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וועהטאג. און שאגד פון ליעדדאס
רוסלאנד(. אלטע ראם )איין

!איד דעם מען שמייסט אלץ
.1

 ניט, ברויט קי_ין מען האט צי
 תבואה; קי_ין טען האט צי

 בירגער, איהר דאגה׳ט בלט
נבואה: א דא ס׳איז

— איד! דער שולדע ס׳איז

יאפאניע דיך שלאנט צו
דלטשען; די שלאגען צי

 בירגער, איהר דאנה׳ט ניט
— כי_יטשען! דן לעבען עם

—איד! דער שולדיג ס׳איז

 יט,2יה2פר דיך מען נלט צי
ניט; דיך מען גיט צי

 וועטער, םי_י זומער, םי_י
איד! רעם מען שמלסט אלץ

.1917 חארקאוו
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2.

דארט מיד זוך ניט
)פאראדיע(.

פלוסק טווכק דאו דארט מור זוך נוט
בליהט; און ס׳ר^בט דאו בז^רג, טד׳אלק, דאו
פאהרק; פוהרק לויפק, באנק דאו

 —איד! א איך בון אוד א

 ,*ק־טק דאטשע און פרוונד מור זוך נוט
ניט; איך רוה פעלדער גרונע אויף
פאל;ןן... מי^נשען הוזשעך קוילען דאו

אוד!.. א איך בין אוד א

 שט^יטעל לועבען אין איצט מיד זוך ניט
ירוד; א דארט אה מיטוואך דק
 פ?ןרטריבק, און פ^רדאג/ןלט בין ■איך

אוד!.. א אוך; בון אוד א

1915.
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...מאמעניו מיר זאג

געטרלע, מאטעניו, מיד זאג
 זאגט, מען ראש אמת, עם איז
 קרוגען קען משין גרעסטען דעם אז

שלאגט?... מעהרער אידען ראם דעי,

 געטרווע מאטעניו, מיר זאג
 איד? א אזוינם אה זשע ראם
 פונגער, דו מיט טווטלען זשע ראם

זשיד"!... א געהט "עם פעטקק מישקע,

געטרווע מאמעניו, מיר זאג
 —זי_ין? אנדערש קוונמאהל רעטעם
 וק^ףדר קמ רעט שטיקען, רעטמע
ורץ?... ירו טריגקט מען בלוט אונזעד

געטרווע מאטעניו, מור זאג
 —זאגט? מען יראם אמת, עם איז
 שטובער דו פון שול־הויף בנים אז

יאגט?... מען און אידען מען טרוובט

5 מאטעניו... מיר זאג



 געטרלע מאמעניו, מיד זאג
 —בלאם? פנים דלן ווערט זשע ראם

 אידק, אלע מק מלנט דק צי
נאם?... אין דא בללבק וועט וועד

 שוהלק, די אין לערנען ודעט ווער
 —שטאדט? די וועט אויסזעהן זשע דדך

 אתףקורש, בלם שטעהן וועט וועד
נאט?!... אונזער שוולגען עם וועט

 געטרלק מאמעניו, מיד זאג
 ודארט, אלן נאך פרקען תר כ׳ודעל

 מתום די אויך טרלבק מען וועט
ארט?... הלליג־רלנעם פונ׳ם

 אמת, אלעס פ׳איז קונה מלן יא,
דא; אט זעהפט דו וואס אלעס

 קענק מיד ראם פאקק נאמיר
שעה!... זעקם נאד געגעבען מ׳האט

. .1915 קאוונא
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טאג שעהנער א גקוק איז עם
מאי; רעם פדן שקסטער דק־
 טאג יקעם פון הארץ מיון איז ראך

 י בלי_י." וון שווער גקיליבק

קאץ ווולדע א האב איך
אמויז; כאפט און יאגט וואם
 שטוב מנין אין בלווכק זן מעג ראך
איוים... טרלבט מק—מיך און

 הונט אשווארצק געהאט האב איך
 ביין' א טיש 'פון חאפט וואם

 דיך ער מעג ראך בניסט, און בולט ער
געהן... מוז שטאדט פון—אוך און

ז הוי שעהגע א געהאט האב איך
פערפלאנצט; גרונם מיט ארום

 — — צושץדט אלץ מוט זיך האב אוך ווען
געטאנצט!... דו". האבק ראן

1915.
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געזעהן.♦. האב איך

 פאות די פאר מק של^פט זיידעם
וייעגק; די פון מק ווארפט קונדער
 ברופטק, די פאר ןן7מ שלעפט פרויק

ג^שועענק!... האב... איך

גקק־׳ן... האב איך
שיכור, אנ׳אלטער לאכט טיווליש

אידיש־קרבן... יוננק א בי
 איהר שקרט ק־ און—מיר! קוש א גוב —

ג/ןשטארבק. איז... מ^דזגל דאם ווק

גק/ןהן... האב איך
 בימה א אויף וואגק און פערד
 פק־שפיגק... און פערניכטעט אלץ

 גץרןםק: קאפ פון האי־ די כ׳האב
מןשווועגק... און...

.1917
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ליעבע. רי היימאט, די

.1

ליטא, דער אין פריהלינג א
(.* פראגמענט א 1

 ק*רצ־ וועט וועלכע ,ווהן״ שניידער׳ם ״דעם פאעמא די פון פראגטענט א איו דאש *(
, בוך בעזונדערער א אין ערשיינען ליך

 לועבע־שטעדטעל ה״מאט׳ם מלן אין
אגגעקומען; פריהלונג א איז

 פריהלינג הליסט האס איהת וולסט
 שטעדטיל פונ׳ם מענשען יו בי_י
 געדריקטע און פערשמאכטע די
 פערשטיקטע?... און געפלאגטע די

 שטעדטיר יענעם אין מיד טיט קומט
 ערב־פסח פון צלט די אין
 שמעלצען צו אן הויבט זון די ווען
 ערב־פסח פון זון די אט
 עקשן שטאלצען אלטען, רעם און
 שפניזער גוטען ליבען רעם און
טי_יכען. אלע פון טלך דעם און

9 ליטא. דער אין פריהלינג א



 ניעמאן בלויער שטולער, דער ב׳ווערט
 ' צולאזען ברווט ברעגעס די פון
 לאנקעם גרונע דן פערפלווצט און
 גראזעף די פעלד און צוגרוגט און
 בלוקען דו אווך צושמווכעלט און

 פרוהלונגם־ינימווכעל; יונגען א טיט
 נאד אווז דער מעט אמעקגעהן און

 ברעגעם דו בי_י לאזען מען מעט
 גערשטען קארען, שיפען פולע

 זונען־שטראהלען, פאר טעג גאנצע
 ליכט־און־שטערען, נעכט.פאר גאנצע

 תבואה־סוחר דער לווב רבי און
 דאגצוג קוון אזש שיקען זוו מעט
 ווערען... אנ׳עושר זוו פון מעט
 מיזונקע זי_ין—נחמה און
 ליעבסטע דו אט שענסטע, דו אט

 בלאנדע לאנגע, דו צעפ דו מוט
 שווארצע טועפע, אויגען דו מיט
 ווערען, פלוצלונג בלה א וועט
 שעגפטען, דעם פארי בעסטען, דעם פאר
 עולוי דעם פאר מתמוד, רעם פאר
 ישיבה... רב׳ם סלאבאדקער פון
 בלה גווע יונגע דו און

 תיטלען צו אנהויבען זוך וועט
 שעמען. צו אנהויבען זוך וועט
 געסעל פון חבר׳טעס דו פאר
 פענסטער אוהד בוו זוצען זי מעט

 ברעמען דו אראבגעלאזט שטול

זינגמאן. ק. 10



 בלוקען אומעט ב?ןנקענדע מוט און
 שטיקען... טרזןהרי^ן און־זוך זי ווזןט
 זינגען זי וועט ליעדעל א און
 אומעט מיט און טרויער מוט פול
 פחד: מיט און בענקשאפט מוט פול

 יוג^גד"!... איהר אוז מןשטארבק "שוין
 מעדעל בלאגדע יו אוהד, פאר ניט

 וועליול זיי^ר גרינק שוין וועט
 ניעמאן דער שטיל שטראמק שוין וו?ןט
 לבנה... דו שמווכלען שוין וו^ט
 זומץר שעהנעם פון נעכט דו און

 ניעמאן אויפ׳ן לאדק^ם וד^לען
 שווומען דארט באב^לעך דו ווי

 שטימק יוגג^ הזןרק זוך וועט
 נעלזןכט^ר זולמןרמןר א אין

 לופטען; אין זוך צוטראג^ן וו;ןט
 טעכטער ג^בענשט^ גאט׳ס פון און

 . געארעמט פז^םט ןטוליעט,7ג פץסט
 לאדקעם די אין זוצען ותןלץן

שט;ןדטול פון בחורים דו מוט

11 ליטא. דע!־ אין אפריהליגג



 סודות דו זוך ד^רצזןהלק אין
 פרוהלינג משוף״מאכ^ר ד^ר רואם
פ^רטרויט... אל^מק זוו האט

 פריהלונג דער אן קומט אזוי אט
לוטא. שעהנ^ר לועב^ר דזןר און

.1915
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מעמאן. ביים

נאכט זזמ^ר די נאכט, זעירדו א,
ארלן, איהר אין קוק א,

 ווונקט, שטערען דער ליעב וון דארט זעה
שכן. זיין איז צערטלוך ווי

טכך פון ברעג צום אוועק געה א,
נאכט; די אן קוק דארט און
פול... סודות מוט וואלד א שטעהט עם
פערטראכט. אזוי קוקט ער

וואסער״שכן און איכן קוק א,
באלד; דערגעהסטו סוד רעם

קוש ליעבעם א קוש, א זעהסט דו
וואלד... מוט׳ן ניעמאן פון

.1909 קאוונא
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 ניץמאן בלם קום מנינם, קרנד פריהלוגג,
 וואס^ר, זנין קלאר ווץרט קריפטאל ווי

 יונגלינג א פון באקזןן וון און
בראפי^ר... בלאסי^ר, ניעמאן ד^ר וועיט

קלאפען... הערצ^ר ממנס, קונו־ פריהלונג,
פ^רבוגד^ן; ווז^רט הימעל און טי_יך
 —זשע! פערגי^ס א,—חאלק^נם? מיר וואו
פ^ישוואונד^ן!... וחןרט י^ס ארום אלס

 —אופ׳עט! זשו^ שט^ה מנינם, קרנד פריהלונם,
 —ב;ןגינען! אין נקןמאן צום קום
 פריהלןנגס־שעהנקניט מבול דעם פון

שפעק... דיך מעשה׳לז^ א ב׳וועל

.19סו קא-ונא
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ליזען. טייערע מיין—צוגעטראגען

וועלדיל. אין
׳ פאנטאזיע(. )א

 דד^לדרל אינ׳ם בלנאכט לאה מלן איז ליעב דדך
 אלן; פערכושופ׳ט^ דרזןמלק טור ביידזן ווען
 לבנה די ארוים צוולמןן די דורך ס׳קוקט און
שלן. בלויליכק איהר ד^רוולטק פון גוסט און

 קוקק, צו הימ^ל איג׳ם ליעב לאן איך האב ווי
 אראפי, לויכטען ןך־שט^ר^נדלעך7ןרל7פל ווי^ן
 אוי?ןר, אין מוך סוד א שעפטשעט זי ליעבליך און
קאפ. איהר פ^סטז^ר אלץ זיך מיר צו ס׳טולי^ט און

 שטילקלט צויכר^נדזן די שטילקלט, די איז ליעב ווי
וו;ןלט; נאכטיג?ן זלן ג/ןשאנק^ן האט נאט וואס

 בלאהקלט, טרוימ^נד^ די בלאהקלט, די איז צארט ווי
ג^צ?ןהלט. אדנז^ר אויף—ווי^לדיל אויפ׳ן רוהט וואס

.1909

15 וועלדיל. אין
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ליטא דז$ר פון שט^דטיל א אין
פארהאנען; דארט שטיבול א איז
 גאניק א מיט שטיבול א אין
געשטאנען. דארט וויעגעל מרן איז

שטעדטיל מרן פון ג^סיל א אין
 פלומען; מיט דא גערטיל א איז

 בליהען, עם פלעגט זומי^ר י^דק
 קומען איך פל^ג אווענד יעדען

 דארט שאסר כי_ים שטעדטיל, אויפען
זאנגען; די זיך שאקלק פלעגען
שט^רזןן און גאכט קארק צווישק

פי^רגאנגק מיר יוג^נד מרן איז

 שט^דטיל הרמ^׳ם טרן דיר פון וירט
 — פערטריבען און עלעגד איך בין
 אנאויפה^ר: הארץ מרן יירגט עם און
פ^רבליבק?... וואם חאטש ריר פון איז

.1916 אלעקסאנדריע
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־ע. --

.6

פריהלינג קומסטו זשע וואס
 • —פר^מדי הער אין נאך בין איך ווען

פזןלד^ר גרינע הלטאט׳ם פון וולט
פ^רקלי^טט... איז £ם הארץ מלן ווק

 זונק־שטראהלען איהר בליצט זשע וואם
—אצינד? מיך איהר רופט ן7זש וואו

 פריהלינג׳ם־אווענד׳ס, ניט רלצט ניט, רלצט
ווינה!... און וויסט איז הארץ מלן ווק

 ליעדער, קלן מיר פויגעל ניט זינגט
 —נאכט! הער אין שט^רי^ן ניט לויכט

 טרעהייען פויגי^ל הערען איך קען
שמאכט?... און בענקט זי הארץ מלן ווק

.1916 מארט

17
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ע. י ג ע ל ע

מעריב אין ווערט אווקד דער קומט
פערשוואונדק; זון די פלאם א אין

 הימעל דער ווערט אווענד דער קומט
^נגעצונדען,.. שטערען מיט פול

 הוומאט ממן אין אן נאכט א קומט
שטערען?,.. איצטער דארטען פינקלען

 ליעדער, פריהליגגס פויגעל זיגגען
הערק?... זץ קומט ודעלדיל אין ווער

 ן רקע א ס׳טריפט אפ, טאג דער ס׳שטארבט
־יצק; די נאך אווענד דער קיהל

 — — —לאדקעם שווימק גיי^מאן אויפ׳ן
זיצען?." דארט קק לאדקע אין ווער

 הץמאט מי_ין איז עלעגד און פוסט
 ------------—צולאפק פויגעל^ך די ווי

 -----------------אומעט זיך 'קעהרט פויגעל דו ראך
האפק?... צו עלקדער אוך האב

.1916

זינגמאן. ק. 18
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...פרעמדען אין , גארטען אין

 פרעמדען אין גארטען, און פערטרויערט איך שטעה אט
נעבלוהט; נאך ער האט געקומען בין איך ווען

 געשמוובעלט האט זון רו ןרד^זען...7ג ראן מאי ט׳אוז
לועד... מי_ין אה געווען פער׳יתום׳ט און שווארץ ראך

לועבע פול שטראהלען, פול געוועזען... דאן מאי ס׳אה
געגו־ונט; פראכטפול האט גארטען הוומושער מי_ין
 הוומאט מי_ין ליטא פון טויכעל שטולונקער מכון
געשפינט... זומער־לעגענדע זי_ין זיך האט ער

 אנ׳עט קומט שטורעם א ניט... וווום מען פלוצלינג... און
דערפוהלט; ראן איך האב ערשטען רעם טרווסעל רעם

 צי_יטען, אלט־נוטע פון דיך קען איך שטורעם א,
פערקוהלט... נאך שטעהט עם ארעדען די בלוט.אין מוין

 נענומען, זיודענם מי_ין שטעקען דעם ראן האב אוך
טרעהר... אווארומער געצאפעלט האט אויג און
 — — געוואנדערט האב איך און געסמאליעט, האט זון די

אהער... געקומען מועדער א בון איך און

.1916 חארקאוו

19 פרעמדען... אין גארטען אין



9.

חלום. מיין
(.“שטאט חרוב׳דינע "די פאעמא די )פון

 ןפאל^ן7ג אהנמאכט אין מועדער א בון איך וו^ן
 געווען; פחות קוון וואנדערען צו■ מעהר ס׳איז ווען

 איינגעשלאפען: בין איך שטלנער... צוול צוקאפענס
.געזעהן. הלמאט מוין חלום אין איך האב ראן

 אויפגעהויבען ק$פ דו שטאלצער, א מוך געה איך
 געשטעלט; מיך איך האב טויער אלזערנעם בלם

 הלמאט?... מלן ליטא פון טויער דעו־ דאם אוץ צו
קעלט... פון טרלסעלט מיך מורא, פון שוידערט מוך

שווערדען? אפענע מיט שומר א דא קומט ווי
בלז; אזוי קוקט און אויגען די אויס שטעלט ער
דארפסטו? וואס בוסטו? ווער פערצארענט, מוך פרעגט ער

גרויס... אה יחום מלן—נאמען מלן איהם זאג איך

ד--------פאנאנדער זיך לאכט און פנים אין מיך קוקט ער
 י —געפינען! קלנעם וועסט יחסנים אלע פון —

 געהאנגען, מען האט רעם געשטארבען, שוין איז דער
י זינען... פון איז אראפ דריטער א אצוולטער,

זינגטאן. ק. 20



תחנונים: טרעהרען מיט שומר בדם זיך בעט איך
ערד די י טחון קוש א חאטש ארדן מיך לאז א,

 פארגאנגען, יונענד מדן קינדהדט, מדן רארט ס׳איז יואו
געהערט... תורה גאט׳ס שוהלען די אין כ׳האב וואו

—אוינען? מדנע זעהען וואם טויער... רעם עפענט ער
אדום... חורבות נאד שטיבעה קדן גאסין, קדן
פינסטעה דער אין טאפט וואם בלינדער א ווי בין איך
שטופז... ביסטו שודינסטו? וואם ד׳דמאט, מדן ה׳דמאט, מדן

 פערבלוטינט, איז הארץ מדן בלאנרזשע... און בלאנדזשע איך
רערקענט; איך האב איהם בית־טדרש אלטען רעם
שמות...• זיך באדען עם פערזונקען בלאטע אין
הענט... צייד קוקען עם פער׳חושכ׳ט, עלענד אין

ארון־הקודש, פון עדות די זענען דאם
פערברענט... פרוכת דער צובראכען, לוחות די

בימה... די דארט זוך איך מנורה'.. די זוך איך
 --------ווענט! צוד? נור זעה איך—מזרח? דא איז וואו א

 גענעכטיגט, דארט האב איך פערגאנגען, איז זון די
 קאפ; מדן כ׳האב געלעגט מירמעל פון זדלען אויף
 שכינה די פלוצלונג און הימעל.., 'אויפ׳ן קוק איך
אראפ... נידערט זי ארוףהקודש צום

21 חלום. מיין



ארומ׳עט, מיך חאפט עס מויא ה??ליגע א
ווארט.. קלן ניט כ׳כפערשטעה שעפטשען... עפעש הער איך
------- —פינגער זיך ריהרען עש וולנען...' עפעס הער איך
 -------------רטא פןן דך ריהרט ערי ארון־הקודש דער

 — הימעל צום העכער אלץ העכער, אלץ זיך הויבט און
ווערט; ליכטיגער און שווינדען, אן הויבט נאכט די

 מיך: וועקט און עמיץ ס׳שטעהט אויגען... די עפען איך
ערד״? ־??ליגע די פערשמוצען דא קומסט ״ווי

שכינה?... די זי איז וואו ארומ׳עט, זיך קוק איך
 שרעק; א אן חאפט מיך איצט פעלר אין איך קום ווי

 —טרוימען״! צו שוין ״גענוג פל??צע: אין מיך קלאפט מען
— — וועג! רי_ין זיך געה און שטעקען דלן אידעל נעהם

.1916 חארקאוו

זיגגמאן. ק. 22
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.ערינערונגען
 מעריב־ראנד, דער זיך רויטעלט שוין
וואלד; אין ווערט טונקעל און

 וואנד; אין אן מאהל דרי_י איך קלאפ דאן
—״באלד״! איך: הער שטימע א

 טרעפעלע אויפ׳ן זי שטעהט שוין
 —זים! ווי קלינגט שטימע איהר

 קעפעלע רונדע איהר קוש איך
פים... קלאהרע בארפים די

וועלדעלע אין מיד זענען שוין
גראז; אויפ׳ן ליגען טיר
 מארמאר־העייזעלע איהר קוש איך
פארוואם?... נאכד^ם פרעג און

 פערשוואונדען, יאהרען די ז^נ;ןן שוין
 וואלד; ד^יר מעד^ל, די שוין ניטא

 פערטריבק, מיך האט מען וועלדעל פון
אלט!... צו ין1ש איך בין—ליעבען אויף

.1915 ווילנא—פאספעשקא

23 ערינערוננען.



.היים א צוריק
הללמאט ממן אין צוריק ווען איך וועל קדמ^ן ווען
געהן; צו פריהער וואו דאן איך וועל וויסען ניט
 ניעמאן רעם פון ברעג בלים טהאן קוק א איך זאל צו
אוגשולדיג־רליף... זא פריהער ווי ער איז צי

 געטרללסטער, רער פרלינד מלין וועלריל, רער דארט מאכט וואס
 —גליק און טרעהרען פון יוגענד, פון חבר מללן

 י( מאפו׳ם"? "נאניקעל ראם געבליבען איז גאנץ צי
— —בליק? מלין וועט זעהן צו—דארט ארום כוימלעך די

 געשיל, מירעלעס פון זכר א נאך לעבט צי
 געוואוינט; האט זי' וואו ווליסע די שטיבעל, די

 בעצווללגטער? רער דעמב, רער נאך שטעהט צו אנטקעגען
בעקרוינט?... שאטעגם מיט פענסטער איהר נאך ווערט צי

 געפינען שטעיטיל אין זאך קלין שוין כ׳וועל אויב און
 — —אידי עלענדען פאר׳ן בלללבען וועט ארט אללן דאך

 — — —קברים די צעווישען בית־עולם אלטען אויפ׳ן
ליעד. מלין ארויסזינגען טרעהרען מיט איך וועל דארט

.1917

 די ווי רואו גאניק א ויך געפינט ב#רג הויבען א אויף ליטא דער אין שטאדט א אין *(
 "טאפום עם רופט מען ,ווערק ןי.ינע שאשען אזן קוטען טאפו רארט פלעגט ז^גט לעגענדע

— אניק״.

זינגמאן. ק. 24
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.־<ל ע ט א מ
.1

נאכט. האלבע אום
 וואלד״רויש און טלך הימעל, און נאכט

 צוזאמק אלם דך פל^כט ץם און
 ניעמאן צום אלץ דך בועט עם און
מאטען. דער צו ברוסט־קעד א ווי

 טורעם פון ס׳האט שטעדטיל, אין שטיל
געשלאנען; צוועלף דעער דער לאגג
 טרוימען אלע שלאפען, אלע
..טאגען באלו־ וועט מזרח אין און

 געשלאגען צוועלף זץנער דעו־ ס׳האט
ערוואכען; שלאף פון טוט טאטעל

 שטיבעל פון שטיל זיך ארויס געהט
פערמאכען. טיר די טוט ער און

פאלען שטערען פעקלק, שטערזגן
אויבתן; פון למבט לבנה די

טאט^ל? איצטער שפאנט זשזן וואו
רויב^ן?... איהם שלאף זלן טוט זשע ווז^ר

 "ד^ם פאעטא גרויסער א פון פראגטעבטען איעצי^לנע איז ליעדי^ר ציקעל גאנצ^ר דער *(
זוהן". שניידער׳ס

25 . נאב האלבע אום



2.

.ג א ט ר א פ

 אווינטעל ס׳בלאזט געסיל, אין שטיל
 פערשלאגען; איז טויער און טיר

 פאסטוך דער ם׳פי_יפט קרעהען, הענער
טאגען. צו אן נאך הויבט וואם קוים

 טמכעל נעבען וועלדעל דעם בי_י
 —שמער! א דארט כרענען עם זאל

 הימעל? דער זיך י־ויטעלט זשע וואם
פי_יער... א ווי וועלדעל דער ס׳פלאמט

 וועלדיל פון אויף ראן זון די ס׳געהט
 שלאפען; ניט־-אלע זעהט קדנער

 געסיל אינ׳ם שטיבול אדן נאר
אפען. שוין איז טויער און טיר

 מאטעל שני_ידער דעם וועסט דארטען
געפינען; שין ארבניט דער בל

 שטיבול אין ארמן זון די ס׳שמנט
מאשינען. די קלאפען עם און

 מאטעל דאן שטעהט פרעם־טיש רעם י2ב
 מונטער גאגץ זיך מלבוש א פרעסט

 ליעדעל אנ׳אלטען זיגגט ער און
אוגטער. איהם העלפט מאשיגע די

26 פארנאכט.



3.

פארנאכט.

אבערגיל ־אויף טי_יכעל נעבען
גרינען; בוימער זניטען די ב:י

 /ומ׳עט בלאנדזשען בליקען מאטעל׳ם
זינק... אן וואם איינעם בל ווי

 - ער?- זעהט וואם א, פונדערווי_יטען
 קעפיל; א קוקט פענסטער א פון

 אויגען. שווארצע לאקען, בלאנדע
עפיל... ווי—בעקעלעך די אין

 דאן לויפט ער און זי!". איז דאס א,
פערוואונדען; איז וואס אהונט ווי

 —נאהענט ער איז געקומען נאר
פערשוואונדען... שוין קעפיל די ס׳איז

 דרויסען, ווערט"אין טונקעל טונקעל,
 אויגען; די אין אידם ווערט טונקעל

 מאמע טאטע, זי_ין שילט ער און
אויסגעזויגען... אידם האט וואם די

מזל ביטער זי_ין פלוכט ער און
 ----------בלומען! קרנע—דערנער! טיט £ול
ווארעם: א ווי טאטשעט אידם און

קומעף?!". נאך טיר שפעטער וועט "וואם

זיגגמאן ק. 27



שטיבול זלן אין איז וויעדער
ב^לי״יכטען; י טוט לבנה די

ב;ןטיל אין אום זיך ווארפט און
פלכטק... דעם אויף—קישק ולן אויף

 ןנד־טתןהתןן7יונ טרזןהרק, פון פלכט
טרעהר^ן; מאטזןלס—קינדיש״רלמן

נחמה קיגד ליבע די ווי^ט
ג^ה^רקז... ניט קלנמאל נאד איהם

זיגגמאן. ק, 28



4.

נחמה.
 ל^מפיל מלן ברק דרויסק, אין נאכט
פק-לאשק; ניט הלגט וו^ר און ברק

 יוגענד מלן נאך יאהרצלט מלן זל
דערגאסק! דיך טרק־״רק מיט כ׳האב

שלאפק אל?ן שטק־טעל, אין נאכט
זיסק; א שלאף א שלאפט מק און
 שלאפק ניט קק אלנע איך נאר

צק־יסק... האיץ מלן האט עמיץ

•׳גס? וולם ווק־ אך ליעבק.. און גאכט
אויגק; זלב^ נאכט--ווי די שווארץ
 חתן א מיד טאט;; רער ס׳קויפט

אויסזועק... זאפט מלן וועט ער און

ליעבער? ז׳מלן וואו ליעבק.. און גאכט
 —שענסטער? ז׳מלן וואו בעסט^ר? ז׳מלן וואו

 נליעדער אלע איהם צוקושט כ׳וואלט
פקסט^ר... בלם איצט איהם כ׳דק־זקז ווק

/ןס? וולסט וו^ר אך ליעבק.. און נאכט
ראמאנק; אין נור ניט ליעבזג

 חתן א מיר טאטע דק־ ס׳קויפט
פאראנק... איז ליעבער א ווק

29 נחמה.



5.

.שניידער פון ליעד דאם
טיקא... טיקי... טיקא... טיקי...

 שטעדטיל; אין גביר א פארהאן ס׳איז
 נחמה הלסט טאכטער א זלגם

עטיל. איחר מ׳רופט וולב זלן און

טיקא... טיקי... טיקא... טיקי...
מיהלען; פולע א גביר דער ס׳האט

 טאכטער דין איצט ער שענקט הל מי אלן
שפיעלען... איהר בל בעומר ל״ג מ׳וועט

 .. טיקא טיקי... טיקא... טיקי...
 אנ׳אלדעם; פאר עילוי א ר׳נעמט

 האכצייט די זלן דארט וועט פרעהליך
שדים... די ווי מען וועט טאנצען

 טיקא... טיקי... טיקא... טיקי...
 חתן; פאר׳ן שטאן־ראק רעם ב׳נעה

 פארטיג דין וועט ארבייט די ווען
גראשען... אכטעהן שלגקען ער וועט
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טיקא... טיקי... טיקא... טיקי...
 וואסער; מיט צו פרעסען ביים כ׳שפריץ

 גארדעראבע די נעהט עם ווער
בלאסער... אלץ ווערט פנים יענעמ׳ם

 טיקא... טיקי... טיקא... טיקי...
אבר; יערער ציטערט עפים

 נעהען, איך טו בגדים קיין ניט
אקבר... זיך פאר גראב איך נאר

 טיקא... טיקי... טיקא.. טיקי...
 אויסהץלען? מיך קענען וועט ווער

 נחמה׳ען צו ליעבע מיין פון
פערצעהלען? עס איך קען וועמען

טיקא... טיקי... טיקא... טיקי...
 זיעבען; זיעער דער פארנאכט ס׳שלאגט

 לאכען, מען וועט וויסען, מען וועט
—ליעבען?. רען שניידער־יונג א קען
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 טיקא... טיק... טיקא... טיק...
 פלאמען; זיך ווייזט הימעל אויפ׳ן

 ליעבע די ווערט הי״סער שטארקער,
נחמה׳ען... צו ליעכע רי ווערט

טיקא... טיק... טיקא... טיק...
 שטרייבעל; לעצטען רעם גיב איך א,

 חבר צום אדיפגךך לויף איך און
טייכעל... פערשעמטען ראז מיין צו

טיקא... טיק... טיקא... טיק...
 פ;ןרצעהלען; אלם חבר מיין כ׳וועל

 ליעבע קראנקער נאריש מיין פון
אויסהיילען? מיך ער וועט אפשר

 טיקא... טיק... טיקא... טיק...
 ? זיעגען דא וועט ליעבע אין ווער
 ליעדעל, ראם איז געהענדינט נאר
ניגון. יוגענד שגיידער רעם פון
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