה אפיקורס. אן
 זיצן בחור־ווייז פלעגט לערנען׳ צום קעפל שארף גוט, א

 קעסט אף שוויגער און שווער בא דערנאך און קלויז אין
 ארכי־ יבמות; מסכת פון פרויען־פראגע די — לערנען און

 פון פראוואזשיטעלסטווא עירובין; מסכת פון טעקטור
 און לערנען לערנען, בכלל מקלט-, ערי די מיט גושן

 השכיבה־ א ארייגפאלן אים צו פלעגט דערנאך — לערגען.
 שורה׳לעך; לאגגע אדער קורצע מיט טרייף־פסול א ביכל,

 פון לערער א ברייגגען שווארץ־יאר דער פלעגט דערנאך
 א "הלבנון", בלאט א גימגאזיסט, א אוטשילישטשע, קאזיאנע

 "המליץ", נומעי• א — יארן שפעטערע צו ״השחר״, ביכל
 פלעגט יונגערמאנטשיק באם אנרערן, מימן איינם "הצפירה";

 ניט פינסטערניש, א מהומה, א רעש, א קאפ אין ווערן
 ביסלעכווייז און ליקוי־חמה, בשעת ווי געדאכט, אייך פאר

 יוג־ זיידענעם געוועזענעם רעם פון אויסבילרן זיך פלעגט
 טיט שטד׳שמיק, אלע טיט אפיקירם פארמענער א גערמאן
 טיט למשל פירושיט׳לעך, פינכטעיע מיט קשיות, ווילדע

 אז אויסקוטען, פלעגט עם אז תבערו" "לא אף טייטש אזא
 אזא טיט אט טצוה... א כמעט איז שבת אום רויכן

 בייקו־ ניט אים און ראנגלען מלאכים זיך פלעגן אפיקורס
שטעלן אליין טלאך־המות דעם פלעגט אפיקורס אזא טען;
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 און תשובה אן טאקע מיתה־משונה א שטארבן און פייג א
 דור גאנצער א ווערן זאל עם ווען איר. ועט וידוי. אן

ניט ברירה קיין משיח שוין וואלט אפיקורסים, אזעלכע
 טען זעט אבער וואס קומען. געמוזם וואלט און נעהאט

 אום רויכן און פארן אידן — אפיקורסים? איצטיקע בא
 פרואווט־ טרפות. עסן יום־כפור, אפילו ניט פאסטן — שבת
אפיקורס: אזא פרענט זשע

שבת? אום רויבסטו וואם פאר —

ענטפערן. אייך ער וועט — רויכן, וויל איך ודייל —

פארסטו? למאי —

צופוס. ניין ניט וויל איך ווייל —

יום־בפור? ניט פאסטו למאי —

עסן. וויל איך ווייל —

 אן, אים כאפט ווארום פירושים; אן גוט, און קורץ
 פארנעסן. א״ב שוין האט און ניט עברי קיין אפילו ער קאן
 דעם צו אמונה, דער צו נאט, צו קאלטבלוטיקייט דאם אט

 תאם אין נלויבן צו מענטשן יעדן אף ליגט עם וואם חוב
 ערנסט און טיף נלויבן דאך אבער גאט, א פאר איו ניט
 א אפיקורס. היינטיקער א באשטייט וואם פון אם —

 השכלה; לשם טרפות עסן פלענט אפיקורס פארצייטיקער
 מפיצי* חברה א געווארן איו פעטערבורג אין אז און

 אהין אוועקשיקן רובל צען לעצטע די ער פלענט השכלה"
 ס׳איז נאר וויפיל אנדערע בא צונויפקלייבן און נרבה א

 איצטיקער א און חברה. רער פאר נדבות געווען מענלעך
 האט וואם יונג, גראבער א דאם איז איבעראל אפיקורס!

 דאם אויב און השכלה ווארם דעם פוץ געהערט ניט אפילו
 וואס איו — דיפל^ם א מיט געבילדעטער א מענטש א אין

 נדבות, אליין ער נעמט סטודענם א וייענדיק ער! מום
 דערי און חשבון חבר׳ם דעם אף טרינקט און עסם לערנט,
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 אינזשענער א דאקטאר, א אדוואקאט, אן ווערנדיק נאך
 ער דערמאנט טויזנטער, און הונדערטער פארדינענדיק און
עם ררעלכע טיט זאלץ, און ברויט רעם אף ניט אפילו זיך

 דערמאנט מען אז און השכלה די געהאדעוועט אים האט :
 אדום יאר צען אין אז און תסיעוואטע, זיך ער מאכט אים,

 גאנץ נאך זיינען חברה דער בא אז אים, מען דערמאנט
א איז יאר צען אז ער, ענטפערט ראספיסקעם, זיינע

בטול שוין זיינען ראספיסהעס די און דאוונאסט זעמסקע
תוקף... ונתנה צום אים לאדט נייט און געווארן

 אפקורסים מיני אזא שוין ז א איר, זעט ראם, אט
 צו זיין ומאום נמאס וועט גיהנם אין שדים די אפילו וואם

 בודאי זיי טוינן משיח׳ן פאר און זיי, מיט זיך פאטשקן
כפרות... אף

צייטן. משיח׳ם אף פריטעטא ערשטע די בכן בלייבט
 קא־ א בלייבן ניט זאל עם — הכיס מן פרוטה שתכלה

 אירישע גבירים, א־דישע אוים געלט, אויס קעשענע: אין פיקע ן
וו^כער צאלן דארף נעבעך אליין נאט וועלכע בעלי־נדבות, |

 מזרח־וואנט, באם שטעט עליות, פעטע פון פראצענט טיט
 שברףס טי ליאדעמדיקע הקפות, ערשטע אתה־הראת׳ם,

 ! א טיט רחטיס׳ם מלא אל צאפלריקע פריש הייסע, און
 כבור, אוים ...*צווייטע" רער ביז וועלט עק איין פון הספד
 איך הערט, און בלוט... אויס און נעלם אוים יחוס, אוים
 דער אף געווארן מקוים טאקע שוין איז דאם אייך, בעט

........................................שמוינעווקע אין וואו? און וועלט,
.. ............ .

111 1
 1 אפן רייטנדיק געפלויגן איז אדלער אן ווי שנעל

 । איין וואלד וואלר־אוים, גואל־צרק. דער אייזל ווייסן שיינעם
 ווי זים און וועג, לאנגער לאנגער, דער געצויגן זיך האם

טיט קול טשיח׳ס געקלונגען האט פידל א פון שטיטע די

162



 את ה, "בשוב קאפיטל ליבן דעם פון ווערטער די ן
ציון". שיבת !

— המעלות שיר —
משיח: געזונגען האט

 געפאנגעניש דאם אומקערן וועט גאט אז
הלום; אין ווי זיין מיר וועלן ציון, פון

 פרייר מיט פול זיין לעפצן אונזערע וועלן רעמאלט
געזאגג; מיט — צונג אונזער און

 פעלקער: די צווישן זאגן מען וועט דעמאלט
 זייי מיט געטאן ג$ט האט וואונדער גרויסע
 און אונז מיט געכאן גאט האט וואונרער גרויסע

פרייען: זיך וועלן מיר
 ווי אזוי געפאנגענע, אונזעיע גאט, אויס, קער

דרום־זייט; שטראמעןאין
 וועלן טרערן, מיט געזייגט האבן וועלכע די

פרייר; מיט שניידן
 וועט קערנער, די געטראגן וויינענדיק האט וואס דער,

גארבן. די טראגנדיק געזאנג מיט אומקערן זיך

 געגאסן זיך האט ליב און זים פריי, און הויך
 און וועלרער טאלן, און בערג די איבער קול ם משיה

 פרייר מיט און פורכט מיט אפגרונטן... און טייבן פעלרער,
אים צו געצויגן זיך האבן

 שטערן, די הימל, רער
 טאל, דער און בארג דער

הערן צו פילן, צו
קול... געטלעכן זיין

 גרוי־ דער געצויגן זיך האט איין וואלד אוים, וואלד
 ליכטיקער אלץ איז ווייטער וואם און וועג, לאנגער סער
 געקומען איז ער ביז פנים משיח׳ם געווארן ליכטיקער און
שמוינעווקע". א-ן
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 שמוינעווקע׳ אין ארייעעפארן איז ער בשעת און
 אזרי טאקע און געענדיקט אסיפה די דארם שוין זיך האט

 באם איינער געריסן האבן אידן ויין: צו דארף עם ווי
 געבראטענע ,6קלע פייערריקע פאות, און בארד אנדערן
באב... ווי געשאטן זיך האבן חרטות און קללות פעטש,

 תלמוד־תורה!" דער "אף נעשריען: האט איינער
שולי"... דער "אף — אנדערער: דער
בית־עלמן!"... "אפן — דריטער: דער
 אונטערגעהאלפן האבן פינפטער דער פירטער, דער

 אלע פון העכער און צווייטן... דעם און ערשטן דעם
 ביטע־ א און ווייבער פון געשריי א נעגאנגען זיינען קולות

 געגאנגען איז גאם די קינדער... קליינע פון געוויין רער
געציטערט... האט ערד די און כאראדאם

 גע־ בין איך — משיח געזאגט האט — גיין —״
פרי"... צו קומען

 אוועק איז און אייזל דאם אומגעקערט האט ער
צוריק...



<* תשובה קלארע א

 זיינע פאנאנדערגעשיקט געהאט >>יוד<< דער האט 1900 יאר אין •(
 א־3 אייער איז וראם (2 איר? זייט אלט ווי (1 פראגן: פאלגנדע אן$נענטן

 לייענען מענטשן וויפיל' (4 געלערנט? זיך א:ר ה$ט רואו (3 שעפטיקתג?
 זשאר־ אנדערע אויך איר לייענט (5 אייך? אויסער מירד• עקזעמפליאר אייצר

 (7 ביכער? אדער צייטינגען העברייאישע איר לייענט (6 ווערק? גאגישצ
 וועלכע? אין אוין שפראכן אנדערע אין ביכער אין צייטרנגען אויך איר לייענם

אייך? געפעלט מירד• ^ןפ ןפטיילונג ווצלמג (8

רעדאקטאר. צום ב-יוועלע א

רעדאקטאר! הער געערטער

 בא־ א צונעשיקט מיר האט בריוול דאזיקן דעם
 לייטיש א בחורל א שמוינעווקע, מק״ק יונגערטאן קאנטער

מיינונג. מיין זאגן און עם דורכלייענען בקשה א טיט קינה, .
אפילו איך ווייס — ער שרייבט — נוט איז עם "אז !
 וואם נאר ניט, מבין קיין מען רארף נוטעם אף און אליין, י

 אויך רעם אף זיין וועט עם אז — ער זאנט — טין• ארט
הסכמה?" אייער

ארן?.. אים עם זאל וואם טאקע, אוראי

בריוול: ראם איז ראם אט

רעדאקטארי הער ליבער

 זיין וועט עם "וואם ווערטל... א זאגט וועלט די
 עם בריינג איך ישראל". רב טיט זיין לאז ישראל כל טיט

 )איך אירן 40.000 עין־הרע קיין אז וואם רעם, אקענן
 לאז מער אף און — ״יוד״ פון אבאנענטן די דאם רעכן

ענטפער אן שרייבן אוועקזעצן זיך וועלן העלפן!( נאט אייך ן
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 ,26 נומער מיטן צונעשיקט האט איר וואם "פראנך, די אף
 ובפרט אנדערע? פון עיינער ראם איך בין וראם מיט טא
 זיך. ווילט שרייבן און איך האב צייט איך, קען יטרייבן אז

 ניט אפשר מיר בא איז מליצה די לשון, דער וואם? אלא
 נעמט רעדאקטאר, א ראך איר זייט טא קונציק, אזוי

 אויס, מעקט האנט, אין פען א עסן!( איר זאלט )קרעפלעך
 מעג עם נעפעלט, אייך ווי איבער מאכט צו, שרייבט

 האב איך וואם רעם, פון בלייבן נישט ווארט א אפילו
 פאר־ ,חתימה די מיינע׳ חתימה די נאר אבי אננעשריבן,

 ווייסט איר ווארום איננאנצן, בלייבן זאל מיך, איר שטייט
 איז מחברים, זשארנאנישע רוב פארן אונז, פאר אז דאך,
 זיין זאל נאמען דער חתימה, די נאר הדבר עיקר דעי

 שמוי־ אונז, בא דאם איז אלץ פון טייערער און נעררוקם,
 צו מען דארף אייננטלעך וואם מחמת פאעטן, נעווקער
 — אימה קעפל, — קנעפל ברויט, — טויט גראמען: פאעזיע?

עם און באב, ווי זיך שיט עם צינן... — פלינן בהמה,
 ניט וואלט עם ווען שיטן, צו אופהערן ניט נאר זיך וואלט
 —פוף א און זיך אונטערנעשריבן חתימה: די אונטן שטיין
 מאל, צווייטן ביזן צונויף זיך מאכט באב מיטן זאק דער
פאעטן... היינטיקע בא מזמור א ווי עם גייט אזוי און

 אננע־ דאך האב איך אויסן. איך בין דאם ניט נאר
 וועל זיי פון אייניקע אף און אייערע פראגן די ווענן הויבן

 נראמען, אין טייל נאך, פארשטאנר מיין נאך ענטפערן איך
 דא איך וועל נייעם גרויסע קיין פראסט־איריש. אף טייל
 גאנץ זיינען זאנן צו האב איך וואם ראם אופטאן. ניט

 כדאי איז פארנעסן, ניט זיי זאל מען כדי נאר זאכן, אלטע
 אונזערע יענע זיי דערמאנען און איבערצוחזרץ צייטנווייו
 א זאבן א׳וינע אף האבן וועלכע לקבן, זאלן אירעלעך,

זכרון... קורצן
# ♦ 

*
איז: אייערע פראנע ערשטע די
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אירן" זייט אלט "ווי —

ענטפערן? רעם אף אייך איך זאל וואם

* * *

 קלאר וויסן ראם — בין איך אלם ווי
 קיינער: ניט מיר, זיך דוכט קען,
 יאר טויזנט דריי כמעט — זאנט מק
 גאר, טעות א זיין מוז דאס נאר
קליינער... א ניט טאקע און

 בלינד, אי איך בין אפט אמת, יא,
 זקן עכטער אן — טויב אי

 קינד, א זיין גובר קק אים וואם
 ווינט א פאר רענן, א פאר און

דערשראקן. זיך ער באהאלט

בלוט טראפן קיין זיך אין פיל איך
אבר; געזונטן קיין און

— מוט און קראפט נלויבן, פארלארן
גוט און זים ווי איינם, נאר פארשטיי

קבר... אין שלאף רער איז עם

 נאר איך דערפיל צייטנווייז נאר
נייע... א זיילע, א זיך אין

 האר גראע אוים ברוסט! קראנקע אוים
 קלאר, הימל דער גרין, ווערט ערר די

מחיה... א לעבן ראם

 העלד: א בין און קינד א בין איך
 — ציימן יענע אין פיל איך

 וועלט רער אף איינציקס קיין ניטא
 פארשטעלט און פארבארגן מיר פאר
שטרייטן, ניט רעם מיט זאל איך
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זיין גובר צרות אלע און
באשערן... ניט טיר גאט זאל
 — פיין און שיין איך לעב אט אזוי
 פיין. און לייד אין פיס ביז קאפ פון
טרערן. טייבן גאנצע אין

 זין און הארץ טיט זיין רואיק נאר
 בין איך מענטש א אז פילן און
וויילע; א באטש אלע ווי

פריינט!.. ליבער מיין ניט, איך קען ראם

 היינט? זיין אלט איך זאל וויפיל טא
שאלה... דער אף ענטפערם פיואווט,

איר: פרעגט הער ליבער טיין וייטער

געלערנט!" איר האט וואו — "

 אך, — געלערנט? זיך איך האב וואו
בסדר יאר טויזנט צוויי

 יאך נרויסן רעם זיך אף איך טראג
 נאך און חזר׳ן לערנען׳ פון
חדר... אין איך גיי איצט ביז

 אלערליי... איך האב טלטדים
 זיי אף נאר רערטאנענדיק־זיך

 אטעם... דער אזש סיר פארכאפט
 שעור א אן אז יאר טויזנט צוויי
 — טיר טיט זיי לערנען סדרות צוויי
"משפטים"!.. און "בלק" אוי!

 רבי־נעלט האט אפגעדאסט וראם
 געשמיסן האט מען ווי און

 קעלט. א דורך מיר נעמט—בארעבנען
 וועלט דער אף קאנטשיק דער ניטא
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 וויסן!... ניט טעם זיין כ־זאל וואם
 שמיץ, אי קלעפ, אי געכאפט גענוג
 חיץ אי קעלט, אי געפילט גענוג

אנגעקליבן... צרות און
 ראך און — סיר, טיט געקנעלט גענוג

 נאך איך בין חדר־אינגל א
געבליבן!... איצט ביז איצט, ביז

 — געטראכט ניט און געקלערט ניט
 נאכט און טאג הערן איך וואלט

 לידלעך בבא־טעשות,
 ציגעלע ווייסער רער פון

 וויגעלע, אונזער הינטער
♦♦♦ אידלעך רויטע די פון

 צאל א אן טעשות זיסע
 צייטן, משיח׳ם פון

 אמאל אויך וועלן סיר ווען
— לייטן, צו כלייך ווערן

וויין; זיסן טרינקען וועלן
 אריין אונז וועלן רענדלעך

 בייטל... אין נלייך טויזנט
 — אך! — עם גייט אזוי־אט און
 שטאך גוטן א כאפ איך ביז
טייטל... רבי׳ם רעם פון

 און ווייטאק, טיט אפ נייט עם — נישט נאר נאר
 נאך זיך האב איך אז סימן׳ א חדר... אין ווייטער ניי איך
 ווייסט מסתטא נאט און ט, נ לער גע ם וי א גענוג ניט

טוט... ער וואם
* ♦

 געוואלט איך וואלט אייערע פראגע א אף נאך
ענטפערן.
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פרעגט: איר
באשעפטיקונג?" אייעד איו "וואם

 עט, — זיך? איך באשעפטיק רואם מיט
גערעדט. קלוב ב׳לעבן!.. שאלה א

ניט? וואם טיט בעסער: פרענט
 — וירט, און קאבט קרעמל אין מיד בא

יריד! א — האנדל א

 באב, און מעל איר באקומט מיר בא
טשאלנט־טאפ, א טיט לולב א
— שמהת־תורה, אף פאן א

סחורה... בעסטע די אלץ און

פארדרייט... קאפ *דע
הענט... אן בלייב איך

 גייט, האנדל דער
 — ברענט האנדל דער
 פעך, טיט
 בלעך, טיט
 האלץ, מ־ט
 יקנה״ז, טיט פויגל־מילך, טיט
 קטעות, טיט צוועקעם, טיט
 ווילט, איר וואט צו באלד העלפן וואט

 — פארקילט, טיי און אפגעבריט טיי
פאות!.. און בארד בא שוועד איך

 איך האנרל אויך גאך! איר ווילט וואט
 חליצה־שיך, טיט בשטים, טיט

סדורים און מחוורים
פורים, אף גריינערעם און

 זאלץ, מיט
שמאלץ, טיט
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 רויך מיט ווינט, מיט
אליך, אתרוגים מיט און

 וויין, מיט
 ליין, מיט
 וואקם, מיט
 פלאקם, מיט
 תבואות, מינים אלע מיט
שבועות. אף גרינם פרישע מיט

 טיי, עסיק, איר באקומט מיר בא
אלערליי טלתים־קטנים

 היי, און יארמלקעם, און זייף, און
 הבדלות — תילט איר אויב און

גלות... דער ווי לאנגע
 כאפ איך — כלל א

 באפ, און זוך און
 מאל, און דרעש און
 קלייב; און פרואוו און
 מאל דריי שטארב און

 ווייב און קינד מיט
 פל$ב, אין קריינק, אין
 קלאג אין נויט׳ אין

טאג... יעדן הונגער פאר

# * *

 מליצה נאר — זאגן איר וועט — דאך איז דאם נאר
 סטאטים־ נאך דארפט רעדאקטאר, הער איר, און פאעזיע,

 סטא־ געבן וועל איך און גערעכט׳ טאקע זייט איר טיק;
אויך• טיסטיק



 ן ש ט נ ע מ ל י פ י רד* איז: אייערע פראגע פירטע די
 ר ע ם י ו א ׳/יוד" ר יא ל פ ט ע ז ק ע אייעד ן ע נ ע יי ל
ך?" יי א

 לענן זאל הויז־נעזינ-ל גאנץ אונזער ארן מיך אויסער
 אירן: שטוינעווקער ה. ד. היגע, דריי "יוד" טיין לייענען
 אונזער ארן אפטייקער אונזער פאדריאטשיק, ארנזער

ראבינער.

 גובערנסקיא* די אוים שרייבט פאדריאטשיק דער
 און טארגעם צו נויטיק אים זיינען זיי ווייל וועדאטאסטי",

 שמוינעווקער אונזער אוים ער שרייבט רעם חוץ פאדריאדן;
 דעם טיט באקאנט איז ער מחטת אויך, גאזעט רוסישע

 איז קארטן, אין קלוב אין אים טיט שפילט און רעדאקטאר
 דריטע א נאך אויסצושרייבן שוועד -- ער זאגט — אים

 —וויפילי יורע טי יאר א אפקאסטן דאך וועט עם צייטונג,
 יעדע מיר צו ער שיקט בעלן, א ער איז לייענען נאר
נומער. דעם אנטלייען וואך

 דעם אויסגעשריבן אליין אפילו וואלט אפטייקעד דער
ער האט לאנג ניט דא רואם אין, מניעה די נאר ׳/יוד",

 א נאווערנאנטקע, א פאניצלעך צוויי זיינע צו גענוטען
אן וייסן מוז זי — ער זאגט — באטש און קריסטלעכע,

אין אז — ער זאגט — ניט פאסט דאך איד, א איז ער
צו ער שיקט גאזעט, אידישע א אנקומען זאל הויז אזא
 אינגל, אידיש א אוטשעניק", "אפטעקארסקי אן זיינעם מיד
עקזעטפליא-. איין מיד בא נעמט און

 — זאגט ער ווי — וועט אונזערער ראבינער דער
 אייעד אויסשרייבן אליין איה״ש אדום צוויי־דריי יאר א אין

 טחמת טיר, בא "יוד" דעם ער נעמט דערתייל און צייטונג
 נאך ך י ז ט נ ר ע ל ער — בסוד זאגן אייך וועל איך —

 ! נייע, די פון מיך, איד פארשטייט איז, ער לייענען... ערשט
ראבינערלעך.. היינטיקע די פון
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 איינער נאך "יוד" דעם באנוצט דריי די אויסער
 )ער פאבריקאנט כתריאל־בער רב שמויגעיוקער, א אונזערער

 האט ער, זאגט לייענען- אליין הייוון(. טרוקענע פאבריצירט
 האט גאזעט א פון נייעם הערן נאר נישט, צייט קיין ער
 פאלי־ מיט זיך ער אינטערעסירט איבערהויפט און ליב ער

 דער מלחמה א ררעגן טראכט אם וו למשל׳ טיקע,
 הערט רואם און גרעק, דער ן א ט ט ע וו ם א וו פראנצויז?

 און ך? י ז ט ב י ו ה ר ע — זאגט מען טערק? מיט זיך
פאליטיקע... פון ענינים שפיציקע אזעלכע נאך

। ,א איר האט אט רעדאקטאר, הער ליבער אלזא 
איבריקע די "פראגף, אייערע פון פיר אך• תשובה קלארע

! ווייסט נא־ וויכטיקע, גאנץ טאקע אויך אפשר זיינען פיר ;
* פרעגט מען אז טאטע, א זאגן? אייך וועל איך רואם איר י

איך תירוץ, איין טיט אפ זיי ער ענטפערט קשיות, פיר אים
ענטפערם: ר י פ גענעבן פראגן ט כ א אייערע אך• האב ;

 אויםער און געווען, יוצא בודאי שוין איך האב הנדה פי על
 ארום אביסל נאר זיך קוק אז אליין, דאך איר ווייסט דעם
 קאפ אין קריכן צו הויבן־אן וועלטל, איריש אונזער אין

 גוואלד, למשל: ווי קשיות, און שאלות טויזנטער אדיין
 זאכן? משונה־ווילדע *פא דאם זייגען וואם דאם? איז וואם
 הינטער־ חניפה׳לעך, ^נשטעלן, גיינג, רייד, מיני פאר וואם

 און רייסעניש שפיל, קינדער אויבער־הסברות, פיסלעך,
 ביטערע גליקן. פינסטערע בטחונות, וויסטע בייפעניש,
 וועלכע אף שאלות, מיליאנען און טויזנט נאך און גחמות?..

ו"... נ יי ה "עבדים תירוץ: איין גאר דא איז עם

 זייער טאקע םא:ט זעם, איר ווי תירוץ, דער אוץ
אלע אף אויך גאד אליין, הגדה דער צו גאר נים גוט
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 פון נעכט פינפטערע אלע אף יאר, גאנץ א פון נעכט
לענן.. אומעטיקן אונזער

אבאנענט אייעד מיר פון

באבראווער. חינקע־פריידעם שמואל
שמוינעווקע.
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