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ג&ס. און שטוב פון

;אויגען מיינע הענגען באלקאן דיין אויף
נישט! דיך זעהען זיי
 געשלאסען, איז טהיר די בלומען, דארט ס׳וועלקען
...פערווישט שויבען די

נשמה מיין ארויף פליהט פויגעל א ווי
אייזען... די צווישען דארט זיך שלאגט און

 —,די אין דיר ביי זי קלאפט שטילערהייט
ווייזען... נישט דיך ווילסט דו

 דערשראקען, און באגג צוריק, זי פליהט דאן
מיעד; און דערשלאגען

 קלינגען צו אן הייבט קראנקען אין הארץ אין
ליעדו טרויעריגע דאס
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פרץ. ל. י,

 שטערען, די בלאנקען עם לבנה, די שיינט ־עש
פערלאפען אויגען די זענען מיר

 מזל, מיין מיר, זאג אח, טרערען; מיט
האפען? נאך איך מעג

 ארון טרויעריגען מיין ,שטערען ,נישט איהר פיהרט צי
? וואגען הימלישען אין

 ------? שוועסטער דיין מארגען זעהן ,לבנה ,איך ררעל צי
? זאגען מיר זי וועט וואס
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. גאם און שטוב פון

* *

*

פערוארפען ערגיץ מיך מזל מיין ס׳וועט וואו
------ען יאהי טרויעריגע אויף ,לאנגע אויף

 איבער נאך מיר לאז חאטש רחמנות פאר געדענק!
...זכרון אין ארט פיצעלע א

 קיהלען, איך וועל ערד די ,ליידען וועל איך ס א ו ו
אויפעסען, מיר ווערם וועלעץ הארץ דאם

 דערפיהלען, וועל איך - !געדענקען וועל איך
פערגעסען! וועסט דו ווען
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4 ץ ר פ ל, י.

* *

 ------קראהען שווארצע------פליגעל שווארצע
!געדאנקען פינסטער־שווארצע

 יאר האגד דיין צו לעג פערטרייבען, זיי קענסט
קראנקעד! דעם שטערן, מיין צו מיר,

וואלקען בלייערנע וואלקען, פינסטערע
טאגען... נישט לאזען און ציהען

 אויגען דיינער ק בלי איינאיינציגער נאר און
...פעריאגען זיי קען

הארץ... דאס איז שווער הארץ... דאס איז קראנק
דארט... איז גליטשיג און פינסטער ווי

 — שיער א אהן גליק בליהען דארט קען דאך און
1 ווארט דיין נאר דארף עס

121



באש. און שטוב פון

* *

*

געווארפען... בעט דעם אויף מיך ך׳האב
רוהען; וויל קאפ קראנקער דער אח,

------אויגען קראנקע די פערשליס איך
פליהען, יאגען, דאך לופט דער אין

שוועבען און זיך מישען טרייבען,
 שפינען און פארביגע פלעקען

געזיכטער, און שטערען בלומען,
1 צורינען באלד אלץ ווערט עם און

— — לענגער זיך פערהאלט געזיכט איין
 ------טרערען מיט פול אויגען, שווארצע

ליפען, בלאסע שעפטשען עפים
הערען. נישט ווארט קיין קען איך גאר
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*פרץ ל. י,

*

:הימעל פון לבנה די מיר צו מאכט עם
ד׳ר׳ערד: אויף שוועסטער א האב "איך

 מויל דיין פון ה$ב איך זי, קענסט דו בלאסע, א
געהערט!" נאמען איהר מאל איין נישט

 כעס... מיט ,טרערען מיט פערשידען... זי ״רופסט
!ווייס איך ,איהר דורך דו ביזט קראנק

 — רען טע ש די זיך ארום האבען אבער מוז זי
בייז! נישט שוועסטער מיין אויף זיי
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, אין שטוב פון

><

 ,געשמידט ריימען איך האב גאכט גאנצע א
גאלד; און זילבער פון

ליידען הארציגע אייגענע מיינע און
האלד." מיר קלינגען

 גוט-מארגען העלען ,שטראהליגען א האט דערנאך
זון... די מיר געשיקט

 געזעהען, פנים וואקסען־געל מיין זי האט
1 בין איך עלענדי ווי זי, ווייס
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פרץ. ל. י.

טרער. א
 הימעל, דעם פערדעקט האט וואלקען א

:שארבען שווארצער א ווי
 קבר, אין ווי פינסטער איז עס

שטארבען, ך׳וועל מיר, זיך דאכט

שטערן הייסען קרענקליך מיין אויף
;שווער טראפען א פאלט

קבר מיין אויף דעמאלט, וועס צו
? טרער א ס ר ה י א פאלען
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 מיר, זיך דאכט טיילמאל
 ,טויט זענען מיר אז

זיך חלומט אונז נאר
לעבענס־נויטו די נאך

 זיך זוכען מיר און
באנג. און טרויעריג

 טויט זענען מיר האטש
לאנג! בעגראבען און



פרץ. ל. י.

* *

נאכט, שטילער דער אין
 ־—!זעהט און הערט קיינער —

— הארץ׳ מיין אויס זיך גיסט
געבעט? מיין דו הערסט

נאכט שטילער דער אין
אויסגעשטרעקט איך ליעג

עס די האט צי ...וויין און
געוועקט^ שלאף פון צמאל
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, ג<ןם און שטוב פון

<• *

*

:ליעדער מיינע פרעגען טרויעריג
 איהם? פון געוואלט דו האסט וואס

געצויגען איהם האסטו וואס נאך
אריין? נעץ דיין אין

ליעדער: מיינע וויינען שמערצליך
 איהם? פון געוואלט דו האסט וואס

שטערען, אהן נעכט ער האט וועניג
זון? אהן טעג —וועניג

ליעדער: מיינע קלאגען יאמער
 איהם? פון געוואלט דו האסט וואס

רחמנות אהן געקוילעט און
י איהם דו האסט



פרץ. ל. י,

געטראפען האסט און געציעלט האסט
פערגעניט! שמייכעלסט דו —און

 געטראפען, האסט און געציעלט האסט
—פערלאפען בלוט מיט הארץ דאס איז מיר

געזיעגט! האסט

•זד •מ־

!פערשטאנד דיין איז גאלד ווי פיין און
האנד! דיין פעסט און אויג, דיין קלאר און

שפיז! די שארף און
 אפען, דיר כ׳זאג !ציטער א אהן

—געטראפען האסט דו געזיעגט, האסט
ן פיס דיימן ביי ליעג איך —און

20



נאה. אה שטוב פון

.כלומען צווישען
 אן איך קוק קאלט

 מאן; רויטען ץ׳ווילד
 ,צופלאסען און פערשייט

 בעגאסען, פלאמען מיט
...זאנגען די צווישען פון ער ווינקט

ס׳שיכט ווי ,ך׳בעוואונדער
רויז; די הימעל צום
 שויס, איהר פלאטערט עם
פליהט און ציטערט זי

פערלאנגען! דופטיג און הארציג מיט

 חופה־קלייד איהר אין
 ליליע-פיין; די שטעהט

 שניי, פרישער דער ווי
...ריין הימעל דער יוי

1 געפאנגען הארץ מיין האט דאך זי נישט

 גראז אין שטיל זיך ס׳פערשטעקט
 ,קליינט א בלימעלע א

 ,פיינס א
—,בלאהס א

!צוואנגען יייערנע* מיט מיך ס׳ציהט און
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שרץ. ל, י.

*

 פערשטויבט און פערגעסען
הארף; אלטע די ליעגט

פערשמאכט און צוריסען
הארץ... אלטע דאס שווייגט

הארף דער פון זיך רייסט אפט
;טאן שארפער א אב

 הארץ פון אויס זיך רייסט עס
,דפץ שווערער א מאל א

באלד פערשטומען און
 טעג לאנגע לאנגע, אויף

 — לענגערע נאך —און
נעכט! וויסטע שטילע,



1 נאש אין טוב ש טון

♦ *

*

 זון, די אב געהט שטאלץ
געהילטי פורפור אין

!נאכט "גוט :זי זאגט שטאלץ
אריף\ איך שיין מארגען

בלום די פערוועלקט עס
לעבט; ווארצעל איהר נאר

 שניי, דער וועט אריבער
רויז! די וועט בליהען

ארועק פליהט פויגעל וער
"אדיע!" לוסטיגען מיט

פריהלינג-שטראהל דעם מיט
געזאנג! מיין אייך וועקט

 צוריק, אויף שטעהט אלץ
...זינגט און ,בליהט און שיינט

 — ס׳ברעכט אז הארץ א גאר
מעהר! נישט לעבט דאס ניין,
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יי ץ ר ס ל. י,

*

 גינגאלדען, בוים דער בליהט עם
!הייך דער אין זיך טרייבט

 וואלקען גראהער א יאגט עס
י בלייך און וועלק שוין ר׳שטעהט

קאלטער א וועד א ס׳בלאזט
שרעק; אין פערשטאר׳ט בלייבט ער

 :יאמערט און בלאט א פאלט ער
אוועק! שטארב איך שטארב! איך

 ווינטער, זיין וועט אייביג "נישט
; צוריק קומט זומער דער

 בליהען ווייטער וועט בוים דער
!״ גליק צו און מזל צו

 —,בלעטעל דאס קלאגט —,אמת —
 ר/ י מ פון זיין וועט וואס נאר

 רחמים: אהץ וועד דער פייפט עס
דיר! פוז זיין וועט ט מיס
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. גהש און שטוב פון

* *

*

 ,רעטזעל א אויף מיר שטעלט ס׳מזל
 ווייס איך און .טרעפען מיך הייסט

בעגיסען אומזיסט וועט עס אז
שווייס! דער מיך ארבייט דער ביי

,עגבויר איין ווי מח אין ס׳דרעהט
 ...שארבען א ווי ברעכט הארץ דאס און

גוס׳ן, איך וועל רעטזעל מיט׳ן
שטארבען! איך וועל ענפער איין אהן
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*פרץ ל. י.

גלייב. און האף
 פריהלינג, דער שוין איז ווייט נישט האף!

!שפרינגען שמעטערלינגע ט׳וועלען
פייגעל; נייע נעסטען גייע

—;זינגען ליעדער נייע וועלעץ

 פערשווינדען, זיין וועט נאכט די גלויב,
 ,צורינען אויך וואלקען די און

 — הימעל דער זיין ווייטער וועט בלאה
!זונען נייע ,שטערען נייע

 בלומען נייע רויזק, נייע
 הויך$ זיסער פריהלינגס דעם וועקט

!זינגען ,שמעקען שיינען, וועט עם
...אויך קבר אונזער אויף —און



.גאם או שטוב בו,

* *

 3 געשטראפט אנדערש איך וואלט ,גאט א בין איך ווען
הארטען א זינדער א וואלט איך
— גליק אי נחת, אי אלעס, צוגעזאגט

!ווארטען נאר געהייסען איהם וואלט איך



• פרץ ל, י,

נאכט. די

הימעל בלייערנעם דע□ פרוב איך
 ;אויגען די אויס מיר אומזיסט קוק און

וואלקען, דער נישט זיך ריהרט ס ע טויט...
.דורכגעפלויגען איז שטראהל קייץ אין

מארגען דער אז ,צייכען א אהן
שטרעבען און האפענונג נייער

שפאלטען וואלקען טויטען דעם זאל
... לעבען נייעם פון אשטראהל מיט

רוישען פליגעל ,אך !שארך א ,שא
... ? ערוואכט וואס .לופט דער אין

לעבעץ! זיי !...פלעדער-מייז די אח,
... נאכט זייער ... חאגע זייער
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♦ נאם אין שטוב פון

*־ *

*

חשך׳דיגע א נאכט א נאכט, א
... טאל און בארג איבער

,פערפאנצערט איז הימעל דער און
1 שטאהל און בליי סאמע

חלב־ליכטעל קליינעם דעם פאר
נאכט; די נישט זיך שרעקט

לעשען! עס וייל נאך לץ דער ווינד דער
...לאכט און פייפט ער ווי

... לויה א ,זיך הערט עס ,שא
 שרעקט... עס און שפוקט, עם און

געשטארבען, איז יושר דער מ׳זאגט,
.עקט שכל דער און

חשך׳דיגע שרעקליך א נאכט א
טאל; און בארג אויף דריקט

פערפאנצערט איז הימעל דער און
.שטאהל און בליי סאמע
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*פרץ ל. י,

.עתער איד וועמען

 ;מדבר אין בלאנזיט וואס ,נעבעך ,דעם איז שלעכט
;היים דער פון פעראירט , ט יי וו

 אויגען, די פאר זאנד טרוקענער אונענדליכער
.פיס די אונטער זיך קויקעלט

 הימעל, אונענדליכער איין קאפ איבערן און
שטערען. אונצעהליגע בלאנקען עס
 ,בלאנקען און בלישטשען זיי ?" אויך איהר "בלאנזיט

.ווארט קיין רעדען און שווימען, און

 ,הימעל פונ׳ם אראב ,שטערען ,אלץ דאך קוקט ר ה י ,א
ן" היים מיין ,שטיבעל מיין איהר זעהט צי

? פייער דאס קוימען אין פרייליך דארטען ברענט ״צי
גאלד?" ווי שויבען די בלישטשען עס

 קיגדערן די מאכען וואס זי? בענקט צי ...טרויעריג? ״ז׳איז
!״ זאגט און ,רחמנות האט ,א
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נאם. און שטוב פון

 שטערען, זילבערנע די שטילער נאך שווימען עס
...שווייגען און

 בר מ; אין בלאנזיט וואס ,דאך דעם איז ערגער
...היים קיין ערגיץ אין נישט האט און

 ,פייער קיין נישט ברענט עס , קינדער קיין שפיעלען עס
.בענקען צו איהם נאך האט ר ע נ יי ק און

 פנים, מיט׳ן זאנד אויפ׳ן מיעד זיך ווארפט ר דע
;שטערן קיין ,הימעל קיין נישט זעהט און

 ענטפער קיין אויף ווארט און ,נישט פרעגט און נישט זעהט ער
...פערלאשען .פערלוירען אלדינג שוין



• ץ ר פ ל, ו.

.קבר אין
.)באל^דע(

 ,מיידעל א געוועזען איז אמאל
;געליעבט יונגעל א זי האט

מיידעל; דאס יונגעל דאס אויך ליעבט עס
: בעטריעבט ביידע זיי זענען

! ארים אוי ,ארים איז יונגעל דאס
 .גביר א — מיידעלס דעם פאטער דער

,רייכער דער פאטער דער ,ער ווייזט
טהיר! די יונגעל ארימען דעם

:מיידעל דאס פאלגען מוז פאטער דעם
 פיין; זי הופה דער צו פיהרט מען

,יונגעל דאס אוים ליכט א ווי געהט עס
.אליין קעלער זיין אין שטארבט און
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.גאש און שטוב בון

 געשטארבען, איז ער אז ד, דערהערט
שטוב; דער פון ארויס זיך שלייכט און

 ליעבען, צום קבר צום זי קומט
גרוב. דער איהד פאר זיך עפענט

טויטער דער אוים הענד די שטרעקט
געצויגען; קבר צום זי ווערט

 שארבען, די איהם אראב זי נעהמט
...אויגען פערשל^סענע די קושט

 טויטער, דער אויגען די עפענט
;האנד א מיט ארום זי נעהמט און

 ביידע איבער גרוב דער זיך שליסט
!ביינאנד ביידע זיי ליגען
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אבטיילונג. צווייטע
הומאר.



. גאם און שטוב סון

איכערקעהרעניש. איין

 ,זיפצען מיט פול איז לופט די און
טרעהרען; ברענענדיגע מיט פול

 ,גוסס-אטעם לעצטען מיט׳ן
.פערשווערען און חרמות פול

 ,מאזעל און קרום אסכרה, מיט פול
...הונגער פאר טיפוסען מיט פול

בעריהרען קלאווישען די נאר
— פינגער לאנגע ,שמאלע דיינע

! אלעם אויף איבערקעהרעניש איין
...שפרינגעץ טאנצען, טענער די ווי

 לצים, מיט פול ווערט לופט די און
קלינגען זיי און ...מיצלעך רויט?
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שרץ. ל. י,

,זילבער-גלעקייך קליינע די מיט
... געדעכטער און העכער העכער,

צרות אלע פערשוואונדען שוין!
געלעכטער! פול איז וועלט די און

, בלומען אלע טאנצעץ שכור
...קאנקאנירען טייכער וועלדער,

 ,ד׳אויגען מיט ווינקט לבנה די
...קאקעטירען שטערען די און

י אויגען דיינע — שטערען די און
 זינגען, צו דיר מיט אן איך הייב

מיצלעך די אויף גלעקלעך די און
קלינגען זיי נאר — קלינגען ,קלינגען

ר. 8



.נאם און שטוב פון

אויספערקויפט!

שפאם(. )א

געגאנגען הארץ אווארם מיט
וועלט; דער צו ער איז

 עולם דער ס׳האט געפעלעןי ר׳איז
.בעשטעלט איהם ביי הארץ

 קווינטען, אויף הארץ לויטען, אויף הארץ
אהער! הארץ ווארים

 ,שמייכעל א פאר קויפען דאמען
.טרעהר זיסע א פאר —מיידלעך

...לעזער קויפען קליין-געלד פאר און
.דרייער א פאר ,גראשען א פאר

 :עולם דעם אזוי שמעקט עס און
י טייער איז הארץ דאס ,אי

— מחיה א געהאט האט ער און
ס׳פערלאנגען; געווען גרויס

 קרעמעל: דאס פערמאכט האט ער ביז
! אויסגעגאנגען איז ס׳הארץ



1 ץ ר 6 ל. י.

פאלקם־-מאטיוו.
 פאלאצען, שטיינערנע

 באלקאנען, אייזערנע
 מארמאר. ווייסען פון טרעפ

.סאלאגען גאלדענע

 זשיראנדאלען קריסטאל׳נע
 ...שויבען די דורך בלאנקען

 געליעבטער מיין וועט דארט
.קלויבען כלה א זיך

 ,קלויבען כלה א זיך
...געזינטער און שענער

 פוילען, דא וועל איך און
...ווינטער אין בלאט א ווי
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, גאם אין שטוב סו;

 שטודיערען, זי געוואלט האב—איך
געוואלט; גענארען האט זי

 ,פיהלען קאן זי—געמיינט האב איך
.גאלד איז קייטעל מיין אז זי,

 :ערפאהרען דאך י ז איז לאמבארד אין
ל; וי ה און טאמבאק איז קייטעל מיין

 , פערשפעטיגט מיך האב איך אז—ך י א
ל. י ו ק אויף שוין פערברענט איז ארץ ה איהר

צוגאנגען, ביידע זיך זעגען מיר
"1 "אריע ן ע ט ל א ק א זיך געזאגט
—,גענומען וועגען פקרשיעדענע

וחלה! אזוי הארץ דאס טהוט דאך און
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פרץ. ל. י,

מיש-מאש.
,ם ו ת י ר ע ד

 —לירע ע ר ע י י ט מיין דיך, האב איך
גרינגער; נישט לעבען מיין איז דערפון

 לאמבארד, אין נעמען ניט דיך וויל מען
הונגער. פאר שטארבעץ דיר מיט כ׳קאן

 סטרונעס, זעלטענע־ גאר לירע, ,האסט
;אוירען די צו פרייד א—טענער

 , ווינטער זיי איך בעריהר זעלטען דאך
געפרוירען. פינגער די שטענדיג ך׳האב

 בלומען די ביי ווען — פריהלינג־צייט און
— רימפלען זומער־פייגעלעך י ד

...פער׳יתומ׳ט אזוי איך בין
גרימפלען! צו קיינעם פאר נישט האב איך
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נאש. ארן שטוב פון

 מענשען, דראבנע מענשען, קליינע
 בענשען, זייער ,שעלטען זייער
 ,שרייען זייער ,לויבען זייער
 שפייען, זייער פלאמען, זייער
 געוויין, מיט בעטען זייער
— ,צייהן די מיט קריצען זייער

 ,דרויב איז אלץ
 ,שטויב לייכטער

 לאסט! קיין פליג שוואכסטער דער פאר
 ראסט אהן רוה, אהן צייט די און

...פליגעל ריזיגע שטאהלערנע, אויף שוועבט
.ז גראם צום ]נישט
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י ץ ר פ ל. י.

.ליפלעך און אויגען
 — ליפלעך איהרע אויגען, איהרע

ריהמען! צו וועלט דער אויף
 רויזען און דען פיילכען זענען

בלימען? שענסטע די נישט

 אויגען, איהרע זענען פיילכען
...ווארמען לייכטען, זיי און

— שעלטען רויזען־ליפלעך די דאך
דערבארמען; גאט זיך זאל
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גאם. און 31שט פון

פאעט. דער

,לאצען די אויף אראב גארגעל דעם
 ד׳אוירען, איבער פערשטופט היטעל דאם

,טאשען ליידיגע די אין הענד די
געפרוירען, דורשטיג, הונגעריג,

 ליעדעל, א זיך פייפט און ער שפאציערט
 ...צאהן א אין צאהן א צו קלאפט און

געגעסען? נישט האט ער באשר,
דעראהן! זיך בעגעהט ער פי!

!צוריסען—שטיוועל ,הויזען ,ראק
 קעלט! קיין נישט שאדט איהם —!באבקעס

דירה? קיין נישט האט ער איי-וואס,
געצעלט! זיין איז דער הימעל, דער
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פרץ. ל, י,

? עלענד און ער איז פרעמד באשר,
ברידער?... נישט אלע דען וענ׳מיר

 לויפען, דאס שטופען, דאס נור ארט איהם
.י גערידער ווילדע דאס יאגען, דאס

נאראנים? די איין דא רייסען "וואט
געשריי? דאס ,געיעג דאס איז וואט

נאגניאטקעס? די אויף זיי טרעטען וואט
שנייד דעם שמוציג זיי מאכען וואט

;נאגניאטקעס—כפרה זיין נור,
 —!הארץ ביים איהם שניידט דער ,נור שניי דער

,בריליאנטען ריינסטע די טרעטען ״זיי
שווארץ". און שמוציג זיי מאכען און
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נאם. און ׳טטוב פון

טאמער.

 חלום, א באר ס׳איז אז ,וויסען זאל איך ,בא
!געוועבט הדמיון כח פון

 ושלום, חס ,ווען און דאך: הארץ דאס זיך שרעקט עם
געלעבט? טאקי דאס שוין הייסט

 ,שטראף די "טאמער", דער מח אין מיר דרעהט עס
בדקר"! "יחפור דער עגבויר, דער

 תי״ו ביז אל״ף פון אמת איז טאמער און
שקר? נארישער דער ,ווילדער דער

 ,הערען מיר וואס אלץ, נור אמת איז טאמער
הא׳מיר? דאס זעהעץ, מיר וואס נור און

...ווערען נישט בעסער אייביגקייט אין שוין ס׳וועט און
...ר״ ע מ א ״ט דער משוגע מיך מאכט עס
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. רץ6 ל. י.

.שקר און אמת
 — רגלים״ לו ״אין ,שטעהט ,"שקר"

פיס! האט זי אמת? אבער
 קארעטען אין שקר דער כאהרט

פיס! צו געהט—אמת די און

אמת... די פאלט דאך פיס די פון
 ,היהנער-אויגען — ברילאנטען ווי

שקר דער און זיך! שלעפט זי קוים
בויגען! פון פייל—"נאשפיץ" זיך פליהט

 ,בלאטע דער מיט זי בעשפריצט און
!בייטש דער מיט איהר דערלאנגט און

לאכען: גאסען־יונגען די און
טייטש! די איז "נאבאק" וואס ווייס



.און שטוב פון

ברידער.

—געלבע ,שווארצע ברוינע, ווייסע,
 צוזאמען! אויס פארבען די מישט

...ברידער זענען מענשען אלע
מאמען! איין פון טאטען, איין פון

בעשאפען, זיי האט גאט איין —אויך
 — וועלט די פאטערלאנד איין —און

ברידער, זענען מענשען אלע
פעסטגעשטעלט! איינמאל איז דאס

# * *

ברידער, זענען מענשען אלע
געלבע... ,ברוינע , ווייסע שווארצע,

 פארבען, די נור זענען אגדערש
דיזעלבע: —איז נאטור די

פראהלען, זעלבע דאס עטום או
! געהערט מאל טויזענד עס ך׳האב

— טראגען צו ביז זאגען פון און
ד׳ר׳ערד! צו ביז הימעל פון איז
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:ברידער זענען מענשען ע ל א
 ווייסע... שווארצע, ברוינע, געלבע,

— קלימאטען און ראסען פעלקער,
.מעשה אויסגעקלערטע איין ס׳איז

,מוסר דערזעלבער אומעטום
 — לייגען דאסזעלבע אומעטום

עולם, גאנצער דער מויל מיט׳ן
שווייגען! מיט פאליטיקער די

! ברידער זענען מענשען ע ל א
 פלישקעס אין זיך שפיעלען זיי — און

— ווערמליך זענען נשמות די
.שישקעם.. פון טאביק אינ׳ם



 וועלט, די איז אטעאטער
 — רעזשיסער איז גאט

 איז ליידער —פיין, איז ס׳שטיק
— סופלער דער טייוועל דער

 הארץ... שוואכע דאס איז בודע די
!שטיק דאס פעלשט טייוועל דער

 אגרייז, ארויס זאגט מען אויב און
צוריק! נישט מען חאפט

 זיך, היטען דען קען מען און
 סקאנדאל? קיין מאכען נישט

 שטיק, דאס מייסטערהאפט איז עס
!געניאל — גרייזען די



. ץ ר פ ל, י.

 —אקטעער דער שטרויכעלט עס און
 גרויל מיט דארף ער ווען און
 כוס, דעם זיך פון שמעטערן

מויל! צום איהם ער חאפט

 וויין, דער זיך פערעלט פלאמיג
...אויס איהם טרינקט ער און

 ...נישט זיך איילט דונער דער און
גרויס... איז געדולד גאטס



אין שטוב פון

*

 געוויין, דאס שטיקט דיך נשמה! מיין אח,
בעטריבט!—און פערזארגט נישט זיי אח,

 ,אליין דיר זאג איך ? אמת דער דיר שאדט וואס
געליעבט! איינמאל נישט שוין האב איך

 אנאכט; פערבומעלט אויך איך האב איינמאל נישט
אפט... גאנץ —אראב זינען פון

...געמאכט לעכער מיר קניען די אין —,געקניהט
געהאפט... און געקרענקט געליטען,

 געקישט, איינמאל נישט רויטע מיילעכלעך
האהן... דער געקרייעט ס׳האט ביז

— פערווישט איז אלץ דאס ? לעבען מיין אבער
שגעון! מיין דו ביזט נור הייגט
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 וויל איך רואם פרעגסט, און מיר, אויף דיך בייזערסט דו
!גוט ,מיינם נחת ,מיר אויף קוק

 שטיל, און רוהיג ,אדערן די אין זאל
בלוט! דיין שטענדיג ווי פליסען

 פריהר, ווי הארציג און ווארים מיר אויף קוק
געוויסען! ריינע האב איך —גלייב

 , דיר צו נישט געהער פערגאנגענהייט די חאטש
וויסען; נישט איך קאן די —צוקונפט די

...קרענק מיין —ליעבע מיין דאך איז גרעניצלאז
לייד! מיין און גליק מיין — אונענדליך

 —דערלענג, אין נישט חאטש ,אונענדליך דיר שיוער איך
ברייט?! דער אין—אז דיר, דען שאדט וואס
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נאם. און שטוב פון

.מוזע מק

 מוזע, מיין איז בלימעל קיין נישט
 נישט; זי וואקסט וויזע דער אויף
 זוכט וואס ,שמעטערלינג קיין נישט
קישט! און אויף בלומען אלע

 מוזע, מיין נאכטיגאל קיין נישט
 ... זיסע קיין האט טרעלען, קיין האט
 , אלטע איין יודענע א ז׳איז
; מאוסע א ,איינגעשרימפענע איין

יתומים מיט עגינה איין
 וועלט; דער אויף פערשפרייטע און
 ,גרויסע א אביונ׳טע איין און
...שעלט זי און ,נאר שרייט זי און
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נאכט־וועכטער. די

ליעדעל( ערוב-רבניש )ענ^כגעמאכט

! טייער איז געכטעל דאס !מחיה א — נאכט א
!פייער פאר אייך היס !פייער פאר אייך הים נאר

געזאטען! און געקאכט נישט נאר
 טוירען, און טירען און פענסטער די נאך פערשליסט
 אוירען, די אייך פערשטאפט אויגען, די נאך פערמאבט

י געבאטען האט גאט ווי ,אייך שנארכט און

בקריהט! חאטש ליגט נו, שלאפען, נישט איהר קענט און
.פליהט פלעדערמויז ווי איין שטיל זיך הערט און

.׳ טייער און ,הארציג ווי און שטיל, ווי
 ,געלעכטער ,געשרייען ,געריישען איהר הערט און
! וועכטער די זענען מיר ,רוהיג זייט — קללות צי

י פייער פאר אלע אייך היטען און



.נאם און שטוב פון

 געהט און זיך ס׳ריהרט ווער ווערען, זאל פערשאלטען
טראמפייט די ריהרט צי ,פייער א אן צינדט און

 ביינאכטי וועקען צום בלאזען, צום
 !'דרעשען זיי לייבער די גיהנם אין וועט מען
 ,לעשען און ,לעשען און ,לעשען וועל׳מיר דא און

נאכט! דער דיענען וועל׳מיר געטריי

 קניען און בעטען מיר ,דאוונען מיר ! אייך שלאפט
ציהען זאל עולם של רבונו דער ! גאט פאר

!בליי א ווי אייך אויף וואלקען א
 ,הערען אונז וועט גאט ,אה שווארצעןי א וואלקען א

 שטערען, און לבנה פערלעשען נאך וועט ער
1 פריי זיך אטעמט ווי—דעמאלט און

:געטרייער ,פעטטער נאך רופען וועלען מיר און
! פייער פאר אייך היט פייערי פאר אייך היט

 י געלעכטער קיין , גערויש קיין !שא
 הארץ! אין פלעמעל קיין מוח, אין ליכטעל קיין

!שווארץ און ,טויטליך און רוהיג, !זיין זאל פרום
! וועכטער די זענען מיר זענען, מיר
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.וויעגען־ליעד נייע ראם

 ,קעפעל טייער ,תכשיט מיין שלאף,
!געניג ,נישט וואיווע

 הימעל אין שווימט לבנה די
וויעג, דיין בעטראכט און

 שווימען דיך לערן דיר: זאגט זי !הערסט
!שארך א אהן און שטיל

 — אקעגען דיר וואלקעץ א קומט
! אדורך דיך גיב׳ע

 — ? פנים ס׳געלע ,פנים איהר זעהסט
שווערען! איך קען —קופער

 ,לעבען דורכ׳ן שווימען דו ווילסט
!שטערן אזא דיר שאף

 ,גליקען וועסט דו ,שווימען וועסט דו
! סך א געלד האבען

 קעצעל א ,זעהסט תכשיט! מיין ,שלאף
י דאך פון אראב שפרינגט

00



,ם8ג און שטוב פון

 מזל דאס נישט מען קאן אייביג
; לאץ א ביי׳ן האלטען

 קענען וועסט דו ;מען מוז פאלען
•י קאץ די ווי שפריבגען

 פנים מיט׳ן בלאטע אין אדיין
;מאום און גוט נישט איז

 בלייבען דאך וועסט דו, וועסט פאלען
פיס! די אויף שטענדיג

 הינטעל א :הערסט !תכשיט מיין שלאף
נאז דער מיט ווענשעט

 זיך פיהלט ער ווייל ,גדלות א מיט
בעל-בית! מיסט זיין אויף

 זיכער, ער גלויבט איהם, האט מיסט ס א ד
... בעשערט אליין גאט

 ער בעגראבט דאס ,איהם בלייבט עס וואס
ערד! דער אין דארטען

 פיהלען גליקליך ערשט אויך דיך וועסט
ן; יי ל א מיסט דיין אויף

דו וועסט הינטיש־העלדענמעסיג
ן ן י י ב יעדען שיצען

 קעפעל, טייער תכשיט, מיין שלאף,
גענוג! נישט, וואיווע

 "ענוות/ הייסט "שטילקייט" דיין—שטיל
!״קלוג״—״שווימען״ דיין און
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 געבען וועט "שפרונג" א דיינס פאר און
— האנד יעדע ״בראווא״

 "פערזארגעך, הייסט "ווענשען" דיין און
!פאטערלאנד — מיסט דיין
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נאם, און שטוב פון

בליצען? בלאנקע איהר גענארט וואס
? פערשאפט וואס דונער דער און

וויצען, פוילע הימעלס דעם ר׳זייט
י ט פ א ר ק זיין נישט אוץ ט כ י ל זיין נישט

הימעל; דער טרייבט קאטאוועם —,בליצט
 1 ברעג אהן פינסטערניש די ס׳בלייבט

, שימעל אלטער דער שיינט עם און
שרעקי אלטע די דריקט עס און

שטעהען דאך פעסט !געדונערט ס׳האט
י וואנד אן וואנד תפיסות ד׳אלטע

דרעהען עם וועט דארט סטעפ אינ׳ם
ן זאמד פון גלעזערנע רעהרליך

-------בליצען און דונערן פאלשע
 -------4געשאפט נישט און צושטערט נישט

,וויצען פוילע זייט איהר ווייל
קראפטו און ליכט הימעלס דעט נישט
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צייט־געדיכטע.

•1
 פערשאלטען, מיך ,גאט דו, האסט פארוואס אח,

שווארץ? אזוי זיין זאל מזל מיין
 לעבער, די מיר אין פוילען זאל שטענדיג

הארץ! דאס פלאצען זאל שטענדיג

*
 סווישטשען, מיר ד׳אויגען אין שטענדיג זאל פארוואס

פערשווערען; לאכען, שונא׳ס דעם
 שלייפען, די אין מיר שלאגעךביי זאל אהאמער

!טרעהרען די ד׳אויגען אין זידען און

*
 בלינדען, דעם בעטלער, דעם זיין איך זאל מקנא

טהיר; אין לירע דער מיט דזיאד דעם
 —זיבגען, ציגייבעריש מיר איך זאל וויגשען

דיר. ביי דיענען צו איידער
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. נאם אין שטוב פון

2.

צרות די אלע פון עולם, של רבונו
 אמאלי אויף שיס אוץ מאך אקויל

•פייער אין ,וואסער אץ שפרינגען וועלען מיר
ישראל!" "שמע —און

*
אמאל אויף לאז און צוזאמען זיי קלויב

!קלאם א נאך קלאפ א
אדערן די ווידלעס, אייזערנע מיט אונז קעם

צאפי און עפען

•
שפילקעס? מיט נאדלען, מיט שטעכען דאס דיר טויג וואט

קוראזש! אמעסער!
טראפען? דו זייערסט אפראוויזאר ווי

פלאש! דער פון גיס

אדונער, ע, גרוע א אצרה, איינע ווען
פאהן... דיין נישט האנד דער פון פאלט

צרות... לייזיגע די ,טראפען די ...דראבנע נאר
!!!אן זיך געהט גאל גרינע די

86
(5)



“ ץ ר 5 ל. י,

3.

שטאל אין ראפטים גיט איונגער אנ׳אקם
; געשריי אהארציג -"רבותים!"

 שטאל פון נעכטען ערשט קצב, דער ער, האט "אט
צוויי! אונזערע זיך גענומען

*
...געקוילעט פערטריבען, ערגיץ זיי האט ״ער—

 איינעם, נאך ער שלעפט איך, זעה היינט,
 אויסקוילען, אונז וועט ער קצב, דער רבותים,

קיינעם! אויף רחמנות קיין האט ער

*
 בלייבען, נישט דאך וועט עס ,זייןמעסער איז ״שארף—

סטאדע"... דער פון קלאה קיין רבותים,
 קעלבער, די זשאלאב ביים קרעכצען און הערען דאס

!״ "אודאי :מרוטשען עקסעליך די

*
 קרעכצען און חליפען און פערצווייפעלט, שטעהען עס

קיה. און קעלבער און אקסען
 פרעגען: און שטיר־אקס צום איבער זיך דרעהען און

דערצו?" איהר זאגט וואט "רבי,
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,ג$ם און שטוב פון

שטיר-אקס דער אניף הויבט גרויסע די הערנער די
שטריק(: דער איהם ערלויבט עס ווייט )ווי

ליצנות, ער ברומט לייטאליך, יונגע "די
!אנטיק איין היינט גאר זענען ״זיי

*
 ...קלערען צו ,גריבלען צו נאר זיי האבען "ליעב

קעלבער? פאר עס פאסט צי רבותי,
 דיזעלבע, איז וועלט די נישט! גייס קיין איז עס

!...דערזעלבער ״שטיר-אקס״ אויך איך און

*
 לאחדים, קוילערט מע׳ :זעלבע דאס שטענדיג איז

טרייבען; נאר מען זעהט גע צי נ איי
 שטארבען וועט שוחט דער שטומפיג, ווערט מעסער דאס

י בלייבען וועט סטאדע די - נאר איינס
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• ץ ר £ ל. ו,

אדום. אן

היינע(. )לויט

 , ביידע זיך מיר ליידען שוין לאנג
פיינע; ברידער פאר פאסט עם ווי

 , אטעם איך אז ,נעביך ,ליידסט דו
!דיינע ת ו נ ו י ג ש — די איך און

 — ביידע זיך מיר ליידעץ שוין לאנג
 ,געריהרט קרענק מיין פון ,טיילמאל

 הענדטליך פרומע מיט מיר דו האסט
מאסאזשירט! געדערים די

 ,געקומען נאכט שווערע א איז
אנגעצונדען לעמפליך דו האסט

 קנייטליך אויף און חלב... מיין פון
...געשונדען אדערן מיינע

 שטארקער, צונד ווערט פריינדשאפט אונזער
קענען; שוין קוגץ די אויך וועל איך

 דיר, פאר ר ע עב ג משו ווער איך
!ברענען — איך פיהל — געהירן די
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ג^ם און שטוב פון

:זאנט נאט

 מזלות, האבען זיי—העולם אומות די
 ! קריש א נישט נאך איך זארג זיי פאר

 ,פריץ א—צווייטער דער , חראביע א איינער
1 סטריזש א געבוירען—דריטער דער

*
 שליפעס, די—יענעם און קרייניעל דאס צאהלט דעם

פרעסען; צו גיטער די גיבען ם דע
 .פערלאזען קיינמאל נישט בעזים דער וועט דעם

!פערגעסען אלע זיי אן ך׳מעג

*
 ווארפען, צו נישט אויג קיין קיינמאל זיי אויף ך׳דארף

ס׳גייט׳ן... ווי פרעגען, נישט גאר דארף און
 ,שליממזל א טרעפט עם איינעם אז אויסער

קייטען... אין איהם מע־פערשיקט—און

*
 ישראל, פאלקעל מיין ,בן־יחיד מיין גאר

! נגע אייביגע איין איז ס א ד
 הר־סיני, דער באנג שוין כביכול, מיר, טהוט >ס

פגע? די גאר געטויגט מיר האט וואס
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פרץ. ל. י,

 .׳ סוף ים קריעת !א ה - א , פרנסה ער דארף
! טראכט געה — שדוך א ער דארף
 וויסטער, א אשוסטער גאר דארף מלמד־געלד

!נאכט האלבער אויף מיך ער וועקט

*
 קויפען, יארמעלקע קיין נישט מיר אד,ן זיך קאן און

.פערלאטען בגד קיין נישט מיר אהן און
 , שפעלטעל א זיך מאכט —,פלודערן די ,מחילה

.טאטען און טאטען אן ער הייבט

תעניתים. נאר פאסט און ניט, טרינקט און ניט, עסט און
מזל! קיין נישט האט ער גארנישט, און

 יישן"... ולא ינום לא הנה "כי מיך: לויבט און
! ? שליממזל ,שלאפען דען מיך לאזט



נאם, און שטוב פון

3.

 ,ישראליק דו, ביסט זאג, חיה, אמין פאר וואס
 ז אליין ,דיך בעט איך ,מיר זאג ,זעה

 ,מעטאמארפאזען אלם דיך, בעטראכט איך לאנג ווי
!פערשטייו צום נישט רעטעניש א

*
 אדלער, איין—זיך דאכט עם ען, ה פלי דיך איך זעה אט

!ס ב ע ר ק א ווי צוריק — שוין ט ס כ י ר ק דו
 ר, ע ג נ ו ה דיין ש י פ ל ע וו און ,ל ע ט ר א ח א ווי ר א ד און

!ם פ ע ש א — פגירה א קומט און

*
 ה-גרה, על מ דו ביסט שוין יאהר טויזענד דריי

אפליג! ווי שוואך און אקס? איין
 ,ל ע ד נ א ה אינ׳ם ס ק ו פ א ,לעבען אינ׳ם ז א ה א

מעלקען-אציג! דיך מען קומט
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.ץ ר פ ל. י.

! פישעל א — צאפעלסט דו אף, ן יי א — תנועות פון
!ט ע ר ק א ווי לעבסט דו ,ן ע ב א ר ג ע ב

געטריי ר ע ג ע ל ש דיין דו ביסט ד נ ו ה א ווי און
אגלעט! ביי׳ן אקאץ ווי ש אל פ און

 ,ר י ו ח ט א דיך לסט ה פי און אהאהן — געווארגען
מיטען, אין אייזעל איין ווי ליידסט און

 ,בייטשען נאר דו בעקומסטו י ע ש ט א י ל ק א — ג נ י ל צ ו ל פ
שיטען! נישט קיינער וויל בער א ה קיין

*
;ע ר א פ דיין נישט הערט מען ,ל ע ב י י ט א ווי שטיל—און

געלעזען... דיר פון איך האב דאך און
 ,ל ע ד י י ו ו און ן ה י י צ - ק א ב אמאל געהאט האסט ו ד

!געוועזען דו ביסט ,מען זאגט ,ב י י ל א

72



ג#ם, און שטוב פון

.שעפעלע פון נעבעט דאם

 קלויכטער אין נישט און שוהל אין נישט
 (,* סאנקילאט חאטש מענשען־פרום,

 שעפעל, פרומע ווייסע דאס קניהט
.גאט פאר אויס הערצעל דאס גיטט

* קליירער קיין אהן *(

 כונה, מיט זיך פערקרומט עם
"רימעל"; צום צו קאפען טרערען

 פיסלעך צוויי פעדערשטע די שטעקט
הימעל! בלאהעם צום ארויף גלייך

. צויטען ווייסע די ס׳ציטערן
 טענה׳ן: וויינען, זי הער איך און

רגע א חאטש זאל ...גאטעניו
שיינען! חסד דיין קאפ מיין אויף
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פרץ• ל.

,רגע א געגאד דיין מיר שענק
 מינוט; איין אויף קראפט מיר גיב

פערזוכען אמאל אויך מיך לאז
! שאפען־בלוט און שאפען־פלייש

מאכל... זעלטען א זיין מוז עס
 דור־דורות פון עס קומט פארוואס

 וויינער, גרויסען דעם , לייב דעם באר
אפיקורס? דעס בער, דעם צי

7 1



.גאם און שטוב פון

.יחזקאל פון

.1

 זאגען: צו אזוי מיר זאגט גאט
 ,קלאגען איך וועל "נביאים" די
 ,כזבנים די ,שקרנים די

פנים אונפערשעמטען מיט׳ן
 ן אויגען פערגלייסטע און

*
 ,נאגען זיי ווייל פינגער פונ׳ם
 זאגען און אויס טראכטען זיי ווייל

 , דמיונות נאר נאמען מיין אין
פדיונות, פאר מטבעות, פאר

ן געפלויגען נישט ,געשטויגען נישט

 אויסגעקלערט! און אויסגעטראכט
 געהערט, נישט און געזעהן נישט

 בעשערט, גאט וואס געזאגט און
...טראכט און קלער איך וואס

! געוועבט נור ,געשפינען נור
! געלעבט און געפרעסען נור

 פערקלעבט, רואנד אין לאך קיין נישט
1 געמאכט צוים קיין נישט
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ז ל.ץ י,

*

! געשיקט די האב ,איך כלומרשט
 ,געקוקט ארויף מיר צו נור
 , אויכגעפיקט ציבוק פון און

!געשיט און נאד געשיט

*

 געשארפט, צונג זייער האב איך
 !בעטייבען צו שכל רעשט דעם

 ,לייב;ן ,בערען פרעסען וועניג
? בעדארפט נאך פוקסעץ איך האב

*

 ,געליטען פאלק מיין האט וועניג
 בעשווערען? יאך זיין נאך איהר דארפט
 —טרעהרען? וועניג נאך, בלוט וועניג

ווערען איהר זאלט אויסגעריסען

 __ פערשניטען און פערטיליגט און
י מיטען אין זיין נישט מיר זאלט איהר

 אויס איך מעק נאמען אייעד
ארויסו בוך הייליג מיין פון

2•

אזוי: געזאגט מיר האט גאט
... זאג און געה הירטען די ״צו
 הירטען, די איי מערדער, די איי
 ׳״ קלאג א זיי צו זיין וועט עם
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. ג^ם און שטוב כון

 הירטען, די איי מערדער, די איי
 שטראף! אייער קומען וועט עס

 ,געפאשעט זיך האבען זיי ווייל
! שאף די ט ש י נ ,געפאשעט ך י ז

 ,געטראגען וואל בעסטע די נור
 געפרעסען; פלייש פעטסטע דאס און
;געקימערט אליין זיך אום נור
!...פערגעסען שעפעלעך די אן

*
 ,אבגעשוואכטע די געשטארקט נישט

 ; וואונד קיין אויסגעהיילט נישט—און
 קראנקע די און פערוואונדטע די

! הינד די פאר געווארפען נאך

*
 ,פעראירטע די גאר געזוכט נישט

 י פערפאלען — פערבלאנזעטע א
 מדבר א אין זיי געפיהרט און
! קוואלען א אהן ,גרעזעל א אהן

*
 בערגער, די אויף זיי געיאגט און

 ;דארן א וואו און שטיין א וואו
 רעות חיות ,טהירע ווילדע
געווארען! זאט זיי פון זענען

*

 ,געקוילערט אליין זיך פאר און
שאף... די שט ני געפאשעט, זיך
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ץ ר פ ל, י.

 / הירטען אייך וועד, , שעפער אייך אוי
! שטראף אייעד קומען וועט עס

.3

מאכען חשבון א איך וועל אויך
 טריקעם, די מיט , שעפסען די מיט
 הערנער איינגעדרייטע די מיט
! פיקעס די ווי שארפע די און

*
 פאשע, א געווען נאד ס׳איז וואו

 י מאוס גאר זיך אנגעפרעסען
 י צוקנוידערט צו נאך רעשט די און
1 י ״ פיס די מיט צוטרעטען און

געוועזען איז פאשע א וואו
י דערפרישט געשוויבד אייך איהר האט
 , ט י צ י ל ק ו צ צו נאך רעשט די און
. אויסגעמישט בלאטע דער מיט

*
 — אויסגעדארטע די געלאזט און

...ווייטען פון אויסגעטרוקענטע
 , אוועקגעקאפעט פיס די מיט

.זייטען די מיט אבגעשטויסען

*

 טריקעס, איהר הערט, הירטען, איהר הערט,
טאג!... אייעד קומען וועט עס
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. ג<ןש און שטוב פון

 ,חשבון אייעד מאכען וועל איך
1 קלאג א אייך צו זיין וועט עס

4•

 ...ווינד א אויף מיך הייבט עס און
 , טאל א איך זעה הייך דער פון
 נער ביי די און , ביינער מיט פול

י גאל און אויסגעדארט זענען

*

 אדעד קיין נישט און פלייש קיין נישט
!...פערפוילט און צעווארפען ווי

! ביינער טויטע אויסגעמישטע
י גרוילט שימעד גרויער דער ווי

 בת-קול, א פרעגט לעבען?" דאס "קעץ—
! ווייסט דו גאט, : ענטפער איך און
 צעווארפען?" טויט, זענען זיי "חאטש—

הייסטי דו ווען מעגליך, איז אלץ

*

 ביינער, די זאג : בת־קול דאס רופט
י וויל און אזוי הייס איך אז

 ,ביינער די צונויף זיך קלויבען
י פול זאפטיג ווערען זיי און

*

!געשלאסען און צונויפגעקליבען
! אויסגעעטרעקט סקעלעטען שוין
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פרץ. ל. י.

 , ארומגעוואקסען פלייש מיט ארן
בעדעקט! אויך שוין אהויט מיט

*
 !״ בלאזען זאלען ווינדען די ,״הייס —

זעה: איך און בלאזען איך הייס
 ,סקעלעטען אויף לעבען עס ווי

ארמעען גאטס שוין מארשיערט עס
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נאם. און שטוב פון

יחזקאל. פון

ל״ג( )קאפיטעל

 בייגאכט שטאדט א צוץ ס׳שלייכט
שווערד! די

 וואכט- וועכטער דער טהורם אויפ׳ן גור
הערט! ער

טראמפייט בלאזט און
 מאכט, מיט שמעטערט און
 נאכט די ציטערט עס

 — — ערוואכט פאלק דאס
!גייהט שונא דער ,גייהט שונא דער

שלאכט די אויף פלאקערט עם און

גאס אין הויף, אין
 וואנד, און מויער אויף

קינד, און ווייב פאר
1לאנד און פאלק פאר
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פרץ ל, י,

1 קאהן אין אלץ געהט פריי און ,רעכט פאר

 גאט; איין ווייסט דאס וועט, זיעגען ווער
 האט וועכטער דער

!געטהון זיינם דאך
,־בעפלעקט ט ניש עהרע זיין האט ער
געוועקט! האט ער
לאנדן זיין פאלק זיין געדיענט האט ער

 שאגד, און שפאט וועכטער, דעם וועה נור
 ביינאכט האט וואט
 פערמאכט אויג איין
 ערוואכט און

1 ברא^ר דער אין ערשט

^2



.שלמה כמג

 ,מח אין מיר רוישט וואס
? מיהל א ווי׳ן זעצט רואם

 ם המלך׳ שלמה
י שטוהל גאלדענע

 —שטוהל די מיך לאזט עם
— פראכט גאלהענע די

 בייטאג, רוהען נישט
.ביינאכט שלאפען נישט

טויב מיך מאכען עס
בערען; גאלדענע די

 בלינד מיך מאכען עס
ן שטערן ווי בריליאנטען

 שפארבער, די רוישען עם
;טויבען די ווארקען עס

 אלאבאסטער בלענדט עס
 ,טרויבען ווי פערל און
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. *ן ר ם ל, י,

 גינגאלדענע פייגעל
; פראנגען און בלישצען

 אופיר׳ענע סאפען ?ס
שלאנגען; עגדיסען,

 אדלער די רוישען עס
 פליגעל, גאלדענע מיט

— מנורה די בלאנקט עס
" שפיגעל גאלדענער א

 שטירען און אקסען און
וועקען; און בלעקען

 בוימעל דער קאפעט עס
בעקען. גאלדענעם פון

 הארצען אין וועקען אויך
געפיהל זעלטען א

פרויען־געשטאלטען דריי
— שטוהל דער איבער פון

זיי דערקען איך און
 —:פרויען־געשטאלטען די

גרויעם, אינ׳ם צאם אין
אלטען אינ׳ם קאפ אין

 ,ד׳אמונה איך דערקען
געבויגען... דרייען אין
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ש.8ג און שטוב פון

 , גרינע , פייכטליכע און
אויגען, פערגלעזערטע

 הימעל צום פערגלייסטע
— פונות תפלות, מיט

י שטימע די איז הארט גור
רחמנות אהן קלינגט

 ליפען ברוין־דארע פון
ו אסר גור חרם, נור

דערנער די ווי און,
1 מוסר שטעכעדיג

 איך דערקען חכמה די
,שטערן ברייטליכען אן

לאקען געקרייזעלטע
צולאזט! ד׳אקסעל אויף

בריליאנטען אויגען
 שטערן, ווי לייכטען

רוהיג דאך לייכטען
פראסטז דער ווי קאלט און

". ברילען דורך שטענדיג און
ן האנד דער אין וואג א

געוואויגען: זי וואלט אלץ
וואנד, דער אויף מעך דעם

 ,הימעל אין שטערן די
: טייך אין קליין־ווארג דאס



. ץ ר פ ל. י.

 וויסען, זי דארף אלץ
* גלייך איהר איז אלץ און

אמת... די נאך שטעהט עס
 פיס די ביז קאפ פון
! שלייער א אין פערהילט

מאוס און שרעקליך ווייל

! אמת נאקיטער איז
 • פערשטעלט זי האט מען

זי, דערזעהט עס ווער
...י וועלט דער פון געהט

,ררישט עס און שמעקט עס
 בליצט, עס און בלאנקט עס

, שלמה נישט , ליידער
זיצט אשמדאי נור

*דוד בן כסא אויף
!רעגיערט לילית בן

 ,שווארצע דאס פנים, דאס
בלאנשירט; רוזיערט,

מלכות כתי־ אין
.. פערשטעקט הערנער די

פיסלעך הינערנע די
.פערדעקט פורפור מיט
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,ג#ס און שטוב ון6<־

חדות אלע טרעפט און
...יודען און גוים פון

א-לא-שלמה שטעלט און
צופרידען, ווייבער די

 ,קינדער אמאל שניידט און
טויט; צו לעבענדיג

חיות די העלפען עם
י נויט א פון ארויס

וואנדערט דער !שלמה און
פערשמאכט, פערהונגערט,

—, שלמה״ ״אני שרייט
! לאכט מען ? איהם גלייבט ווער

קעניג?" דארט איז דען "ווער
1 הערט מען דאך, ווייסט מען

מצרים פון ברענגט ווער
פערד? און ווייבער זיך

מלכה די האט ווער
? בעגליקט שבא-לאנד פון

נעביך, אויפ׳ן: קרעכצט מען
! פערריקט איז מענש דער

*

 רוישט, עם און שמעקט
בלענדט: עס און בלאנקט עס

שד דעם קיינער ס׳האט
דערקענט. נישט טראן אויפץ



• •ן ר ם ל, י.

 ,נישט קלערט די — ממונה
 צנועה די פסק׳עט עם

דערעא מלכותא
... דרקיעא כמלכותא

 גע׳פועלט זיך שטיל און
:פריקאז א דערווייל

אומגעוואשען פאר
גאס; אין שמייסען חאטש

;הענגען אפקורסים
טייך אין ווארפען און

נעגעל די שניידען פאר
.. גלייך און עדות אהן

 , רויזענאייל דער איז פיין
 נאבעל,- איז פיזעם

 פאלאץ אין דאך ס׳שטינקט
קנאבעל... ווי ס׳גיהונם

עס דערפיהלט חכמה די
 ן ווארט א נישט רעדט און
ליפען די זי פערבייסט
:ארט איהר אויף שטעהט און

אלע דען האבען צי
 טעות, קיין חושים פינף

פערלאזען זיך זאל זי
ן נאז דער אויף אליין



.גאם און שטוב פון

 ,אמת איז עם ,פיהלט מען
 לייט... ביי זיך ס׳טרעפט נו,

 זיך רוקט זי קוים קוים,
אזייט אין אב

;טאבאק שמעק א נעמט און
...באלד זיך בערוהיגט

אמת נארישע איין
1 געוואלד — און דערפיהלט

 דוד בן כסא אויף
 פארשוין, אפרעמדער

 מאנטעל, דעם אב ציהט
קרויןי די אב רייסט

צארניג, אשמדאי ווערט
 !שרעקליך אשמדאי ווערט

גענעראלען, און
גלעקליך מיט כהנים

קרבנות פון בלוט מיט
 פערפעצט, חלב און

— סריסים אצעהנדליג
געזעצט ער האט די

אמת... משפט׳ן צו
 "נאראד״ז דער שווייגט עס

— אמת, מען האט פיינט
גאט; צו איז ווייט און



.ץ ר פ ל, י.

 שענקער און סוחרים נור
 פערברענען שרייען:

 : ווייבער זיך בעטען עם
טרענען! אדערן חאטש

■* *
*

 רחמים אהן אז ווייסט, מען
 .פסק א אויסגעהן וועט

ד׳אמונה שוין האט
.באק דער אויף טרער א

אקעגען קיינמאל דאך
:געשטעלט מלכות דעם

...מוראה אלמלא
!וועלט א הפקר

 — עין-הרע איין ווארפט און
 ,זייט דער צו בליק א

 חכמה, די שוין ווייסט
. בעטייט ס׳אייגעל וואס

 שפיגעל א רוי׳ן זעהט און
 סחורות, אלערליי די

 האנדלען וועט זי וואס מיט
... הדורות כל סוף עד

 אייגעל אינ׳ם זעהט זי
 פלייש, צו ווידלעס אט

בורא צו—הבדלות
; האש מאורי



נאם, און שטוב גון

נעגעל צו צוואנגען
 ,בריסטען צו מעסער און

- ביינער צו קנאקער און
גליסטען! נישט זיך ס׳טאר

פערשטיינערט, בלייבט און
 ...קלאנג קיין , תנועה קיין

פער׳כשופט זי האט עס
!שלאנג גיפטיגע די

* ♦י

 ,ציון אין זיך ס׳רעשט און
 מאסען, זיך יאגען עם

 וואונדער, אויפ׳ן לויפט מען
גאסען; די אין פויקט מען

 אמת מען טרייבט קאסטרוי
קנאלט... עם און קנאקט עס

 ,געשמיסען , אמת ^די
אוואלד; אין אנטלויפט

 געטראפען זי האט דארט
אבער... צי אלייב

 קדיש, איהר נאך ז$גט
!מעהר נישט שוין לעבט זי
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פרץ. ל, י.

לדה, לייבם דעם
,( צדיקים אלע אויף הספד )א

 לייב דער טראגט די וואלד־אידעע די
! איידעל און שטאלץ ,ערהאבען

 לייבען־קול מיט זי פרעדיגט ער
וויידעל. מיט׳ן בראניעט און

 ציין, זיינע אויף שאף די פרעגט
געקארגט. נישט זיי האט ער

קוה און אקס ,אייזעל ביי און
...געשטארקט וואלד-אידעע די

 לייב, דער טראגט די וואלד-אידעע די
פעסט; און שטאלץ איידעל,

 הייס שלאגען הערצער חיות׳ס
! פרעסט גרעסטע די אין

 וואלד־אידעע די ציהט ,זיך ציהט עס
מענגע א גאר יאהרען

 דורך, וואלד-געשיכטע דער דורך
 1 סטענגע רויטע א ווי
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נאם. און שטוב פון

 בארג און טאל איבער זיך ציהט
 קאליער איהר מיט פארבט און

 ,שניי ווייסען דעם ,גראז ס׳גרינע
!שיער א אהן טייכער

* *
*

 , וואלד דעם דורך א פליהט בת-קול א
:הארן א פון ווי בלאזט עם

 שטאך א גיט עס !״ קראנק איז לייב ״דער
אדארן. ווי חיות די

 :וואלד דעם אדורך פליהט תרועה א
פערלוירען!" אפעטיט "דעם

 ,שרעק א אן חיות די חאפט עס
.געפרוירען בלוט דאם ס׳ווערט

 וואלד: דעם דורך שברים א ס׳ציהט
יוד! גוטער קיין העלפט "עם

 געגע׳ן, שוין פיזעם איהם האט מען
— ציהט אלטער דער און

 וואלד פון ארויס ציהט ער אוי,
 זיידען! צום און טאטען צום

 פערבענקט שוין זיך האט ער אוי,
גן-עדן!" ליכטיגען צום

* * 

 וואלד, דעם דורך שברים ס׳פליהען
אהארן, נאך אהארן

 קול יעדעס ,קלאנג יעדער און
דארן! שארפער א—שטעכט
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ץ ר פ ל, י.

בלוט, דאם שטארט חיות די ביי
 ,ביימער ביי—זאפט דער און

בער דער גיסט בעלראגע אין
. איימער גאנצע טרעהרען

יאגט וואיען אשאקאליש
 דרום, קיין ביז צפון פון

היענעס די —צנועות די און
— קברים די איין רייסען

 1 וואלד דער פעו^שטימט טס! פלוצלינג,
:שטילען אין איין זיך הערט

 לייב, דער דארף זאגען ודוי
ברילען! צו אן שוין הייבט עס

אויס ודוי די ברילט ער און
געוויין, יאמערליך מיט

 בויך אלטען אין ;חטא על קלאפט און
!ביין און שטיין קלינגען

 פאלען טרערען פרומע גראבע,
 ,בעק אלטע די אויף

 ווערט מעבר-יבוק אויפ׳ן
אפלעק! איטליכער פון

 קעם, די מיט שאק^ען ביימער
 וואלד דער רוישט טרויעריג

 לייב אלטער פרומער דער און
פאלט! —— און אב גוססט
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,גאש און שטוב פו;

ביימער: אלע קלאגען יאמער
 ,האבען וועט ווער זכות דעם

 ,גע׳ן צו ארון׳דיל איין זיך פון
? בעגראבען צו צדיק דעם

 קלאג די וואלד פון אויף זיך ס׳הייבט
,פלאם און פייערדיג

 ,זאמד דאס אויף מדבר אין וועקט
ים! דעם ביי פעלזען

 זאמד, דאם אויף זיך הייבט עס און
עקען אלע פון יאגט

 ,אריין וואלד אין וועלט דער פון
.בעדעקען צו צדיק דעם

קרעכצען: פעלזען עלטסטע די און
 דערלעבען וועט ווער אוי,

צדיק אלטען דעם זיך פון און
? געבען מצבה א

* *

*

 טראגען ,זיך דאכט יאמער, דעם און
 ,כשוף אדער רוחות

 ימים, סטעפעס, וועלדער, איבער
.ישוב צום דערגרייכט און

^0



א י פ ל• י.

 , קיימען אויף געפלאצעריי א
 צופלויגען, טעם ס׳ווערען

 צדיק דעם גע׳ן אלע ז׳ווילען
.ד׳אויגען צו שארבאנעם

 פעלדער אלע אויף פלאקס פון און
וכוחים: גאט צו פליהט

 זכיה די נישט זיי קומט פארוואס
? תכרוכים גע׳ן צו איהם

 ,קרעכצען דעמבעס ׳ זיפצען ברזאזעס
 ,קארע די פלאצט עס אז

 וואיען ,זיך דאכט ,ווינטען די אין
סווארע... אגאנצע הינד

 וואלקען, שווערע ציהען אויבען
זיי צווישען דארטען

 — ״אחרי-מות-קדושים״ שווימען
...אלערליי היות

 דורות פרומע ,דורות אלטע
בלייך... און בלייערן

 שווערע זיי׳רע טריפען עס און
הייך; דער פון טרעהרען

 מטה, דער אויף פאלען זיי און
... פישקעס קלינגען עס און

 , הספד א זאגט פיקסעל א און
.. קישקעס די שניידט עס אז
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.געש אי; שטוב גו;

.זי און ער
פאבעל(, אלט-הישפאנישע )איין

 ,געשיכטע אלטע איינע איזט עם
...ניי איטמער דאך בלייבט אונד

ע(. נ י י )ה

 ,געררעזען טאלעדא אין איז ער נור - דאי
...נאבט די היימליך נישט איז דארט און

 שטערען און לבנה הימעל; דער ציטערט עס
—פערשמאכט דערשראקען, שווימען

 ,געוועזען טאלעדא אין איז ער נור — באי
ריזען מארמארענע פרעכע וואו

 בלאהען דעם הימעל דעם חוצפה מיט שטעכען
- שפיזען קרייציגע , גאלדענע מיט

 רוערען עס פייגעל, קיין זינגען עס נור —מאי
געהערט, קירכע-געזאנגען נור
 שלוכצען, און געשרייען קרעכצען, מיט !עמישטע
ערד! דער אונטער פון — זיך דאכט עם
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~ ץ ר פ ל, י,

 ,בלומען קיין נישט דא זיך סוד׳ען עט נור - מאי
טויב!... זיי מאכען זיי ,גלאקען די

 נשרפים, פון אש נור זעפיר דער טראגט עס
שטויב! דעם אויטא-דע-פעען פון

 ,גלאקען די קלינגען עס שפיזען, די שטעכען עם
וועקען זיי — קירכען־געזאנגען די

 ,פאלאצען ,סטאטוען הייזער, פער׳כשופ׳טע
ז פלעקען בלוטיגע מיט - זיך דאכט עס —

גן־עדן א ליגט דארט טאלעדא אונטער דאך
 —בלעטער און בלומען, און בליטהען, מיט

רעגירען —זיך דאכט עס —גן־עדן אין דארט און
...געטער מילדערע ,בעסערע פיעל

 געוועזען, גן-עדן אין איז ער און —מאי
!נאכט ליכטיגע ווארימע א

 בלאהען אין הימעל אינ׳ם ים א אין ווי
פערטראכט! לבנה די שווימט

 שטערען, לוסטיגע פרייליכע, די בלאנקען עם
גרין; און אלץ פריש איז גארטען אין

 טראגט און ווינטעל שטיליטשקע א זיך בלאזט עם
;יאשמין און בעז פון דופטען די

 ווייטען, פון אפויגעל טרילערט ערגיץ זים
ליעד אינ׳ם הארץ זיין אויס גיסט און

 גלויבען און ליעבע פון טריישאפט, און בענקען פון
מיעד, נישט גאר ווערט און טרילערט, און
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, גאש און שטוב פון

 בלומען, זיך סוד׳ען עס פויגעל, דער טרילערט עס
...טרערען הימלישע מיט בעגאסען

 זיצען "זי" און "ער" און —גן־עדן! אין מאי
הערען. און פער׳חלומ׳ט פער׳כשופ׳ט,

 ,דיכטער ״א —:שטימע טרוימהאפטע איהר איהם וועקט עס
מאטיווען!" דיינע פון מיר פערצייל

 ציטערט, און חלום פון ווי ערוואכט דיכטער דער
...פריווען״ וועל ״איך שטיל: אין ענטפערט

 , שטארבען ביים גאט קושט — ער פערציילט — גרויסע ״טהייל —
ערפילט ווערען זיי —אויגען די

 גן־עדן, פון ליכט מיט שטילען, מיט נחת מיט
געשטילט. גאנצען אין —שמערצען די

מלאך־המות, דער לאזט גאל-טראפען דעם
ניפען! זיי מוזען דעם טראפען, דעם

טראפען פונ׳ם ווערט עם און זים, דאך איז קוש גאטס
ליפען. זייערע אויף האניג נור

 געוועזען, גרעסער איז פאבעל דער פון העלד מיין
בעגליקט, איהם גאט האט נאך פריהער

אוצר, —אין נאך געקושט נשמה זיין און
געשיקט"... זי ערד דער אויף ר׳האט ווען

געוועהלטע גרויסע די "צווישען
 הויך: גאנץ געשטאנען ער איז

 געווארען הייליג איז קוש גאטס הון
מח! אין געדאנקען יעדער
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• פרץ ל. י,

געווארען; הייליג איז קוש גאטם פון
ברוסט; דער אין געפיהל יעדעס

שטערען: זיין אויף לעזט יעדערער
געקושט. איהם האט אליין גאט

ד׳אויגען אין הימעל דער זיך שפאלט איהם
---------ליעד א איז ווארט יעדעס זיין

, טרילערט נאכטיגאל די ווי ,״הערסט —
מיעד... נישט גאר ווערט און טרילערט, און

גלגול... זיין איז זי אז זיין, קען עס
— געשעהן זעלטען גאר איז איהם מיט

 ,טאלעדא - גיהנם דאס האט ער
געזעהן! הישפאניען האט ער

שלאכט-הויז... א ווי אויס זעהט הישפאניען
 ;שאף ווי ,ברידער זיינע זעהט ער
 מעסער, צום אוים האלז דעם שטרעקעץ

שטראף! דער אקעגען לויפען

ליפען, זענען פערברענט און פערדארט
 קרייד, פאר בלאסער — פנימ׳ער

ודוי, גור שטאמלען און גוסען און
צייט. דער פאר שרעק פאר שטארבען און

,שטארבען ביים מעסער דאס קושען טייל
 — שטראף דער פאר גאט נאך דאנקען טייל

פערלוירען, ברידער זיינע זעהט ער
שאף! אין לעמער, אין פער׳כשופ׳ט
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,גאס און שטוב פון

 אויגען, די זיי פערגיסט הארץ־בלוט
נויט; דער פון דול און שכור

שטערען פינסטערע די אויף !אח און
טויט!" "צום אויפשריפט: איין זיי הענגט

 — זייטען די אויף ער קוקט פינסטער
 צפון, קיין מערב, קיין מזרח, קיין

 ,חראפען א נור הערט ער — דרום קיין
שלאפען! טייל גוס׳ען, טייל —אחראפען

 געשטאנען זיך איז היינט ווי און
.נאכט ליכטיגע ווארימע א

 אבלאהען, אין אים, אין —מאי
פערטראכט, לבנה די שווימט

שטערען, לוסטיגע די בלאנקען עם
מיעד. נישט ווערען און בלישטשען זיי

...יאשמינען און בעז מיט זעפיר און
ליעד... איהר טרילערט נאכטיגאל די

אייביג אויף איהם געמוזט האט בילד דאס
 סמ׳ען, אדערן די אין בלוט דאס

טרוימען, גאלדענע די פעריאגען
פלאמען... בלוטיגע אנצינדען

ליפען, די פוץ קוש גאטס שוין פערווישט
זיי, אויף קללה א שוין ברענט עם
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פרץ. ל. י.

 — קללה זיין איז פלאם און פייער
געשריי: ווילדער זיין זיך הערט עס

 פראטעסט, לעמער געגען שאף, געגען "פראטעסט
קניהען... וואס ,ודוי נאך זאגען וואס

 שרעק. פאר שטארבען און גוס׳ען געגען פראטעסט
רוהען". וואס שלעפער, געגען פראטעסט

 ,ערשט זיי ערוואכען חלף פונ׳ם בליץ ,פון
בלוט... אינ׳ם פערגעהן צו באלד אום
 בלאה אזוי בלאנקט וואס ,הימעל געגען פראטעסט
רוט!" דער אקעגען שמייכעלט און

בלוט? דאס זי זאפט וואס ערד! דער אויך פראטעסט
! ? שווייג א ער מאכט וואס — דארט ר ע און

 ליעד, זיין ער זינגט וואט פערשאלטען, פויגעל דער
צווייג?!" דער אויף ליעבעס־ליעד זיין

 געהאלפען; נישט גאר האט קוש גאטם און
 גליק, און חלומות פערשווינדעץ

 נקמה, מח אינ׳ם ברענט עס
בליק. אין —מעסער גיפטיגע

 אדערן, די אין בלוט זיין איז פער׳סמ׳ט
— וועלט די לעבען, דאס פערדאלטען

 — פויגעל, ארימער דער פערשאלטען
שעלט! און גאסען די אין לויפט ער

 הערצער, זידען־אויף קומט, ער וואו און
------פערווישט ,פערשוואונדען — כשוף דער
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נאם. או; שטוב פון

 מענשען פון ודוי די שוין הערט מען
.געמישט חרמות קללות, מיט

 דראהען, און אויף הענד זיך הויבען עם
...וועקט און ער לויפט ווייטער אלץ

שלאנגען, ווי צופלויגען האר די
געפלעקט, קליידער זיינע בלוט פון

,ראנע בלוטיגער א מיט הארץ פון
 וועג, זיין צייכענט עס און טריפט

 שטימע, זיין דונערט עס נור וואו און
.זעג א הערצער די אין שניידט

 ,שטימע זיין הערצער די אין זעגט עם
...האנד דער אין פאהן בלוט-רויטער א

הישפאניען! ,טאלעדא ציטערט עס
— ליידער נור

בעקאנט", איז סוף "דער —

טרויריג, טרוימעריש זי ענטפערט
 ד׳אוירען... אין קייטען מיר קלינגען "עס

------פערשליסען - איך הער — אויפשליסען
 ..."טוירען אייזערנע די סקריפען עם

ערגער" "נאך פינסטער: איהר ענטפערט ער
 פערפיהרען?" נאך העלד דיין דו וועסט "וואו —

דערשראקען: אן האנד די הם אי חאכט זי
רען!" טי מער לאזען איהם דו וועסט "צי

פערברענען?" איהם לאזט "דו
.״ ערגער "נאך -
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ץ ר פ ל. י.

 מעתרד דען דו קאנסט וואס ערגער? "נאך —
:ליפען זיינע פערקרימט שמייכעל א

הער! נו ,ערגער פיעל

 — גאט ביי איז מענש דער העכער "וואס —
אריין; טייפעל דער זיך מישט מעהר

 געפלויגען אן וועג זיין אויף קומט
.צויבער-רידוואן א ווייטען פון

 מענשען, מיט וואגען דער איז געשפאנט
פערד; אץ פער׳כשופט מענשען מיט

 ,פייער מיט שפריצען און פליהעץ זיי
....ערד די אן לייכט קוים ריהרען—און

 ,מכשפה א זיצט דארט וואגען אין
 האבד, ער ד אין שפיצרוט א מיט

 פנים, איהר איז ליליען־בלאס
בראנד! די אויגען די אין נור

 אויגען, די ס׳גיהנם ווי טיעף אח,
... תהום א—גן־עדן זיי אין און

 זעעלען און שטראהלען, מיט שפריצען זיי
...אשוואם ווי איין זיי זאפען

 רויזען, צוויי—זי האט אח, ליפען, און
פליהט —זיך דאכט —אט-אט אפען, האלב

 ,פארמעל הייליגסטע די אויס זיי פון
ציהט וואס , מאגנעט א ,צוזאג א
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גסס, און שטוב פון

געדערים; און הארץ אוים צוואנגען מיט
 פער׳סמ׳ען גיפטען, וואס קושען, און

גיסען אדערן, די אין בלוט דאס
...פלאמען פינסטערע אריין הארץ אין

 פערשטיינערט, געבליבען איז "ער" "און
 "זי", איהם אויף קוקט אויך פערוואונדערט

געבליבען; רידוואן דער איז שטעהן און
קניה"! די אויף געפאלען איז ער און

 _ רעשט די זיך מאהנט זי און שווייגט ער
 בעקאנט, איז סוף דער איהר: זאגט ער

,העלד מיין ,אייביג אויף פער׳כשופ׳ט
געשפאנט! רידוואן אין שוין פליהט ער

 פונקען, מיט שליידערט און שוין פליהט ער
— פערד בעצויבערטע אלע גלייך

 -------פראטעסטירען אויס און שוין שטיל און
ערד! און הימעל אויף שוין שטיל

 רעדער, די רוישען נאך ווייטען פון
 סאפען, נאך מען הערט אמאל פערד

צפון, און מזרח, און מערב שטיל
.חראפען א נאר הערט מען — דרום און

 שטארבען, טייל גוס׳ען, טייל שלאפען, טייל
 שטראף, דער אקעגען לויפען טייל

העלזער די ווייטער שוין שטרעקען עס
שאף; אין פער׳כשופ׳ט מענשעץ, די
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. ין ר פ ל. י,

 לער שטי נור קוילערט, מען און ברענט מען
!ערד די איז שוואם א ווי — אח און

 ,קאכען און זידען וויל וואס ,בלוט דאס
... שווערד דער אונטער פון עס זאפט

 —בלאהער דער הימעל דער איז שטיל און
 ,שטערען און לבנה בלאנקען עס

ווינטעל, אינ׳ם יאשמין און בעז
...הערען זיך ווייטער לאזט פויגעל דער

... י פאבעל דיין אין - זי זאגט — ״שויעריג —
פלאם פינסטערע א זיך ווייזט עם

איהר: זאגט ער אויגען. זיינע אין
מאדאם..." פאבעל, קיין נישט איז "עם

!טאלעדא — אויגען מיינע ״פאר
ן דיכטער-נאטור די איז שוואך דאך

ס׳רוקען ווי איך פיהל ריידענדיג און
..." האר די ד׳אקסעל אויף מיר קאם פון

 !זעלטען גאר מיר הויט די ווערט שטייף ״און
מאדאם! פערדיש, גאנץ מיך פיהל איך

...וועלטען איבער לויף און סאפע און
!״ הסתם מן ,אזוי זיך דאכט מיר
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נאם. און שטוב בון׳

.ד ארן ער

הומאר, גוטען אין געוועזען איז ער ווען
 פאסיערטן נישט לאנג שוין זיך האט )עס

ווייסט? ווער —אפשר און חורבן... דורכ׳ן אלץ
!(געריהרט וועלט-שמערץ פון אלע ווי

 הומאר, גוטען אין געוועזען ר׳איז ווען נור
געלאכט; כביכול, ער, האט

צוויי נשמות׳לעך נייע שפיעלענדיג, און,
! געמאכט זעפיר הימלישען פון

גוטע... איידעלמוט, פול שענהייט, פול —איינע
בעשיט; חלומות זיסע מיט

 משפט... און יושר פון אמת, פון —צווייטע די
ס׳אי׳גיט! געשמייכעלט: און בעקוקט

 , זעקעל א אין אריין זיי ווארפט און זיי נעמט און
ליגען; נשמה׳לעך אלע וואו

— געפינען״ זוכען, זיך אונטען דארט וועלען ״זיי
— פערגעניגען מיט ר ע שמייכעלט —
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״ן ר פ ל, י.

 שייגען", זיי אויף זון ווארימע די וועט קוים ,און
!״ לייט שוין ווערען זיי פון "וועט

 , זעקעל אין נשמות די צומישט און נעמט ער
.זייט א אין אוועק עס ווארפט און

 מלאכים געקומען —כעס, פאר ער ווארפט דאס
...שפרינגען און בייגען ,זיך בוקען און

 — ,קדוש", נאכאמאל און ״קדוש״, און ״קדוש״, און
ן. גע נ זי גע בי יי א דאס ווייטער

ברעמען... די הימעל אין דארט פערציהט ער ווען און
וועלט; די טייוועל דער דא פיהרט גו,

 שטערן, זיין געוויזען מזרח אין ער האט הם י א
געשטעלטי מערב אין ן ע הר י א

 געוויזען, וועגען פערשידעגע זיי האט ער
פערפיהרט ווייטער אמאל וואס און

קרענקען... און בענקען און זוכען אייביגען אין
רעגיערט! טייוועל דער האט אזוי

 זון^ אהן בלומען, אהן ווען הערבטט, אין ערשט דערנאך
וועלט, די פערגאסען קויטיג איז

 ,צוזאמענגעפיהרט ביידע זיי ער האט
געשטעלט! ביידע אריין זומם אין

 ,דערקענט נישט גאר שוין ביידע זיך האבען זיי
שפראכען! אגדערע גאר שוין גערעדט

 דערלאנגט; נישט הענד די אפילו צוגאנגען,
לאכען! פאר שיער פלאצט דער טייוועל, ער
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גז!פ און שטוב פון

פריהלינג.

 בעפרייט זיך האט ערד די זעהסט, דו
!שניי און פראסט פון — שלאף פון

 בענייט זיך האט ערד די זעהסט, דו
;פריי אטעמט און לעבט און

פעל שטאר-פערהאסטער דער מיט ווי
עק איין געמאכט לייכט האט

 שטעל דער אויף און טייך! בלאהער דער
וועג! זיין שוין ער טרייבט

וואלד דער האט אבגעשאקעלט
 ,שפראצט און ,בליהט און שניי דעם

שפאלט גרעזעל שוואכסטע דאס אויך און
גלאצט, און דר׳ערד" "אונטער זיין

 וועלט, פרייע די ,זון די זוכט און
גליקי זיין זויגט און ציהט און

------פעלד און בערג איבער ווי הערסט און
" —!ציריק — י ציריק — י >ציריק

...וויל איך שטרעב, איך לעב, איך —,ציריק
 ניין!"... אה, נישט, שוין שלאף "איך

,שטיל און פויל איז פאלק מיין נאר
ניין! נאך, געוועקט נישט
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אמאל,
 ,טאג גאלד־בעפלאסעגעם א אין
 ,בעשטראהלט יוגענד גאלדענער מיט
 .געפלאנצט בוים דעם איך האב
 שאטען קארגען זיין אין און
 ,אצוגד איינזאם גאנץ איך זיץ

 געבויגען, לאסט אייגענער דער אונטער
... געדריקט געדאנקען בלייערן־שווערע פון

... בליהט ר ע
געריסען? בליטען־חלומות מיינע האט ווער

,וועד אויפ׳ן צערשטרייט בליטען-חלומות ע נ י י מ
4 ן ליפען דורשטיגע מיט הארצען־זאפט מיין אויסגענאגט און

...בליהט ר ע
סריס איך פערנעם מיר העטער —העטען פון

 לופט דער אין פייגעל רוישען
ליעבסטע?! מאנטעל, אדער-דיין

שטיל, זיך גענעהנט עמיץ
העטען. פון ארום קאפ דעם מיר נעבט



•י ץ ר פ ל. י.

 צו... אויגעץ די מיר דריקען און פערשטעלען הענד קאלטע צוויי
! טויט דער בין איך —

 ,פערביי נור אצונד געה איך
. צוריק קומען וועל איך

 טרינקסט דו וועלכען פון ,קוואלן דעם איך וויל פערזיעגלען
 פעלד, און וואלד פון פארבען די פערלעשען

 ,קוקסט דו וועלכע אויף ,בלוט און זאנג פון
 שטערן, און הימעל פון און
.געזיכט.. און אויג, פון און
---------פערגיפטעץ דיר בוים פון פרוכט די און

 טויט, הענד, דיינע זענען קאלט ווי —
 —,איז אטעם דיין פראסטיג ווי

 ווילען זיין טהו מיר מיט
בוים... מיין רוה צו לאז נאר
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 וויגעל, דיין ביי שטעה איך
..קלער איך און שטעה איך

פנים בלאס דיין אויף
טרער. מיין טריעפט

טרער... ביטערע מיין
 נייגסט דו מיינם, קינד

; קעפעל דיין צו מיר צו
... זייגסט דו — חלומ׳ט דיר

 קינד, מיין ,מיר זאג נור
;מיר ביי דו זייגסט וואס

 ,מילך דער אין שטעקט וואס
? איהר פון דו האסט וואס



נאם. און שטוב ון6

׳גיפט מיט׳ן דו זייגסט
 ן פללסט מילעך דער אין וואס

סם? מיט׳ן דו זייגסט
גיסט מאמע דיין צי

 ברוסט, דער פון מילך ניר
קוואל? פון פיאלון צי

ליפעלעך דיינע אין צוגעהט
גאל? די ביטערקייט, דאס

וויגעלע דיין איבער
 ;איינגעבויגען איך עטעה

פינסטערע שווארצע, שטראהלען
.אויגען מיינע שיטען

— הייטעלע דיין ראזיג-דין
...הויט די דורך דרינגען זיי

דיר... פון זיין וועט וואס זאג, קינד,
גרוילט... מיך אח, מיך, שרעק איך

 מוח׳עלע? דיין אין דארט שלאפט וואס
 ביסט? דו ווער דו, ווייסט

 מיר... שטעהען ארבייט דער ביי
בריסט פון אוועק דרעהסט

 ,דארט טאטען דיין צו קעפעל דיין
 רוט דער אונטער שטעהט וואס

 פערברענט, זון דער פון ,באקעט
בלוט... אייגען פון בעפלעקט
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פרץ". ל. י,

 פייפט, אקסעל זיינע איבער
...שלאנג א ווי שווישטשעט

 בייטש דער פון פרענגעס די און
!לאנג ,א ,לאנג שטעהען

 שרעק׳ פאר קאפ דעם אוועק דרעהסט
 ...ברוסט דער ביי שוין צוריק

? סם דעם איהר פון אויס דו זייגסט
ביסט? דו ווער דו, ווייסט

 ,גלעט טאכטער פרעה׳ס אז און
!הסתם מן דו לאכסט

 מאמע דיין איז טאכטער ס פרעה׳
אם? דיין בין —איך און

 קייד,.. מיין ,בלוט מיין מיט דיך זייג איך
...נעכט און טעג דיך זייג

 מענש, אפרייען אויס איך זייג צי
? קנעכט א אויס איך זייג צי

 טויזענדער די צו איך וועל
? ערציהען קנעכט א נאך

 נאך געטער פרעה׳ס פאר וועסט
? קניהען פרעה׳ן פאר און

 פוס, פרעה׳ס טרעטען וועט אונז
שטויב? זיין דו —לעקען

 לייב דיין זיין בעסער זאל !ביין
רויב! פייגעלס ווילדע

114



נאש. און שטוב פון

 י דיך דערשטיקען אליין וויל איך
!ניל דעם אין ווארפען

 איין בעסער דיך זאל שלינגען
קראקאדיל! די דארט

 שוין קנעכטשאפט די דריקט אפשר און
אויערען; דיינע אין שמאך די

 — שוין דו הערסט קלינגען קייטען
געבוירען! זיי אין ביסט

 , היינט שוין זיך זאמלען אפשר
 קויאלען^ די דיר ביי הארץ אין

הויט דיין דורך דרינגען עם און
שטראהלען? פינסטער־שווארצע די

 געיאמער, דאס דו פיהלסט אפשר
לופט... די פערפילט וואס

 הערצעל אין דיר ביי בעהאלטסט און
גיפט... טראפען אלע

 ליעדעד מיינע !...שוין פיהלסט דו און
ביינאנד זיך האלטען

 בייטשען די פון שוויששטען מיט׳ן
...האנד מצרי׳ס דעם אין

 צוזאמען, אלץ זיך מישט עם און
מח... דיין אין אלדינג

 אויסוואקסען, אהעלד וועסט דו און
פח... קריגען וועסט דו

119



.ץ ר 0 ל. י.

צוברעכען יאך די וועסט דו און
...ברידער בעפרייען און

 , מילעך מיין אין ,מיינם קינד ,איז סם
ליעדער מיינע אין סם
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*גאם אזן עטוג פרן

1
.עזוהל־קאלינע

 ,גושן אונזער אין איז פינסטער
 ארון-קודש... אין ווי פינסטער,

.שינדעל-דעכער הויכע די דורך
פרנס-חודש, צום געה׳ר איינער

 בעל־טאקסע; צום צווייטער דער און
.העכער נאך שטעהט בעל-טובה׳ס דעם
 מסירות און פראצענטער פון

דעכער, הויכע ריזיג וואקסען

 פדיונות... און קמיעות פון אויך
 קינדער, קליינע ציהען ליכטלעך

 זייפענזידעו ביים וואקסט עם און
1 ווינדער א גאר ,דעכעל א אויך

 איינגעהויקערט מיטען, אין און
 גארב!(, דער איז )טויזענד-יעהריג

 ,קריקע א אויף ווי ,אנגעשפארט
שקארם, גרינעם אקרומען אויף
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פרץ. ל, י.

 פערגליווערט אשרעק אין ווי שטעהט
;קלויז דורכגענעצטע , ד׳אלטע

 ,אונטער זי האלט וואס ,שקארם פון און
ארויס... אקאלינע וואקסט

דעכער ריזיג-הויכע צווישין
בעהאלטען; און פינסטער זי וואקסט

 חיונה, שקארפ אלטען פון ציהט
!שפאלטען זי מוז שטיינער אלטע

 ביימעל, שוואכע דאס קרענקט עס און
בלייך... און אויסגעדארט שטענריג
בעטעלט עס און תמוז! מיטאג...

1 הייך דער פון אוים שטראהל א קוים

 —אמאטע, שטראהל, אשוואכע קוים
!בליט דאס אזוי פריהרט עס ,אח

 שינדעל-דעכער גרויסע די ווען
!בעשיט גאלד מיט ווי גלאנצען,

♦ • • • • • ♦ • ♦

 — אטייבעל אויף אגייער ווי
נאכט די אראב שיסט פלוצלונג

— גושן ענגען ארים אויפ׳ן
פערשמאכט! קאלינע די און

קרעפטען לעצטע די מיט זיך הייבט
בעט און אויף, הימעל דעם צו

סעקונדע איין נאך אשטראהל, נאך
שפעט! צו שוין אח,—ליכט! ווארים
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נאש. או! ששוב פדן

 מתים מיט קלויז די פול שוין ווערט
 ..."ליינען" און "דאווענען" זיי און
 — סקעלעטען פול ,תכריכים פול
וויינען... און זיך שאקלען זיי און

 , תפלות אלטע ,בכיות אלטע
 ...הענד די זיך ברעכען ס׳אלטע

 מתים־אטעם פוילער דער און
— ווענד נאסע די אדורך שלאגט

 ,גושן אינ׳ם זיך צושפרייט און
 גרוילט; און אזוי, שרעקט עם לון
 מתים־אטעם און שרעק פון און

פוילט, און קאלינע די דארט

פייגעל אלע ווייכען עס און
לינגען; אהן סוכאטניצע די

 נעסטען, נישט דא זיך וויל קיינער
!זינגען נישט דא זיך זעצט קיינער

 אפויגעל, אמאל אדורך פליהט
 —עק, אין דארט פוילען זי זעהט

 , ליעדעל זיין אב פלוצלינג זיך רייסט
אוועק! פערשטומט פליהט ער און

 פויגעל פרייער דער פיהלט עס אח,
 ,לעבען פרישען פרייעם דעם צו

 וואקסען, ביימער געזונדע וואו
...שוועבען פייגעל גרויסע די און

 הארצען פון פליסט ליעדעל דאס וואו
העכער. העכער, זיך הייבט עס און
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4 ץ ר 0 ל.

 משקה די זיך פערעלט עם און
...לעבענס־בעכער געגילטען אין

 הימעל, און זון האט טאג דער און
 ...ביינאכט הערשט ליעבע די און
 קלייזעל פון קאלינע די און

פערשמאכטו און עלענד דא בלייבט



אבטיילונג; פיערטע
ארבייבו. דער פון



נייטארץ. דריי

 בלאה, ליפען די רריט, אויגען די
 דא, נישט באק אין בלוט טראפען קיין

 שווייס! מיט בעדעקט בלאס, שטערן דער
------הייס און אבגעהאקט אטעם דער

!נייהען און מיידלעך דריי זיצען עם

שניי - ליינוואנד די ,בלאנק — נאדעל די
נייה. און נייה איך טראכט איינע און

 , ביינאכט נייה איך ,בייטאג נייה איך
געמאכט! ט ש ני זיך חופה-קלייד קיין

נייה? איך ארויס, קומט וואס

עס... איך נישט און שלאף איך נישט
 ,בעל-נס מאיר אויף געגע׳ן וואלט איך

 :געמיהט זיך ער וואלט אפשר
יוד. ן ע אלט איין חאטש, אלמן איין

אשאק! קינדערלעך מיט

שטעם, און נייה איך טראכט, צווייטע די
צעפ• גראהע גאר אויס מיר שטעפ און
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פרץ. ל. י.

 האקט, זי—שלעף די ברענט, דער—0קא יער ז
טאקט; צום צו קלאפט — מאשין די אוץ

! טא-טא ,טא־טא , טא-טא —

 ווינק! יענעמס דאך פערשטעה איך
,רינג א אהן , חופה א אהן

 טאנץ, א ,שפיעל א געווען וואלט
 י גאנץ א יאהר א — אויף ליעבע א

? דערנאך ,דערנאך נאך

: זינט און בלוט מיט שפייט דריטע די
בלינד. מיך נייה איך קראנק, מיך נייה איך

שטאך... יעדען ביי ברוסט די צוויקט עס
!וואך די חתונה האט — ער און

 י שלעכטס קיין נישט איהם ווינש איך

 ...אמאל! וואס פערגעטען עט,
,קהל געבען מיר וועט הכריכים

ערד, פיצעל קליינטשיק א אויך
 אונגעשטערט, רוהען וועל איך

י שלאפען ,שלאפען וועל איך
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ך קרערען און טראכטען רואם
,)ב^כאמובג(

 קלערען און טראכטען זואס
 שטערען, גערונצעלטע

 ד׳אויגען אין ס׳ווערען ווען
 טרערען? די פערבאקען

 חלומ׳ט וואס און טראכט וואס
? קוואל שטומפיגע די

 איינמאל חאטש דארט בליצט צי
 שטראהל, די לעבען אין

 זוכען ביי׳ם אונז לייכט זואס
 ,טעג פינסטערע אין

 מענשהייטס ארימער דער
וועג? פערלוירענעם

קלערען וואס טראכטען, זואס
שטופען וואס אלע, די

צרות פון טאטשקע די
 ליפען^ די אויף שיינט צי

ברענען זיך, שיילען וואס
זארגען אייביגע פון
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פרץ ל. י.

— שמייכעל א איינמאל חאטש
 ,מארגען פון אבגלאנץ איין

מארגען, גליקליכען פון
 בעקאיט מאכט אונז וואס

הימעל׳ס פינסטערן דעם
? ראנד פערגאלדעטער

 הונגער דער זיך טראכט וואס
פערשמאכט? קעלער אין

 קומען, נישט וויל שלאף דער
נאכט; די איז שטיל און

שטילען אין ער הערט צי
 ------קלאנג אייזערנעם דעם

 צייטען, די פון טריט דעם
 ...גאנג דעם דורות פון

הימעל דער זיך שפאלט צי
האנד? דער אין גאט ביי

? דונער דעם ער זעהט צי
קראיטן ס׳איז ער, ווייס צי
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♦דאסגעבעט
)נאב^טונג(.

עולם! של רבונו
געליטען? וועניג נאך

 רבונו דו, וועסט ווען
פערשיטען עולם, של

 טיעפען, דעם אבגרונד, דעם
 קינדער דיינע טיילט וואלט

 שוואכע, און שטארקע אויף
שינדערן און לעמער אויף

* *
*

 אבגרונד, דער איז ברייט און
 ,תהום א ווי טיעף און

איין זיך אין זאפט און
1 שוואם א ווי בלוט אונזער

* *
*

,אבגרונד אין ווערען עס
— ,בליצט נאר ס׳מעסער וואו _
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♦ ץ ר פ ל. י,

 ריינסטע די אויך בלוט מיט
.בעשפריצט.. אידעען

 דארטען פון ציטערט עס
 ,וועהטאגס-געוויין דער

נקמה די ליעגט דארט
...צייהן די מיט קריצט און

 פערצווייפלונג די ליעגט דארט
 ,פערבליפט דערשראקען,

,קוילען ווי ליפען מיט
.,,גיפט פון בעכער ביי׳ם

עולם! של רבונו
געליטען? וועניג נאך

 שרעקליכען דעם דו וועסט ווען
פערשיטען. אבגרונד

 פליגעל די ברעכען דארט
 גרעסטען די אדלער די

 פערשטיינערט ווערען דארט
...בעסטע די הערצער, די

עולם, של רבעו
 לויב דיין דען שפראצט צי

פוילען פינסטערן, פון
שטויב? בלוטיגען אין
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ליעדער.
,קאנאפניצקא( ם<ןריא )ג^ך

 שניי, ווי ווייסע טהייל ליעדער! געזעהן ן׳האב
 מאי, אין בלומען די ווי ,בעשמעקט און שען און
 ,ביי־נאכט הימעל בלאהליכסטער דער ווי ריין און

 - פערטראכט מלאך. טרויריגסטער דער ווי — דערביי
געזונגען! ליעבע האבען זיי

.קאסע דער מיט צייט די געקומען איז דערנאך
;ראסע מיט היי ווי געשניטען זיי האט זי

;פערשפרייט גן־עדן פון לופט א זיך האט עס
 — ברייט גאנץ און ווייט גאנץ ריח דער זיך טראגט עם

!געוועזען נישט ברויט קיין דאך ס׳איז

 ,געזעהען ליעדער אלערליי איך האב !אח
 !געשעהען וואונדער גאר הארצען אין איז טייל פון
 אעק, אהן ס׳בלוהט און בענגשאפט פאר זיך רייסט עס

...שרעק די איז זים ווי און שרעק פאר שיער ס׳פערגעהט
געזעגען! באלאדען האבען זיי

 שטערן אויפ׳ן !צייט די געקומען איז דערנאך
ווערען עס און זון, אברענענדע זי האט
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4 ץ ר ס ל. י.

צורינען... צושווימען, נעפעל און חאלקען
 ;געפינעז זכר קיין ליעדער די פון קאן איך

!פערשוואונדען נעפעל די מיט גלייך

 • געקענט אויך איך האב קלאג-ווייבער-ליעדער
 .הענד געבראכענע ,פנים דאס איז ערד ווי

 , געוויינט און געלויבט ,בית-עולם אין געלעבט
 געקריינט געפלאכטען, קברים די פאר קרענץ

!געהאלזט און געקושט ,מצבות

געשניטק און צייט די געקומען איז דערנאך
 4בליטהעץ די און קרענץ די קעלבער פאר סיעצקע אויף

 שטיינער, אלם הייזער צו מצבות די גענוצט
 __ ביינער הייליגע אויף געלייטערט צוקער און

!פערשוואונדען זענען קלאג-ליעדער

 ,מינוט דער געדיעגט האבען וואס ,ליעדער אויך
 רוטה; דער געשמייכעלט שטארקען, דעם גע׳חנפ׳ט

 רויב, דעם פערהייליגט געבעטעלט, רייכע ביי
 —שטויב דעם געגעסען געטרונקען, רינשטאק פון

.געזונגען אדען האבען זיי

 הארן אויפ׳ן בלאזט זי—געקומען איז צייט די
 געווארען פערזאמעלט זענען עם !וועק-ליעד א

ווייט. פוץ און נאהנט פון זינגער און דיכטער
 לייט קרעציגע די געמוסטערט... זיי האט י1

!!!פערטריבען מחנה דער פון ארויס
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.גאה אי; שטוב פון

.הופה־-קלייד פרעמדען דעם ביי
לעבען(. ווארשויער פון סצענע )א

 צוויי מאדאם, פערזאנען: אמאדע־מאגאזין. אין
.האנד־מיידליד און מאדיסטקעם

מאדאם:

 גענייהט, און געשטעפט ווערט היינט
י זיצען נישט ליידיג מען וועט היינט

י טוריי — טוריי — טוריי
שפיצען! די גאזען, די נור זעהט

בליצען! וועט זיידענס דאס ווי זעהט,

!מורא א גאר זיין וועט שלעפע א
שלעם! די איילען צעהן אודאי
קנעפ! בריליאנטענע — נאך היינט

סחורה! אזא געטרויט מעץ —עהט

1 1



פרץ. ל, י,

:)כאר( ך י ל ד יי מ - ד נ א ה

 אוואונדער, איהר האט $ט
שפאס! קיין ך׳לעבעץ,

 — ״פאווע״ נישט דען הייסט צי
גאס, די —פאווע יא

 מויער א זיך ס׳שטעהט וואו
 בלייך, און געלבליך גאנץ

, פעלזען א ווי פעסט דאך
;הייך דער אין שטאק דריי

 אייזען, אין —פענסטער די
...פערמאכט — טויערן די

ועלנער א נאך געהט עס
וואכטו דער אויף ארום

וואוינען צו דארטען אוי,
באנג! און טרויריג איז

 מויערן די דורך שלאגט עס
...קייטען־געקלאנג דאס

טרויריג אזוי קלינגט עס
דין־דאם! דין־דאן...

 זיידענס, דאס נישט ריהרט אה,
!מאדאם ,טשעפעט ניט

:מאדיסטקע ערשטע די

 ,גאזען און שפיצען, און ...סאטען־דע-ליאן
רימעל.. צום בריליאנטען נאך פעהלט עס
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גאם. און שטוב פון

 כלת די לאמפען... און בלומען, און דיוואנען,
הימעל! פון מלאך א — אויסזעהן וועט

:)כאר( האנד-מיידליך

 דירה, דער פאר גראשען קיין נישט
ביסען! קיין מויל אין און

בעטען! פארשוס מלאך ביים ך׳וויל
!וויסען נישט וויל זי ניין,

י רובל א פאראויס גיב , מלאך
פריהר! נישט גיבט זי ניין,

—,הונגער פון איהר פערצעהלען ך׳וויל
טהיר! די מיר זי ווייזט

 שלעפען, די אין מיר זעצט עם אוי,
.איך ,פאל אט ,מיר זיך דאכט

 פאקסען!" אהן נור קונצען, אהן "נור
! מלאך דער אוים מיך לאכט

 לאכען מלאך׳ס דעם האט מיך אוי,
געהעצט! אהיים ביז

 זיידענס מלאך דעם האב איך און
!פערזעצט ברויט א אויף

 אראבגעפאלען איז עס און
 הימעל, פון ווי פלוצלונג,

 ,לאפאץ א מיט מלאך דער ,אוי
רימעל! צום ווי טאקי
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. ץ ר ם ל. ו.

מלאך דער פערזארגט האט מיך און
,פרעסט גרויסע די אויף

חדשים דריי גאנצע אויף אוי,
קעסט! און קווארטיר מיט

מאדיסטקע: ע ט יי וו צ די

 , פנימעל מיין ווי פונקט זיידענצייג, דאס איז בלאס
הויט". מיין ווי דורכזיכטיג-דין,

 ביינדעליך- מיינע פונקט !״, ״אוי עס קרעכצט ,עס מען ריהרט
!מויד גליקליכע א הייסט ס א ד

 ,קנעפליך בריליאנטענע קומען וועלען דאצו
טרערען! ארימע ווי גרויטע,

 ,טרעקאטשע ,דיך אייל .׳ רעדעלע דיך, אייל ,נו
הערען! נישט ביינדליך מיינע ך׳זאל

 ! רעדעלע , טור-טור—טור !ביינדעלע טראך,—טראך—טראך
זייגער". מיט׳ן גלייך דאך שלאג׳מיר

 ! רעדעלע טור, טור-—טור י ביינדעלע טראך,—טראך—טראך
? שטייגער א רוהען, וועל׳מיר ווען

)כאר(: ך לי ד ד-מיי האב

 שטיבעלע א פערהאן איז עס
!גאס שטילער א אויף

— פענסטערל קיין ,טהיר קיין ס׳האט
נאס! און שטיל אייביג

 דירה־געלד, קיין צאהלט מען חאטש
ארוים! נישט מען ווארפט
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.גאש און שטוב פון

 שוין, אייביג אויף תה׳ן דארטען
אויס! זיך ביינדעליך די

 נישט, מען ווייס שטעפען קיין כון
...גענייהט נישט שוין ווערט עס

איטליכער קומט שטיבעלע צום
בעקלייד! שוין אייביג אויף

:מאדיסטקע צווייטע די

 — שפיצען בראבאנדערנע די שטעם נאדעל, שטעפ,
איהר! פאר איהר, פאר

 — שטעפען באלד און גיך דו וועסט תכריכימלעך
מיר! פאר מיר, פאר

 —כלה׳שי די שמייכעלט עס בריליאנטען, בליצען עם
ליעי! אזוי, שיין

 ן בעשיינען פנים מיין שמייכעל א וועט ווען
גרוב! אין גרוב, אין

 שפיצען די צוקנייטשען טוליען, זי וועט ער
! שטורם הארציגען אין

 ? טוליען און פיעשטשען, און גלעטען, וועט ווער דיך
!וואורם א וואורם, א

-------------------------------<

"לופטיג-לעבעך
ל( ע ד יי מ - ד נ א ה ג נ ו י )א

 לעבען? דאם מיר איהר פער׳סמ׳ט וואס
!שרעק^יך אזוי נישט זינגט
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פרץ ל. י.

 —אטלאס קיין און סאמעט קיין ך׳האב
בעקליך! רויטע די נור

בריליאנטען קיין ,שפיצען קיין ך׳האב
!טויגען זיי וואס , איך ווייס

 אלאבאסטער, איין —אהאלז ך׳האב
!אויגען — בריליאנטען צוויי

 צייהנדליך, די זעהט—פערל קיין ך׳דארף
י געפעלען זיי ווי ,אח

ליפליך פרישע יונגע, די און
1 קרעלען מיינע זענען

 •י לאקען די זעהט ? דען גאלד מיר פעהלט
איך! ווייס׳ —איז גליק וואס און

 —לעבען מיך לאזט לאכען, מיך לאזט
!איך חיים "לוסטיג־לעבען"

5ען(3לוםטיגילע )אויסער ך י ל ד יי מ - ד נ א ה

 הויז יעדען אין גאס, יערער אויף
!מיסט קאסטען א שטעהט

 פריי און פראנק מען לאזט קלויבען
.׳ אומזיסט גאר שמאטעס

 אלט, "לוסטיג-לעבען" ווערט —און
 גליסטן איחר וואס איהר, ווייסט

 ,פיין זיך שטעקעלע א מאכט
1 מיסט אין זיך גראב־לט
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געש, און שטוב פו;

: מאדיסטקע ערשטע די

,העזעלע א יונגערהייד
 געקישט; און געשפרונגען

 ,נעזעלע קיין עס האט צינד
נישטי גומען קיין און

מאדיסטקע: צווייטע די

בלומען צווישען זיצען וועט זי
!רייך — דיוואן א אויף

אביסעל דר׳ערד אויף מאכט מיר און
י גלייך נור שטרוי

 זשיראנדאלען, שפיגלען, דארף זי
אלערליי; לאמפען

גראשענדיגע — צוקאפענס מיר
!ווייצ ליכטליך

 לעגען, מיך פיהרט אויך מוזיק אהן
ביינאכט... היינט אויך ווען

 אביסעל, וויינט —דוקא איהר ווילט
לאכט! —איהר ווילט

מאדאם:

שטילער, שטילער, שטילער,
 אויגענבליק: איין שטיל

!טוריי — טוריי — טוריי
!מוזיק הייסט דאס אט
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 ליעדער? די פון איהר האט רואם
מעהר! נישט — דריקעניש

 ברעמעץ, די ציטערן עם
...טרער א פאלט אט, אט,

פאלען טרעדען אז און
 - נויט שווערער דער פון

 קליידער ווייסע די אויף
טויט. אויף אפלעק ווערט

1 טוריי _ טוריי — טוריי
 — מוזיק הייסט דאס אט

 , אייגענס קיין נישט איהר האט
גליק! פרעמדען פון זיבגט

:)כאי( ע ל א

 ,מיידעלע א געוועץ איז עס
— פראכט א מיידעלע א

 טאג, יעדען עס עהט עסען
1 נאכט יעדע זיך שלאפט

 רויטינקע, זי האט ליפליך
נישט? וואס רויטינקע,

 ,צוביסענע קיין נישט נאך
אויסגעקישט! נישט באך

 קעפעלע דאם האלט זי און
 שטאלץ•- און חנ׳עוודיג

 ברייטעלע, א אויף עס זארגט
האלץ? אדער קויהלעץ
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, ם4ג< און שטוב פון

 ,פער׳חלומ׳טע — אייגעליך און
גענוי! בלימעליך

 כלה־חן און בלימעליך
טוי! ווי זיי אויף לעט

 מיידעלע, דעם מיר נייהען צינד
גליק, צו און מזל צו

 ,חופה־קליידעלע זיידען א
!שיק א קליידעלע א

 ,מאנעלע א גע׳ן איהר וועט מען
...בלוט יונגען דעם ,איי

מאנעלע דאס ! חא - חא — חא
!גוט דאך מיר קאנען דאס

מאדאם:

! קנאה נארישע ,אוי
 ,לאנג פון דיך קאן איך

 — צינגעל דיין אויך קאן איך
שלאנג! גיפטעע די

!קנאה נארישע אוי,
 - הארץ דיין איז גאל די

!בלאטע ? איז וואס גאלד
!שווארץ דיר איז שניי דער

 פלעקען, דאך האט זון די
!קליין צו — שטערן די

 יענעם, פרעסט זי—מיינט
אליין! זיך פרעסט און
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* ץ ר פ ל, י.

 דיר שפעטער איך וועל דאס *פאר
מארק, אויפ׳ן קויפען

 —ניסעלע, א ,השם ירצה אם
קארג!" נישט בין איך ווייסט,

:)כאר( ע ל א

 אמאמעלע, געווען איז עס
!פיינס א מאמעלע א

 ,טעכטערל א געהאט האט זי
י קליינס א טעכטערל א

מאמעלע דאס האט עס און
 געקישט, טעכטערל דאס

 עם: געווארענט ,געהאלזט געקישט,
נישט! נאשער קיין "זיי

 אייגגעמאכטס, קיין אויף נישט ,"קוק
פערגלייסט! האלט ד׳אויגען

 וויל, טאטע דער וואס נור, טהו
הייסט!" מאמע די וואס און

 לייט פרומע גוטע, וואס ,"און
 1 קינד מיין דיר, ראטען עס

אוועק! קוק נאשען, דו זעהסט
בלינד!" דיך מאך —בעסער

 דיר: ושלום, חס מען, ,זאגט
 זים!", איז "איינגעמאכטס

 פייער-פלאם, ווערען דו זאלסט
פיס!" די מיט טופען
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גאם. און שטוב פון

 — געלד גראשען גאנצען א פאר
 ,גאלד פון ניסעלע א

 ,שפילעכיל א אליין דיר פאר
האלד! האבען עס וועסט

 , געלד גראשען גאנצען א פאר
אליין... דיר פאר נור און

 פריי, קושען עס וועסט דו און
צייהן!" די מיט קנאקען און

 , טעכטערל דאס פאלגט עם און
הייסט; טאטע-מאמע וואס

 טאג גאנצען א האלט זי און
פערגלייסט! אייגעליך די

 — איינגעמאכטס אז זיך, רייטעלט
זים! איז —איהר מען זאגט
 - הארץ יונגע דאס איהר ס׳צאפעלט

! פים די מיט טופעט זי

 מאמעלע דאס צייט, די קומט עס
קארג! נישט ווארט, איהר האלט

 געלד גראשען גאנצען א פאר
מארק אין איהר זי קויפט

.ניסעלע פערגאלדעט א
הן! מלא ס׳איז אוי,

הענטעליך ציטערדיגע מיט
צייהן! די אויף ז׳עס חאפט

 — קנאקט און צייהן די אויף עס חאפט
פויל! איז נוס די איי!
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, ■ן ר ם ל, י,

— ווייבעלע דאס שפייט און שפייט עס
מויל! אין פול טאביק

טעכטערל, דאס וויינט ,מאמע —
איז? וואו יאנדערע די

 "מאמע-קרוין", און ,מאמעשי"
? ניט פון טעם דער דאס איז

מאמעלע; דעם וועה טהוט הארץ דאס
—:גלאט זי מאכט פנים דאס

מאמעלע דיין !אזוי איז "עס
!געהאט" אזוינס אויך האט

מאדאם: די

 בליצט, צירונג וואו גליק, איז דארט נישט
;שפריצט פונקען מיט איידעלשטיין וואו

 גלאנצט, און בלאנקט וואס גאלד, איז אלץ נישט
טאנצט! און לאכט וואס פרייד, איז דאס נישט

 בעט גאלד׳נע דאס אפט גאנץ מיידט עס
 ,זעט די - זאל גרויסען דעם ;שלאף דער

 — געלד, מיט זאק דעם גליק דאס אויך ווי
וועלטי גאנצע די לאנג שוין ווייסט דאס

: ע ק ט ס י ד א מ ערשטע די

 הסתם מן ? וואו נור ,געוועזען איז אמא?
 ים זייט יענער אויף בויבערג, אין ערגיץ דארט

 קלערטן איהר , נאך פרעגט איהר ? געוועזען איז צי — נור
! געהערט באבען מיין פון אליין עס האב איך
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נאש. און שטוב פון

אוועק, —טאטע דער ,געשטארבען — מאמע די
עק! קיין גאר האט ווינטער־נאכט טרויריגע די
, פערשנייט איז טיר די ,פערשמיעדט — פענסטער די

 !קייט דער אויף הונד א ווי ווינד דער זיך ס׳רייסט און
קלאגט. און וואיעט — הורורו — הורורו

 נאגט... עס ציטערט, עס דערשראקען, איז הארץ דאס
 "דיא־דיאם־דיאם!" נור נישט, הערט זי ,.באבע!"

ים! זייט יענער פון מיר פערצעהלט טויבע די

:אלע

, הקדמות שוין גענוג
 קווייל; נישט ,פלוידער נישט

 באבען, דער אן פערגעם
!פערצייהל מעשה די

:ע ק ט ס י ד א מ ע ט ש ר ע די

 אמאל געשטאנען איז ים זייט יענער אויף
 ,טאל אין הייזעל א פיסלעך היהנערגע אויף

 שטאלץ, אהן עזות, אהן איינפאך, זיך געשטאנען
!האלץ פון און ליים פון—צירונג אהן ,פוצעכץ אהן

!האלד חנעוודיג גור ,פיצעלס א פענסטער א
גאלד! מיט טאג-טעגליך עם בעשיט זי זון די

שטערן און לבנה
גערן זיך פערהאלטען

.שויבען די זילבער מיט מאלען און

בעלוינט! ליעבע די הימעל דער האט דאס
געוואוינט! ברידער צוויי הייזעל אין האבען עס
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פרץ. ל. י.

.געטריי צוזאמען הערצער צוויי האלטען עס
 ן פריי זיך ס׳ארבייט נור ארבייט, די איז שווער

 ברויט, דאס קלייען מיט מעבעל, דאס איז ווייס
! נויט די און פרייד די - צוזאמען איז אלץ נור

,געלעבט זיך האט עם
 געוועבט האט צייט די

פאדים! בשר׳ען איהר לאנגען, איהר

 ,שוועל דער אויף גאסט א זיך בעווייזט איינמאל נור
 פעל! זיין פונקעלט עס שמאראגדען, גינגאלד, פול
פראכט; מיט און גלאנץ מיט געקומען איז שלאנג די

 טראכט: און זי דערזעהט ברודער עלטערער דער
 פארהאן! רייכטהום דאך וועלט דער אויף איז עס

 ,מאן ארימער איך ,שמאראגד א האב איך ווען
ניט? וו$ס איהם, ך׳פערקויף

 יריד אויפ׳ן ן׳וואלט
!קוה א מעלקען צו מיר געקויפט

 לייט; ביי זיך ס׳טראכט וואס ווייסען, זיי —שלאנגען די
 ,זייט א אין אוועק איהם רופט און איהם ווינקט זי

 ,געוואלט נאר דו וואלסט , ברודער ,״איי :איהם זאגט און
 ,גאלד פול פעסער אן דיר די שיטסט

 ,וועלט א בריליאנטען ,דיאמאנטען קרעלען
געלד!" פאר בעקומען נור קען מען וואס אלץ, און

שפאט, קיין נישט מאך איך
 סוד, אזא פערהאן

וואלד! אין זאגען דיר איהם קאן איך

 קלערט: יובגערער דער און אוועק, איז שלאנג די
בעשערט; שענקייט זיין יעדען זיך האט גאט ווי
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נאם, או; שטוב פון

 טויגז וואס שענקייט די און גלאנץ דער פרעג׳ן: געה
 אויג: עלטערנס אין שוין פלאמט ליידענשאפט די

 גאט! ,אח — בריליאנטען דיאמאנטען, קרעלען,
סוד! דעם זאגען און נארען נישט נור זאל זי

 וואלד, צום ער קוקט
 באלד זיך גנב׳עט און

שלאנג! דער צו ארוים ער ד ברו פון

 ווים די נאך פערגאלדט אונטער, שויץ געהט זון די
 בויה א אונטער און ;הימעל אין וואלקען פון

שלאנג; די און מענש דער —ביידע, שוין זיצען
.לאנג שוין שמועסען און צוזאמען זיצען זיי
 ? שרעק פאר צי פרייד פאר — נישט ווייסט* און ציטערט ער
עק, מיט׳ן ארום איהם הארץ דאס וויקעלט זי

דיאמאנטען, פון רעדט און
 בריליאנטען, ,קרעלען

!״ גרינג גאר האבען דו וועסט ,אלץ

 פאבריק א איז דאס ,ברודער דיין נור ״בעטראכט
 גליק! און דיאמאנטען בריליאנטען, קרעלען, פון
 הייס וואונדערליך און ארבייט, ער ,זיך טרעפט עם

 שווייס, מיט זיך בעדעקט שטערן דער איהם, ווערט
 האנדן דער מיט ווישט ער טראפען!... די טריפען עס

!דיאמאנט א איז דאס טראפען דער !נישט לאז
! הייס ארבייטען נור

!שווייס דעם אויף קלויב
!״ דיאמאנטען פעסער אן דו שיטסט

 טרער א ברעמעץ די פון פאלט איהם און טרעפט "עס
׳מעהר נישט וואסער איז עס נאר, דו דו, מיינסט
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פרץ, ל. י.

 ,אויס נישט עס האלטסט דו ,האלזט׳ן און ,טרייסט׳ן און
 !ארויס ד׳אויגען פון טרערען די איהם קושסט און

!קאפ נארישער דו ,פערמעגען דיין פערשווענדסט
!טראפ יעדען קלויב און !טריעפען לאז ,וויינען לאז

 ,פערשטאנד האב ,טרער א
 —בריליאנט, א איז דאס

!״ קעניג א וו• זיין דו וועסט רייך

 פעל, איידעלע איין ברודער דיין האט — "דערנאך
!קרעל א שוין האסט דו — נאדעל א מיט שטאך א

 ? קאפ א — דו זאגסט — בלוט ,עס איז — דו זאגסט — בלוט
 צאפי און נור צאפ דו ,קרעלען איז עס נארי דו

 !•קארג נישט בלוטען און בלוטען נור ער זאל
בארג! א קרעלען שוין דו וועסט אנשיטען
 ,פאבריק א דאסט דו

 גליק, דיין דיר מאך און
סוד! דעם שוין ווייסט און שטארקער ביסט

 געבאלט, פויסטען די פערביסען, ליפען די
 וואלד, פון ברודער עלטערער דער שוין געהט

 שווארץ, זיך זיימען און ברענען זיי ,אויגען די
 הארץ, אין ברודער צום ליעבע די צאפעלט דאך
 אפרוב, מאכען נאר דאך וועל "איך זיך: טרייסט ער
;טיעף נישט ,קליינעם א געבען איך וועל שטאך א

!ווייס .איך ? ברודער מיין
 שווייס, און טרערען נור

בריליאנטען!" בריליאנטען, זענען

 נאכט, ד׳אייגענע נאך לבנה די הערט עס
געלאכט, און געוויינט שטיבעל אינ׳ם ס׳האט ווי
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,גאם און שטוב פון

:אריין פענסטער אין שטערן די קוקען עס
? ? געוויין ברודערס ביים ברודער א עם לאכט ווי
שטארק: זיך געוואונדערט צומארגענס האט זון די
קארק? אין צווייטען דעם אברודער עס שלאגט ווי

צוגלייך וואונדערט עס
טייך: דעם און וואלד דעם

געשעהן? שטיבעל אין עס איז וואס

שטראף! גאטס ביידע אויף געקומען איז עס און
 שלאף, דער זיי ווייכט עם ,פערשוואונדען איז גליק דאס

— אוועק! פרידען דער ליעבע, די ־!יז אוועק
שרעק; פאר—צווייטער דער ווייהטאג, פאר נישט שלאפט דער
גוט! מיין רייכטום, מיין עשרות, מיין ס׳איז שרייט: דער
בלוט! מיין און שווייס מיין טרערען, ס׳איז יענער: און

דיאם! דיאם, דיאם, ,דיאם
ים! זייט יענער אויף

האהר! די ביי שוין זיך מען רייסט

:)כאר( ע ל א

 זיך, רייסט מען זיך, שלאגט מען
- !טראך־טראך ,טראך־טראך

 געוועזען איז אס וו נור
ץ זאך דער פון סוף דער

 ברידער די פון סוף רער
? הויז שרעקליכען פון
 נישט ציה און שוין פערצעהל
ארויס. הערצער די

147



: ע ק ט ס י ד א מ ע ט ש ר ע די

!נאכט שרעקליכע א געוועזען ס׳איז ,אוי
 :טראכט איך און שויס אין באבען דער ביי ליעג איך

 ברייט? אזוי לאנג, אזוי שאטען, דער זיך לעגט "וואס
 ? קייט דער אויף הונד א ווי ווינד דער זיך רייסט וואס
? דאך דער זיך רייסט וואס ,מויערן די ברעכען וואס

?״ וואך נאך איך בין צי ,באבען די איך הער צי

טראכט: איך און שויס אין באבען דער ביי ליעג איך
? נאכט שרעקליכע די חלום אין איך זעה "צי
? וואך דען איך בין צי ? מעשה א איך הער צי

דאך? דער זיך רייסט וואו מויערן? די ברעכען וואו
ארט? זיין פון אוועק הייזעל דאס זיך רייסט וואו

דארטד אבער דא — הורורו — הורורו
געקלערט שטענדיג

געהערט קיינמאל און
!זאך שרעקליכער דער פון סוף דעם

מאדאם: אויסער אלע,

 שלאגט, צעהנען איי, שלאגט! זייגער דער
מיה! די שוין געענדיגט

 פערמאגט, אהיים נור ווער אהיים,
פריה! דער אין ביז אהיים

 ,ס׳האט ווער בעט א ,אריין בעט אין
גאט! אן געדענקט געהט, שלאפען בור

!נויט די דארף שלאפען

148



♦ ר.עם און שטוב פון

:ך י ל ד יי מ

געשעפט אפיין איז שלאפען
 טרעפי טיילמאל און אויס! זיך רוהט מען

ברויטי א — זיך חלומ׳ט עם
 — מיה די עק צום שלאגט, צעהנען אח,

— מאדאם גוט־נאכט,

מאדאם

1 פריה מארגען קומט

ו 19



:ג נ ו ל י י ט ב א ע ט פ נ י פ
געמישט.



בריעף. .ירמחהרם

אחרונים(. כתובים — ירמיהו )אגרת

1.

 וואוינען, איהר וועט בבל אץ און
 ,לעבען פעלקער פרעמדע צווישען
פערטריבען, אייך האט גאט רואו רארט,

ו צייט די קומט עם ביז

 וואוינען, איהר וועט בבל אין דארט
 , לעבען פעלקער פרעמדע צווישען

 ,זעהען זיטען פרעמרע וועט און
— געטער, פרעמרע גלויבען, פרעמרען

זיי! פאר נישט אייך שרעקט

 זעהען, אייר וועט בבל אין דארט
 טראגען, געטער אקסעל רי אויף
-— געקליידטע פיין ,געשניצטע שען

!זילכער-געצען און גאלרי

 עולם, איין לויפט פארענט פון זיי
> מענגע א נ$ך זיי לויפט העטען
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פרץ. ל. י,

 — פרויען, ,מענער ,יונגע ,אלטע
הארצען אין נאר איהר, מוזט שו־ייגען

זיין פון איים אייך לאכט

 געצען די ביי צונגען רי זעהט,
 אויסגעשלאגען, מייסטער א ה$ט

אויסגעקינצעלט און אויסגעשניצט
גאלרן ריינסטען רעם פון

 מייסטער דעי האט פערגעסען נאר
געשמירטע די אויסצולערנען

אווארט! חאטש ,צונגען

 מייסטע־ו רער אייך האט געשמאק און
 ,געטער די ער האט אויסגעפוצט

—,חופה רער צר כלה א ווי
קעם! רי אויף ק-וינען

 מייסטער רער האט פערגעסען ראך
אריינצושלאגען קעש רי און

פונק! א ש1חא׳ שכל,

 געטעלנ ראם האט זילבער און גאלר
 פריסטער רער ראך איהם כעשטעהלט עם
 פערמעגען, גאט׳ס זיין פערשווענדט און

הייזער, די אין קליידער זיינע
ויין! נישט דארף ער וואו

 קליידער, די זיי העלפען וואם און
 געשטיקטע, זילבער-פיין ג^לד״און

וועהרען נישט זיך קאנען זיי אז
ן מילב קלענסטער רער פאר
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ג<<ם. און וב1ע פו;

 קליידער, די אן זיי טהוט מען אז
 ,פריסטער דער פערערוויש א נעמט

געטער־פנים, ראם רייניגט
1 נעז די אב זיי ווישט

 , רילטער א ווי , מאנלער שטעהט שמאלץ
 — ,ריטער בינטעל א — האגד רער אין

פנים: אין איהם שפייען ר$ך מעגסט
1 נישט ער קען שמייסען

 :צווייטער רער איז שטרענגער נאך ,אי
שארפע א שווערר א האגד רער אין

!האק שווערע א צי

 שיצען נישט זיך ער קען ליידער,
איבערשרעקען ,גנב א פאר

!פליעג א וואנד רער אויף

 טעמפעל רי אין זיצען זיי אז
 קומען, געצענריענער די אין
 ,קניען אין זיך בוקען זיי און

ן שטויב א יערפון ויערט

 ארונטער שטויב רער פאלט שפעטער
 געטער״פנים, ד$ם פערשווארצט און
 ,געטער-אויגען די פערבלענרט און

קרוין. די בעשמוצט און

טעמפעל רער מוז גנבים פאר
ריגעל; און של$ם אויף פערמאלט זיין

 ,מענשען שיצען געטער די גישט
וויו שיצען מענשען
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ץ ר פ ל. י.

 פריסטער און ט5נא די קומט עם $ט
 געצען; די פאר ליצטער צינרען

 —שיינעץ, געטער העל־בעלייכטע
-—גלאנצען זילבער און ג^לד נ^ד איז עם

נלינר! איז גאטאליין רער

 זיך ערר רער פון הייבען עם און
 קריצען זיי און ווערמלאך, די אויף
 געטער, די פון קליידער די אויף

 —לייבער, די אויף קליירער די פון
אונבעהאלפען שטעהען ויי און

ווערם! קליינע קעגען

 פענסטער די דורך פליהען עם און
 טעמפעל, א־ן אריין פעלדער-מייז

 פליהען, ויי פריי און פראנק ווי און
,צווייטען צום געטער־קו^פ א פון

אוועקן נישט זיי ס׳יאגט

 מארגען יעדען זעהט זין די און
 , געטער פלעדער־מייז-פערשמוצטע

 " קומען עם ווי אויך, זעהט זי און
 , פריסטער די זיי וואשען עם און
,שוויצען זיי און ,פוצען זיי און

4 ריין ווערט גאט רער ביז

11

 געצען, די ד$ך וענען טהייער
פערמעגען: ויי אין שטעקט עם ווייל
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.גאש או; ששוב פו;

 — מייסטער״ארבייט און ג^לר דלבער,
זנישט לענק קיין נ^ר

 פעלקער פרעמדע : דך קריעג א מאצט
 5 בעצווינגען פאלק און לאנד ווילען

געטער? די זיי שיצק וועלען
? הילף געבען וועלעץ

פריסטער די זיי חאפען עם !ניין
בעהאלטען און ענטלויפען, און
געצען די טיט צוזאמען דך

.י הייל א אין ערגיץ

 פייער א ארוים ברעכט עם ,טרעפט
 פריסטער די און טעמפעל אינ׳ם

לעבען, דאס זיך אייליג רעטען
ברענען. געצען די און

 היטען קען שטרוי פון מענש א ווי
 שייער, און פעלד גנבים פאר
געצען די אויך שיצען אזוי

!שטערט ,לענדער י

 זענען זיי חאטש געטער, די ווייל
 געגאסען, גאלד ריינסטען רעם פון

 ■—קרוינען די און קליירער די מיט
 קניען עם חאטש געטער, די ווייל
 גענעהנען און מאסען די פאר

 געטער די ווייל — קרבנות די
,מקנא ווארם קלענסטער קיין אין

 1 נישט לענען ויי ווייל

157



ץ ר פ ל. י.

 זיי פאר מען שטעלט טויטע פאר ווי
 ג פליישען פעטע ,טרינקען עסען,

 פריסטער די בע׳גנב׳ענען ראם
 •—ווייבער די און פערקויפען, און
בעהאלטען און פערזאלצען זיי

, — טאג! שלעלטען א אויף
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נאם, און שטוב פדן

חסא. כן חנינא רב
* זאג;; )אתלמזדישע

.1

 ,דוסא בן חנינא רב געהאט האט ווייב א
הלואי! ביישטייהן, אונז זאל זכות זיין

 ,גרויסע א אבער , רייטערקע א ,איהר הערט
גנאי! קיין צו זיין נישט איהר זאל עס

:פייגעל ווי איהר מויל פון קללות די פליהען עס
שיך!" גיב עסען, גיב "חנינא,

 , אייגעל איהר שוין פלאמט עס ,נעמען ער זאל וואו
!רוח״ ,א נאך , רוח״ ״א שוין פליהט עס

 אוואונדער גאר לעדנסט דו תורה? דיין מיר טויג "וואס
טרעסען! און שליפעס דארט קריגען וועסט
 קיגדער, די מיט ארום איך געה שלאנג און שלינג
עסען!" גיב דוסא, בן הנינא
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. •ן ר פ ל. י.

 פריידען, אין ביידע עס געדענקען אצינדערט
לאכען! און קוועלען און זיצען זיי
:גן־ערן אין פערציילט חנינא ר׳ און
מאכען!" צו קינציג גאר עם פלעגט ,זי

.11
 איהם, געהאט זי האט ליעב זאגען, נישט מען קען דאם

! לעזען צו ד׳אויגען אין איהט פלעגט זי
 איהם~ שאדט דאס איהם, טויג דאס שוין, געוואוסט האט זי

געוועזען! אקראנקער נעביך,

 גרעסטע, די דאגה איהר געוועזען איז ער
 • בלינד זיך געלאטעט און געפוצט

 ,בעסטע דאם ,שענסטע דאס קינדער די און איהם
אקינד! זייגען דארף זי חאטש

 ,פיס די פון ברוד זיין געטרונקען וואלט זי און
 ברויטי פאר געגעסען—פאות די

 אהים, דוסא בן חנינא גיט קוים
טויט דער ווי בלאס שוין זי רוערט

!צורה זיין פון קוועלט זי ,טייבעל א ווי שטיל און
...גראהע די אויגען די איהר לייכטען עם

 ,דירה א אויף פעהלט צי ,עסען אבער פעהלט
! נוראה חיה א זי ווערט

,עסען וויל עם ,קינד א פישטשען אן נור הייבט
 קעלט, פאר הוסטען אן עם הייבט קוים
 , פערגעסען אלעם אין ,אלעם אין שוין זי האט
!שעלט און זיך רייסט און ,שוין שרייט און
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גועש, און שטוב פון

 דוסא!" בן "חנינה לאצען; די ביי ציפט און
 ...אהאנד איהם ווייזט און "הערסט?!"
 אגרויסע, געוועזען זי איז ארייטערקע

שאנד! קיין צר זיין נישט איהר זאל עס

.111
 מארגען, איז דו, הערסט פרייטיג, קורצער "דער

הערסטי דו היינט, איז "דאנערשטאג
 — בארגען, צו וואו דא נישט לייען, צו וואו דא ״נישט

קלערסט? דו מיר, טויג וראם "חנינא,

מזל; מיין פינסטער ס׳איז פרנסה! קיין קלערסט דו
; טייער י ,איך ווייס דאס ,תורה דיין

 ,שלימזל א ביזט דו עם העלפט וואס אבער
! דרייער א פערדיענען נישט קענסט און

פליכען און שעלטען מיין געוועזען איז אומזיסט
!קלויז אין בריה א נור ביסט דו

זייגען• צו האב איך און טראגען, צו האב איך און
י ארוים שוין אויך וויל פיערטע ד$ם

 געליטען, שוין ך׳האב וואס מוחל, דיר איך בין
ברויט! גיב חניגא, צינדערט, נור

 גיטען, מיט דיך בעט איך חנינא, הערסט׳ו
נויט! דער אין אונז פאר דיך שטעל

 וועגען, אלע גאט צו הימעל, צום דאך קענסט דו
אליין! שליסעל אלע האסט דו

רעגען געהט ,מען ווייסט דאם ,שוך א אויס טהוסט
!ריין איז הימעל דער — צווייטען דעם
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הרך ל. י.

 גרינגער, זיין דיר וועט אייגענע דיינע פאר
 אטרער! נור לאז נור, דיך פערקרים

 ...הונגער פאר שבת אים שטארבען דאך מי׳וועל׳מיר
מעהר? דען איך וויל וואס שבת! אויף

,פריהצייטיג דיך בעט איך ,חנינא ,זעהסט׳ו
;שקראבעס די נור פיס די פון ווארף

 פרייטיג, דער איז קורץ און פרייטיג איז מארגען
!שבת פינסטערן א האבען וועסט

!קדוש דיין , קנאבעל דיין העלפען נישט דיר וועט עס
מאוס! זיין וועט סוף דיין חנינא,

 —-------חדוש קיין .וואסער פאר ,פייער פאר רעד איך
אפוס! חאטש בעט חנינא׳שע,

17.

:פערשלאסען זי האט זי ,טהיר דער אויף קוקט ער
!״ אוועק נישט פוס א אהן געד״סט דו#
 גענאסען, האט אקינד נאמנות, אויף שווערט זי

עק! איין מאכען ער, זעהט מוז, ער

 ווייסט, דו ער, טראכט "גאט, אויגען: די ער פערגלייסט
...נישט״ איך האב ראט קיין עצה קיין
 פערגלייסט, אויגען די חנינא האט קוים און
!טיש אויפ׳ן פוס א שוין ליגט עס
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, נושם און שטוב פון

¥.

 אגרויסע, אלאנגע, געוועזען איז אנאכט
 טאגט! שוין קורצער דער פרייטיג דער

 ...דוסא״ בן "חנינא גרינע: אויף זיך טאפט
קלאגט! זי און צו צונ׳ם פאלט זי

 זינד די איך פיהל צינד געזינדיגט, ך׳האב "אוי,
מויל! יודענעס אנארישער

געשווינד. הימעל דעם אב גיב קאלב-פוס דעם
1 גרויל א — געחלומט מיך האט עס

 געזעהן, איך האב גן־עדן אין שטוהל דיין
.שטוהל דער אונטער בענקעלע מיין
 געווען, זי איז חנינא׳שי, גינגאלד, פון

פול! גאר שטיינער טייערע מיט

 געשטאנען, שטוהלען ד׳אבות׳ס צווישען ז׳איז
ארט; מיין אמהות די צווישען און
 ,דאנען פון ריהרען גאר קענען ניט מיך זאל איך
אווארט! ליגענד דיר איך זאג

 געקוועלט האט מיך וואס חנינא, דו, הערסט נו,
:שרעק פאר געשטארבען שיער ך׳בין
.געפעהלט פיסעל א האט , הערסט ,כסא דיין
עק! מיין שוין ס׳איז אז איך, מיין

 ,שווייגען און רחמים מיט קוקען אמהות די
מאוס, גאר שמייכלען נור שפחות די
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פרץ. ל. י,

פייגען: מיר ווייזעץ זיי ולפה, און בלהה און
אפוס!" אויף עס מען פרעסט "ווי

געגעסען? דען איך, וואלט חנינא, דאך, ווייסט דו
 שוין, נור קינדער!... די און דו

 —פערגעסען, אלדינג ך׳וויל צוריק, איהם גיב
קרוין! מיין זיך, פערקרים איינמאל נאך

 פינגער, די מיט מיר אויף טייטלען נישט מען זאל
 1 שפיעל דיין נור מאך א, לאז, אטרער

 ,הונגער פאר שטארבען דא אלע מיר זאלען
שטוהל. דיין לאמען נישט זאל דארט און

1־
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נאש און שטוב פון

. (* קוועסטאר יודישער דער

.נדבות פון זאטלער 8 — קוועסטאר *(

.ווילד^( פון בילד )אלעבענדיג

 יאהר דרייסיג א שוין טאגטעגליך איהם זעהט מען
 אריגען, פייהטע די און פנים טרויריג זיין מיט
 געבויגען, קיילעכיג וואוקס, שלאנקען זיין מיט
האהר; פערגראהטע מיט בארד לאנגער דער און
 לאיג ווי ווייס, גאט איין קאפטאן, זיין גוט קען מען

איז; עם ווי זיך האלט הויט, צווייטע זיין ר׳איז
 גאנג, אין זיך וויעגען זיין טריט, זיין קען מען און

 — פיס געראניעטע בארוויס, האלב זיינע, אויף
 ציעל, זיין —אנדערע זיך, פאר נישט — געהט ער

געפיהלי אהן איז יוד א לאנג: שוין זאגט מען חאטש

— בעקאנט, גוט ער איז אונטער-גאסען אלע אויף
,אריין בלאטע א אין ארוים בלאטע א פון

,האגד דער אין פושקע גרויסע בלעכענע א מיט
 !״ אריין ווארפט גראשען האלבען ״א :איהר מיט קלינגט ער

 ווייט, גאר זיך ער האלט פריצים גרויסע פון דאך
גאב; זייער בעטען צו נישט העזה קיין האט ער
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. ץ ר ם ל. י.

לייט געמיינע ביי לייט געמיינע פאר
אב. נישט זאגט קיינער גראשען; האלבע ער בעט

 פיעל, נישט זיי מיט רעדט ער גראשען, ווארפען יודען
.׳ געפיהל קיין האט יוד א :לאנג שוין זאגט מען האטש

 קעלער, אין און ביידים אויף איהם מען זעהט נאכדעם
 —! צוטיילט ארימע ער — נדבות ד׳ארימע וואו
 ,פעהלער א קרענקט עם וואו ,וואוינט דלות א נור וואו

 וויילט, הונגער נאר וואו ברויט, וויינען קינדער
 האנד, די אויס בושה פאר נישט שטרעקט אלמנה איין
 פערלאשען, שוין איז פרייד פון פונק לעצטער דער וואו
 — שאנד, פון זיין מציל יתומים דארף מען וואו

.גראשען האלבע שוין טיילט דא, ער איז דארטען
 קיינעם מיט רעדט. דאנק, קיין אויס נישט הערט ער

פיעל,
געפיהלי אהן איז יוד א :לאנג שוין זאגט מען חאטש

צוריק. געהן טיילען פון איהם מען זעהט נאבדעם
;קבצנים ביי זי זוכט ,צינד ער זוכט ארבייט

 פנים, פון שווייס דער ס׳רינט שווער, ארבייט ער און
 ,שטריק א דרעהט ער צי ,מיעך ביים שטעהט ער צי
 פרעסען די ביי דרייען אין איינגעבויגען ער שטעהט צי

 — קלעמען קאפארען ביי אליעארניע, דער אין
;עסען זיין אליין זיך ר ע פערדיענט אזוי און
נעמען! קיינמאל ער וועט ושלום, חס פושקע, פון
 — פיעל, און שווער ארבייט ער, לעבט ארבייט זיין פון

!געפיהל קיין האט יוד א :לאנג שוין זאגט מען חאטש

 נאכט האלבער נאך דערנאך נאך איהט זעהט מען
 קאפן דער איז געבויגען ספר א ביי׳ן שענק אין

 ,באב ביסעל זיין קייט ,ליכטעל האלב א ביי׳ן
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.גאס און שטוב פון

 לאכט. עולם דער וואס אום, נישט גאר זיך קוקט ער
 לייט, מאכען חוזק עולם, דער איז שכור

 בענקען! אויגען די און פנים, זיין איז טרויריג און
 ...ווייט דאנען פון ר׳איז ;לאכען דעם פון נישט נור

 שענקען, אלע פון ווייט שכורים, די פון ווייט
 ,ציעל איחר איז ציון ,נשמה זיין פליהט ווייט

!געפיהל אהן איז יוד א :לאנג שוין זאגט מען חאטש

 קייט; און קעד איהם קאן עם טאג, יעדען איהם זעהט מען
געהט! עס ווער ווייסען נאך, קוקען יודען

 שלאגען, אלע זיך וועלען יאחר "הונדערט" איבער און
.טראגען אקסלען די אויף מטה די זאל עם ווער
 בערד, גראהע שווארצע, לויפען וועלען עם און

 טרערען, גיסען אלע וויינען, וועלען אלע
 ערד, ירושלים שיטען איהם וועט מען און
.ווערען הייליג שורה יייע א עט וו עם און
 ,פ־על זעהר צאהלען קבר א פאר דארט וועט מע

.געפיהל קיין האט יוד א :לאנג שוין זאגט מען חאטש
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4 ץ ר 0 ל. י.

נאדפאן. איים פריי

1.

קראפט גאנצער דער מיט ! נביא ,אה ,קום ,שוין קום
 דירי צו מיר רופען ליעבע פון און אונגליק פון

אבגעשלאפט, און מיעד זענען, מיר שוואך ווי קוק,
מיר. — אונבעהאלפען ווי פיינד, דער איז עס שטארק ווי

שאנד! פון ראטיווע אה, צייט. לעצטע די איז עם
 ;שטראהל א אהן איז נאכט די ,שלאפט געוויסען דאס
,פערשטאנד דער פערבלאנזיט ,בושה די שוין פערלאשען
איבעראל! פרעדיגט מיטעלמעמיגקייט די און

2.

 פרייבד, מיין דו ביסט
1 האנד דיין גיב אהער

שטרייטען וועלען מיר
ביינאנד! ליידען און
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נ^ם, און שטוב פון

דיך שטעל פיינד, אויב
אקעגען! פעסט און פריי

וועג, פון אראב נור
!געלעגען נישט דיר ס׳איז אויב.

טוי פון פערל מיט
... נאכט די אויס זיך ציערט

געדאנקען שרעקליכע )א!
!(אב רגע א לאזט

זיך ריהרט פויגעל א אט
זאכט... צווייגען די אין

שטערענדיל פיצעל א און
אראב! פאלט ציטערט,

 געדאנקען, שרעקליכע )א!
!(געלאסען זייט רגע א

שטראהלען לבנה׳ס דער
ציהען און זיך ציהען

טייכעל שטילען אויפ׳ן
 —פאסען אין זיך לייגען און
,געדאנקען )טרויריגע

 !(רוהען רגע א לאזט
 בעוועגען, זיך זיי שטיל ווי

 אב... און אויף ריהרען
 געדאנקען, שרעקליכע י )אה

!(אב רגע א לאזט
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פרץ. ל, י.

 ,טויט ר׳איז אז ,נישט זאגט
לעבט! ער לעבט,. ער נייי,
 רויז, די אבגעפליקט
 שוועבטי אטעם איהר נור
 הארף, די איז צובראכען

אקארדי דער דאך ס׳וויינט
 אלטאר, דער צובראכען

פארטי נאך ברענט ס׳פייער

5.

 גע׳חלומ׳ט: זיך האט מיר
 מענגע גרויסער א מיט

בעזונדער... דאך איך, געה
 לאנג! מיר געה׳ן געהען

נאכט... די איז פינסטער
 ,תהום א איז אונטען

 ,זיך קרימט — וועגעל דאס און
שלאנג א ווי זיך דרעהט

 פעלזען, גלייכען אויפ׳ן
 — שמאל שארפע א ווי

ברענען. פלאקער די און
אמאל אויס רייסען

;פנים א פינסטערניש פון
 קאלט און רויה איז עם

בליק, שארפען צום און,
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.ג#ש און שטוב פון

;איינגעצויגען ברעמען די
 ע נ ס א ס יונגע א צי

געבויגען תהום אויפ׳ן
 צווייגען, גרינע די מיט

פאלטו זי אט —זיך דאכט

 ,פעלזען אין שפאלט א צי
שווארץ... ,מאך־בעוואקסען

 אטעם, קיין שארך, קיין און
 אלע, ווייסען עס שטיל!

 ,נור טריט פאלשער א אז
 פעלז פון מען שמעטערט

תהום... טיעפסטען אין אריין
האיץ, מיין איז רוהיג דאך

פעסט! איז טריט מיין און

6.

 :חלום א געזעהן נאך ך׳האב
 ,נאכט שטאק-טויבע א

פעלזען ווילדער א און
לאגד; וויסטען אין וואקסט

נעפעל שטומע די און
רוקען פעלזענס אויפ׳ן

ימים ברייטע ווי גלייך
ביעאנד... זיך גיסען

 איך, שטעה פעלזען אויפ׳ן
,תהום א איז אונטען
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.ין ר 2 ל. י.

 בליק שארפער מיין און
...גרונד צום ביז נישט גרייכט

 לער, נישט איז דארטען נור
- זידט און רוישט דארטען

אלערליי שטימען און
1 וועד דער ארויף טראגט

 — מיטען אין זיך הערען עם
 שרייען, הייזעריגע

 הארפען-טענער, שוואכע
...גוסס א פון זיפצען

 צוזאמען, זיך גיסען עס
 שטימען, וואונדערבארע

 שווערטען, קלינגען עס אט
...בעכער און באלד קייטען

 , הארץ מיין איז רוהיג נישט
.פערשטארט שטעה איך און

7.

צרות, אלם געפעהרליכער
 געיעג, און חרמות
קייטען, פאר שרעקליכער

. געשלעג און גזלנים
שלום, צום לוסט די איז

 —פערשטאנד, קיין נישט העלפט עס
פייבד דעם הארץ פון אויס ריים

.׳... ביינאנד הארץ מיט׳ן
1



4גאש און שטוב פון

 קייטען, די וועה טהוען עס
 יאך, די דריקט דריקען

גארטען, אין דאך בלומען
 פעלד; אויפ׳ן וויעזען, אויף

 ,ווילען פרייען אויסער און
נאך מען קען דו, פיהלסט

 געפינען גליק א זיך
ן בלומען־וועלט דער אויף

8 •

 ,ליעדער טרויריגע גור
 געדאנקען, טרויריגע

שולדיג? דען איך בין צי
!לעבען מיין אזוי ס׳איז

 רויזען, קיין מיר בליהען עם
 —בלאנקען שמעין קיין און

 גוטען קיין אויך מיר האט מען
געגעבען! נישט חלום

*
,געקענט אויך אפשר זינגען פרייליך וואלט איך

 ;דארן שטעכענדיגער א שטעקט קרענצעל מיין אין נור
הענד אייזערנע מיט איינגעפלאכטען האט איהם

געווארן. שטעכעדיגס איז אלעם פון און מזל, מיין
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פרץ. ל. י.

בעכער. דער

פרוג(. )פון

 דיך, בעט איך ,מאמישי מיר, זאג
 האט עס וואס אמת, דאס איז

 זיידע, אלטער דער פערצעהלט מיר
גאט, פאר דארט הימעל אין אז

 —,בעכער א שטעהט דארט גאט פאר אז
 ,שווער דא זיך קוועלען מיר ווען און

רחמנות, גאט גרויסער דער האט
אטרער? אריין כוס אין לאזט

! מיינס קינד ,אמת —
 מאמע מאמע, אח, —

זעכער. אויך איז אמת, אויך איז
 קומען, וועט דער משיח, אז

בעכער?! דער פול ווערען וועט קוים
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, גאם און שטוב פון

!אמת —
 זיך, פערקלערט קינד דאם און

שטיל, טרויעריג אווייל ווארט
 מאמע, אבער, דערנאכטען: פרעגט

פיל? שוין זיין בעכער דער וועט

אויגען בלאהע די הייבט ער און
 אויף: מוטער דער צו טרויריג

 ,בעכער דער דנא א אהן איז ״צי
אסוף? אהן ליידען מיר וואס

 גלות, אין שוין ליידען מיר ווי-לאנג
 ווערען! נישט פול וויל כוס דער און

יאהרען די דורך טריקענען אפשר
? טרערען די אויס בעכער אינ׳ם

מוטער די בלייבט צורודערט און
 געבויגען, קינד פרומען איבער׳ן

...ברעמען די ציטערן עם און
אויגען, פייכטע מוטערליכע די פון

בריליאנטען צוויי —טרערען פאלען
שטערען! פערקלערטען קינדס אויפ׳ן

 רחמנות, האב הימעל, אין גאט
טרערען! די אדיין כוס אין נעם
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פרץ• ל. י,

אסצענע.
היינע(. )אוים

 מויל- פרעש, אפען, דיכטער, דער ,זון )די
.גליה־ווארים( א און וואורפע

: זוץ די

 אן, אויגען דיינע מיך געה׳ן וואס
רעכט? מיין טהו איך אז

 מוז! יא-איך איך, מוז שטראהלען
קנעכט! און הערר אויף

אן? אויגען דיינע מיך געהן וואס
 —!זאך דיין אויך טהו — דו

 ,קינד א האב , דיר ווייב א נעם
געמאך! לאז נור מיך

 מוז, איך יא, איך, מוז שטראהלען
 — צוריק! געהן נישט ך׳קאן

 ווארף איך אז דיך, ארט וואס און
? בליק א אראב אמאל



ש.8ג און שטוב שון

:דיכטער דער

 גרויס, מיך איך האלט דעם מיט אט
! בליק דיין לייד איך וואס

 ליכט אין נור איך זעה שענהייט
גליק! —פלאמען אין און

 שוואך, ליידער, איך, בין צונדערט
געמאכט! מיעד מיך האסט

פאלט אויגען מיעדע די אויף
י נאכט די אראב שווער

אפען די

:ובאר(

אפען, מיר אפען, מיר
גאפען און קוקען מיר

!אלטען צום ברענער, דעם צו ארויף
שטערען, נישט אונז קען ער
 ,וועהרען נישט זיך קען ער

בעהאלטען. נישט אונז פאר זיך קען ער

:פרעש די

נאם איז וואסער אין
אשפאס! אהן גוט, און

!פרייער און בעסער דאך זיך לעבט עס
? קוואל א פון ווייסט יוער

 שטראהל, די זיך דעמפט עם
!פייער העלישע דאס זיך קיהלט עם
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פרץ. ל. י.

כה אזא מיט נישט
מח אין שוין דא שלאגט

ברענער. הימלישער דער ,מערדער דער
שא! —און זיך לעבט שטיל
!קווא _ קורא , קווא _ קרוא

י שענער און בעסער איז זומפעל אין

: ף ר ו א וו - ל י ו מ דער

 ברענען זאל הימעל אין !נברא ולא היה לא
!שיסעל גא^דענע א

ווארים אביסעלע איך דערפיהל טהיילמאל
! ביסעל א מיך קראץ און

ארים. -וו ה גלי ר ע ד

י ראד אינ׳ם פלאמט זי ווי ! גרייס די נור זעה
 ו באד אין ווי ,שוויצט מען אויגען, די אין ברענט און

פראכטי די גרויסקייט, דאס נור זעה
,זאך ליכטיגע א אויכיט בין איך !פיש
 סן/ קיין נישט פראהל און ,אויגען די נישט ברען און

נאכט! דער ביי שטיל גאר מיר לייכט און
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.גאש און שטוב םון

.ליטעראטור־-טצענע א

דיצטער(. יונג? טייל )געווירמעט

 אויסגעשטערעב- איין .וואלד ביים שטיבעל א וואלד. )א
 וואל- א בעווייזען זיך מעג הימעל אויפ׳ן .זומער־אווענד טער
 עם .ווייטען פון ,זייט א פון נאר ,שווארצער א אפילו ,קען

 פא- ער ובג י דער און קום בלי פו י פרו :זיך בעווייזען
פובלי דער סצענע. דער פון פערזאנען איינציגע די עט,

 זיך בעווייזט איהם, פון רעדט פובליקום פרוי חאטש ציסט,
 שטי- צום ארויס וואלד פון געהט פובליקום פרוי נישט,

 געהענ- אזייט, פון שלאף־עפעל. שירץ אפולער מיט צו בעל
 ביי- זענען זיי פאעט. יונגער דער אן קומט וואלד, צום דיג
 איז שטייגער דער ווי נישט, זיך זעהען און פערטראכט דע

 זיך זיי וועלען מינוט רעכטער דער צו סצענע. דער אויף
דערזעהן.(
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פרץ ל. י.

פובליקום פרוי

:)מיעד(

 שלעכט נישט גאר שלאפען זיך ס׳פלעגט
נעכט! גאנצע

בייטאג און
 — דרימעל א אויך חאפען זיך פלעגט

 ,הימעל פון שטראף א —!נא דיר, נא
י פלאג נייע א

 ,גריל מ קוימען אין אריין זיך חאפט
- י שטיל רגע קיין

 וועקט, און גרילט
 שרעקט: פישטשעט,

 שלאם. ביים גנבים
 הענד די אין העק מיט גזלנים

 י ווענד די איין ברעכען
 ברענטו... עס גאר: אדער

פערדראס! אזא
הייסט! דאס ווי און

 !״ ״פובליציסטען־גריל
 וויל, זי וואס זי, פרעג און

ווייסט! זי אויב אסור,
 מיטעלן קיין העלפט עס און
 ארים, נישט בין איך ווי

 קוויטעל, א יוד גוטען צום
 , צוויי גילדען א אויך בעל-הנס מאיר אויף

 — אלערליי פולווער אפאטייק פון היינט
אומזיסטו אלץ און

 אב( שפרינגט ,פאעט טיט׳ן זיף )שלאגט

ביסט? ווער דו און
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.גאם און שטוב פון

פאעט דער

נ י^ב( אויך )שפרינגט

!פאעט דער — איך !פארדאן

ם קו ובלי פ פרוי

:)בייז(

•״. לאקשען־ברעט א איז ,״פארדאן
 פלינק, נור ענטפער, געשעפט? דיין איז וואס

ן גריל קיין גישט דו ביסט צי

ט: ע פא ער ד

י זינג איך

קום: ובלי פ י ו פר

:ב^רמהערציג( ,ניייגיריג איהם )בעטראכט

 ,שאטען א ווי זיך שלעפט און
 הארף... די האנד דער אין
 אויגען גרויסע די און

.שארף און ווילד ברענען
 ,צושויבערט — קאפ דער און
 ------בלאנע־בלאה — ליפען די

 געטראפען דיך עס האט וואס
? שעה בייזער א אין

 ביסען קיין נאך דו האסט צי
וואך? די געהאט מויל אין

 מילדע, קיין בין איך זאג,
דאך! איך קען העלפען
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. ץ ר 8 ל. י.

 ,ברייטעל א שטוב אין ך׳האב
...אריין ביים און קום

פאעט דער

:)שטאלץ(

...הונגער קיין לייד איך ...ד״מ

פובליקום: פרוי

ניין? ד״ונגעריג? נישט ביסט
מיידעל א דיך האט נו,

 ...שפאס צום געמאכט געוויס
 הערציל, דאס קלעמט דעריבער

נאם. איז אויג דאס און
 ,לעבען נישט איהר אהן קאנסט
אצעד... דיר זיך דאכט

;בעקליך רויטע הונדערט
!...פארבען־בלינד ביסט דו

געוועזען... איז איינע
 פערלאפען... הארץ דאם איז עס

 קאפ מיט׳ן שאקעלסט וואס?
געטראפען? נישט ניין?
 בעטייט זאג, דען־זשע, וואס
חורבן?! מיט׳ן פנים דיין
— ? געשעהען איז דען וואם

♦ ורייכער( ,נאך

 געשטארבען? ווער דיר איז
 — ? מוטער א צי פאטער א

 ניין? און ניין —נאך אלץ
? געליעבטע צ אפשר
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און שטוב סון ►

 פרוי —.נישט אויף צייבען זעלבען רעם גיט פ^עט )רער

:ויך( בייזערט פובליקום
! ? אליין דו נישט דאך

:שטערן( אין קלא> א זיך ניט ,זיך )מעסיגט

פערשטעה! איך נו ,אהא
לייט! יענע פון ביסט דו

פויגעל נייער א אויך
צייט! נייער דער פון

,געזאנג ניי א מיט
...גאל די ווי ביטערס א

, זיך דו בעוויינסט צי
כלל? דעם בעקלאגסט צי
ארבייט זויערע די צי

ברויט... שווארצען מיט׳ן

געריהרט(: )שטארקער

 יודישע די גאר אפשר און
י ? נויט שווערע טאפעלט

ניין?
ניין! און ניין נאך אלץ

:)בייו(

 יאהרי שווארצע אל-די צו
 חריין, געגעסען גלאט האסטו
; ? פאר א ציבעלעס אדער

גאר... און
אויגען... די דיר רינען דאס און

פאעט דער

: )בעליידיגט(

געפלויגען... נישט געשטויגען נישט
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ץ ר 9 ל, י,

פובליקום רוי פ

:זיך( )אויסער

 1 פלינק נור ,ארויס צונג דער מיט ז דען וואס

שפרינגען... צו הויט דער פון ס׳א׳־ז

פאעט: רער

— זינגען נור נישט, איך קעץ רעדען

פובליקום פרוי

:סעראיגטערעסיערט(

י זינג מהיכי-תיתא,

פאעט דער

:)דעקלאמירט(

,העל איז טאג רער צי
 ,שווארץ איז נאכט די צי

 , איך האב נעגעל שארפע
 הארץ! אין מיר איך קראץ
 - אויס וואונדען מיר קראץ

שארף... זענען נעגעל די

קום: לי פוב פרוי

וואס? צי וואס? נאך $בער

פאעט דער

בעדארף, מען
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,געש "ין עטוב פון

ווייטערי; )דעקלאטירט

 הארץ, פון בלוט דאס רינט עם
 — רויט מיר וועלט די פארבט

ליעד. מיין זינג איך און
 טויטי פון ליעד בלוטיג מיין
 — הארץ דאס צו מיר קרעכצט עם

ביינאנד". מיר קרעכצען

קום: י ובד 3 פרוי

 מטורף? צי משוגע
? קאמעדיאנט א גאר צי

טאעט דער

: )ב^לייריגט(

 זים, לעבען דאם איז דיר
 — ביטער פיאלון ווי מיר
 ליעד, שרעקליך מיין הער

ציטער! און הער אלטע,

 ריצטיגע די ,מיגע טר&נישע א מאכט ,זייט ע אין )געהט

:דעקלעטיוט( און פדיזע

 פלאץ, הימעל, פלאץ,
 שיין, דיין מיט צוזאמען

שטערען! לבנה, מיט
 ווערען איתר זאלט צושמעטערט

פלאץ! אויפ׳ן דא
 צושטערט אויך און
 — ערד! די ווערען זאל
לעבט וואס אלץ מיט
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• ץ ר6 ל, י.

 שוועבט, און שווימט, און
!...איבערגעקעהרט

 פערדארבען, איך וויל אלץ
 — שארבען ווי צוברעכען

 שטארבען... לויל איך ווייל
!שטארבען ,שטארבען

קום י בל פו פרוי

)צ^רניג(

געמיין! שוין איז דאס הא!

גאך(; איהם )רופט

 שנעקי יונגער נור, הער
 ,אליין שטארב שטארבען, ווילסט

פלעק! אויפ׳ן דא
? שעלטען ,שרייען וואס נאך
— וועלטען? די דיך ארען וואס

פאעט: ער ד

שטאדבען! שטארבען, שטארבען,

פובליקום פדוי

:זיך( )אויסער

 ,שארבען א ווי ברעך נור
 ...י זייפען־בלאז א ווי ,פאחיעי א ווי פלאץ
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. נאם און שטוב פון

? וואס נאך שמעטערן וועלטען
: איראגיש( ,)אבגעקיהלט

 נאז קיין האב איך אז א,3
געשטאנק! דעם צו
באנג מיר טהוט עס
 ,פערבראכט כ׳האב וואס צייט, די
...גאכט האלבע א

...טפוי

 פאעט רער .טהיר די פערפראלט ,ש-זוב אין אריין )געהט

.( גריל רי—זיך הערט עם ,וואלר אין פערשווינדט
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. ץ פר ל. י,

* *

.וואלד פרעמדען אין ארום געה איך
 קאלט. איז מיר דאך זון, די לייכט עם

 געזאנג מיין איך, וויל זינגען
ווידערקלאנג! אהן פערשטומט ווערט

וועלט, ליעבע פרייע קיין איז עס
 פעלד; פרעמדע דאם בליהט און גרינט עס

 —,שויס אין לייג און בלום א רייס איך
!רויז פרעמדע די שטעכט מיך ,אח
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*•רץ ל. י.

דיר? פון חיל איך וו^ס

 נעכט, לאנגע וויסטע די אין
 וואלקען גראהער דער ווען

 קעלט פייכטער מיט טריפט
ערד... גראהער דער אויף

גראה, —נשמה די און
 געוועבט, דורך און דורך שאטען פייכט-גראהע מיט
פערציטערט, פיבער פוילען אין
דערמאנען, נישט ליכט קיין זיך קען
...בלאהעם צושמייכעלט קיין הימעל, קיין און
שוין אייביג אויף זיך: ס׳דאכט ווען
,פערשוואונדען וועלט אונזער פון זון די איז
לעבען, פון און
לעבען, איבער חלום פון און
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. גאש און שטוב פון

 זיך וועקען קינדער בלאסע
 שלאף, קראנקען פון

 —:פרעגען און אויגען געעפענטע שטאר מיט ליגען
 ,טאג א אמאל געווען ווירקליך איז ,מאמע

 ? געשטראהלט זון א אמאל ווירקליך ערגיץ האט
 אויסגעטראכט, עם האסט דו אדער

...פערצייהלט מעשה׳לע א
 בעשאפען, נישט זון קיין קיינמאל האט גאט
געווען... נישט טאג קיין קיינמאל איז עס און

קום דעמאלט ,א
אויף; ברעמען שווערע די הייב און
 גיב גלויבען און
•.טאג אין ,ליבט אין

* *

דיר? פון וויל איך וואס
פערשפרייט טויט דער ווען

טאל... און בארג איבער פליגעל ווייסע זיינע
 פארב, און קלאנג אהן נשמה, אויסגעבלייכטע די

 פרייד, און האפנונג אהן
ציטערט... און טיעפסמען בידן פריהרט

 שטיל, שטיל, קלאפען הערצער פערשנייטע און
פערסמ׳ט... ווי און מיעד שטערבליך

קיהלט; ד׳אדערן אין בלוט דאס און
 ברעמען די פאלען בליי ווי שווער און

 אויגען, וויים־אנגעזאפטע מיעדע איבער
 :פרעגען ,ציטערן ליפען ווייסע ,בלאסע און

 געבליהט? אמאל בלומען ווירקליך האבען
געשמעקט? $מאל רויזען ווירקליך האבען
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,גו&ש און שטוב גון

 געשפראצט? האבען גרעזליך גרינע און
 הימעל בלאהעם אונטערן און

 ?... גערויעגט זיך זאנגען גאלדענע
 איינגעוויגט, האבען דיכטער אדער

 פאריען, וועגען חלומות מיט
 בליהען וועגען טרוימען מיט און
...הערצער-מיעד די

 מיר, צו קום דעמאלט דעמאלט, א,
 דערמאנען... רויזען אן אטעם דיין זאל
 ,גלייבען און פיהלען וועל איך און
 :בשורה א מיט וועלט דער צו ארויס געהן און

!פערהאץ !פערהאן

# *
•אי

...מינוט לעצטער מיין אין אוץ
!מיר צו קום דעמאלט ,א

 ,אויג דאס ברעכט עם איידער
 זעהען, לעצטע די איך וויל ריך
 בילד דיין אהין מיט נעמען און

שוין... אייביג אויף
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.ץ ר פ ל. י.

.ישעיהו פון
 ,עם קומט ווער אדום פון

 גייהט, ווער בצרה פון
טריט, די מעכטיג

קליידן דאס גערייטעלט

 פערגעלטער דער איך —
נויטי אין העלפער און

 אזוי קלייד דיין איז וואס —
רויט? פלאמענדיג

 געטרעטען האסט׳ו
ז קעלטער א אין וויין

 קלייד מיין איז געפארבט —
;וויין בלוטיגען פון

געטרעטען קעלטער אין
1 אליין איינער — און
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נא.!, או; שטוב פון

קעלטער, דער איז פול
 איינער; נור בין איך און

גערופען, פעלקער די
ן קיינער איז געקומען

ארים מיין איך האב
 פערבעטען, מיר הילף צו

— צארן, גרימיגען מיין
געטרעטען, פעלקער און

 ,קעלטער אין טרויבען ווי
!אליין איינער איך

 קליידער די ס׳טריפען און
!וויין בלוטיגען מיט
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 — הסתם מן — ווייסט יהר8
,ים א איז וועלט די

; פיש זענען ר י מ
 העבט, זענען )טייל

...ניש׳-שלעכט שלינגען
ן( ניש׳ אפשר , זאגט

 ,ים א איז ורעלט די
 ; שיער א אהן ברייט

, מיר זענען פיש די
(1 ס״ם איז פישער די

* *
-*

 פישער אלס זיך האט ער
• געשטעלט לעבען ביי׳ם

גיה פון שר רעם סמאל, פון )איניציאלעף תיבות ראשי ; •׳ם ם
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פרץ. ל. י.

 — !ווערמיל דאס — תאוה די
וועלט? די איבער פיהרט

אנגעל די וואויל חאפט עם
; פיש א נאך פיש א

 — ווערמיל א זיך דאכט עם
... קיש א ,נאר בליק א

ורערמיל נאך׳ן באלד נאר
שמריק; און האקען —געהט

 לעבען, מיט׳ן געעקט
צ גליק פונ׳ם סוף א

*

 עם, ווייסט יעדערער און
 איהם, קען יעדערער און

 ,שטן דעם , שמד׳ניק דעם
גיהנם; פון שר דעם

 עמיץ איז זעלטען און
בעהיט... און בעשירמט

 ווארענען, צו אייך אט,
ליעד! מיין איך זינג
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♦ 5 ♦

 עלוי, איין אמאל געווען ס׳אי׳
אפילו וועלט די געקענט נישט

 קלאס, אין געווען ט יש נ
 ,מאמץ די פרום ,טאטע דער פרום

 סאמע, לומדים —משפחה די
פאם! עקסטען פון גאר

 למדנים, און גאונים סאמע
רבנים", "אלף־בית איין מיט

 רעלט^ די איהר מיט ס׳קלינגט
 זאגען: גרויסע מבינים און
 איבעריאגען, אלע וועט זיי

1 ה?$לד אונזער מאניש

 יונג, אוואוילער איז מאניש
 ,פלינק פייער קעפיל א ר׳האט

!תורה מיט אנגעפילט
 קארב, אין אריין באלד אויך טרעפט

 ,הארב ווי זיין רמב״ם דער מעג
1 בעל-קורא א נאך דערצו און

 .פראכט א — יונג שענער א און
נאכט, די ווי לאקען שווארצע

 • צוויי רויזען —ליפען קארמען
 בויגען, די ווי ברעמען שווארצע

אויגען, בלאהע הימעל דער ווי
1 זיי אין ברענט פייער א און
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רץ.8 ל. י.

לעבט, איהם אין ביינדיל יעדעס
 שוועבט; ער נאר נישט, געהט ער און

! פרייד א איז אנצוקוקען
בלאט, און רויט רוערען מיידלעך

 גאס, דער אויף זיך ווייזט ער אז
גקהטן מאניש שענער דער אז

חדר אין רבי׳צין ד׳יונגע
 ,כסדר טאג גאנצען א זיצט

!מע׳קנעלט ווי מ׳כלומר׳שט, הערט,
 ,ברענט מילעך די ,יויך די ס׳לויפט

 הענד, די פערלעגט זיצט זי און
קוועלט: און מאניש׳ן אויף קוקט

 ,האדעל שיינע — שכנה דער און
 נאדעל, די ארויס האנד פון פאלט

!הערען מאניש אונזער זיך לאזט
 ,דאב׳ ,אטעם איהר פערפעהלט עס
 ,שטאך א הארץ אין גיט עס און

טרערען... הייסע קאפען עס —און

*

 מאניש, אונזער איז גאלד ווי —דאך
;גאר־ניש׳ ער ווייסט אלעם דעם פון

 ן געפלעפט ביסט ,שטן
 ,גמרא בלאט א ליעב האט ער
 אסברא, צו׳ן חשק האט ער

הפרה", את שנגח "שור
געשעפטז זיין איז דאס
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דעמאלט האבען געלעבט
 בעלי-בתים, ד׳אלטע נאך

ברילען מעשענע מיט
בתים. זילבערנע און

עטרות גאלד׳נע
;מוזות אייזערנע און

יאהרען אנדערע
פחות. אנדערע נאר

ס׳בית-המדרש פול
!קעם קארפענע מיט

פאליש, אין נאך לערנט מען
טרעפ, די •ף או זיצט מען

חצות פאר נישט ווערט עס
פערל^שען; ליכטעל קיין

:רענדליך צו פראזשבעס ■ן א
מי׳גראשען! תורה און

מאניש האט דעמאלט און
גע׳שמ׳ט; עלוי אלם

רבנים, גרעסטע די
פרעמד: דער פון ווייט, פון

לאשטשעוו פון (1 פטיש דער
קאזיץ, פון (2 ״סיני״ דער

.כיני רג1י3 דער (2 ,האפוער ע (1
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. ץ ר פ ל. י,

 (1 הגדול מאור ד?^ר
(,2 ן־מאזעלבאזיץ י י ל ק פון

אמישנע קומען זיי
!עלוי דעם פערהערען

: שמחה פאר טאנצען און
(3 ,אתחלתא-דגאולה״

 זוהן, אזא האט וואס טאטען, דעם איז "וואויל —
ערציה׳ן, וועט׳ן וואס מאמען דער איז וואויל

 פערמאנט! איהם וואס דור, דעם איז וואויל
געבוירען! אזוינס ווערט צייטען משיח׳ס אין
!״ טוירען דיינע עפען , ירושלים ,אה

געזאגטי רבנים אלע האבען דאס

ב.

אררט בארג אויפ׳ן
 בארג הויכען אויפ׳ן

 אייביגען דעם טראגט וואט
קארק. אויפ׳ן שניי

— אררט בארג אויפ׳ן
בעשריבען^ איז עס לויט

 פץ כיטולען זעגען אלץ דאם וון רי — לייצטער גרויסער רער !(

,שטעדטיל פויליש א ״מ^דלע-באזיצע״ (2 .רבנים גרויסע
צייטען, משיח׳ם (3
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תיבה דער מיט איז
געבליבען. שטעהן נח

קאסטען פון ארויס איז און
 יפת, און חם שם מיט

חיות, אלע מיט און
...עופות און בהמות

זעהען אלע זיי און
 ,אויגען ד׳אייגענע מיט

הימעל אין ס׳הענגט ווי
פאלענבויגען! גאט׳ם

שבועה: גאט׳ס הערען און
 וועלטי דיר, איך שווער "דא

פעהלען נישט דיר וועט עס
קעלט! קיין און היץ קיין

 הרג׳ע, און רצח׳ע זזאטש
 מסר, און גנב׳ע חאטש

 טאפיען נישט דיך וועל איך
וואסער!" אין קיינמאל שוין

 חיות, האבען געטאנצט
געלאכט, האט חם

 ערשטע די האט גח
געמאכט, כוס׳ע

אלע... שוין געשטארבען
!יאהרען מיט פעקיל א
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ץ ר פ ל. י,

תיבה די דאך שטעהט עס
לזנרון היינט ביז

שנייען; די אונטער דארט
 וואנד דער אויף ס׳הענגט און

צהר דער היום עד
.בריליאנט גרויסער דער

,תיבה דער אין ,דארט און
 פרעסט, און שנייען אין

סמאל זיך האט דארט
.נעסט א געפלאכטען

צהר דעם געגען און
פריה דער אין אל׳ קעמט

גאלדענע די לילית
צו. זיך לאקען

קרייזעלט, און זיי קעמט זי
/ קאקעט זיי פלעכט און

זיך ליגט סמאל און
בעט; אין רייכערט און

פערטרויט שמועסען זיי
#יענעם פון און דעם פון

פאקען צו וועמען
גיהנם; אין אריין

שמייסען צו וועמען
ריטער, אייזערנע מיט
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פרעגלען צו וועמען
פוטערן אויף פרישטיק צוש

 מארגען ן׳אשיינעם
 שטארק עם קלינגעלט

 תיבה, די ציטערט עש
בארג, דער צאפעלט עם

 סמאל שיער שפרינגט עס
 בעט, פונ׳ם ארויס

 זיך בעווייזט עם "הערייך!
.שד א דערשראקען

ער האט מיטגעבראכט
 ,עקסטרא-״ראפארט״ איין

שלוקערצט ער וואס קוים
—;•ווארט א נאך ווארט א

מלך! גרויסער "אח, —
...טראן דיין ציטערט עם

געשעהן? איז ס א וו —
!באראן הער ,געשווינד

 ,פוילין קעניגרייך ״אין —
גרעניץ. דער ביי הארט

 שטעדטעלע א זיך ליעגט
.געניץ א ווי גרויס

 ,עם זעהט מען וואס קוים מון
זעלטען; אויך עם הערט מען
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♦ פרץ ל. י.

 , ך ע ל ס י נ ווי הייזליך
...געצעלטען שמות פון

 ,צעהנדליג א גאגצען אין
פינגער! אויף צעהלען צו

ציגען די בייסען ?יס
הונגער! פאר דעכער די

;קברות א ווי שטיל און
 מתים. ווי מענשען

 ,תאוה קיין ,גאוה קיין
תעניתים; פון לעבט מע׳

 — דייטשען קיין ,חסידים קיין
 , קיום א תורה האט

,רבנים וואקסען
... עלוים פאשעט מ?׳

!גאון א נאך וואקסט צעד
 פערשעמק נאך וועט וואס

,ליטא און פוילין גאנץ
.בעהמען און זאמוט און

,וואקסען איהם דו לאזט און
 ,פריי איהם דו לאזט און

— !חלילה — דו ביזט
!פערביי , מלכות הוד

פערלוירען דו האסט
 ...ליטא און פוילין גאנץ

— י ושלום חס — איז
גוטע; נישט פון עק ציין
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 י$גען אוגז ער ?־עט
 האם, שרעקליכעץ מיט

 — משיח׳ן ברענגען אץ
— !וחס חלילה

ימח־שמו ־דער
 — דערהערט עס ר׳האט ווי

שמחה די איהם איז
געשטערט. געווארען

טראכט, און ער ליעגט
נאכט, אזוי טאג

שטערען: דעם רינצעלט און זיך, רייבט און
קרוין! לילית ג׳וואלד! —

 שוין! גיב! עצה איין .
איבערקעהרען! וועלט די קען אזוינס

הארט! איז נוס די —
 , ווארט ,מאן מיין ,נור

,צייהן די אונטער דאך קנאקט זי
!זים איז נצחון
 שפיס, די אן גרייט

אלץ קומען וועט בראטען הער

׳ רחמנות האב ,גאט א
! נקמה זוכען זיי

תענית ,יודען , האלט
! נשמה דער פאר
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 ,אויגען די שווינדלען עס
קאלט... און ווערט הייס

 ,העהריל א אויף הענגט זי
1 פאלט זי אט, אט, ,אס

הימעל פנ׳ם ט7פא אט
;שטערען ■ליכטיגער א

גיהינום אין וועט אט
ווערעקי שין שמחה א

!טראח ,טרא-רא-רא
? געשעהן איז וואס

 עמיץ דארט נישט האט צי
• ? געזעהן משיח׳ן

 ? שופר מען בלאזט ן ע וו
תמוז! נישט אלול דאך

משוגע ער איז צי
? שמש דער ,געווארען

 ,פייפט און עס בלאזט וואס
? קנאלט און דונערט וואס

 דעמבעס די פלאצען צי
? וואלד אין ס$סנעס און

,קנאלט און פייפט עס
קנאקט.. עס און זעצט עס

 עקסטרא- איין יאגט עס
טראקט! פון נאסט

 אזא האט ווער ,אח
1 געהערט קלינגען
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, נ^ס מוז שטוב בון

 ותות ו ווי פליהען ;ס
פערדז די גאשפיץ

 גלעקליך די קלינגען עם
 פרייערי אמאל וואס

 פאדקארוים די שפריצען עס
פייער, און פונקען

 קנאקט זיך, שלענגעלט עס
 ן בייטש די , רחמים אהן

אפענע מיט שטעהט מען
ן טייטש וואס מיילער:

 ווינדער דאס צוזעהען
ארויס זענען

 ,בעטען פון קראנקע
קלויז, פון —לומדים

 — הדר פון קינדער
 ,מיט דער אין איינס

— תחתונים די האגד אין
רוט, דער אונטער פון

 ,שוחט א לויפט דארט
 וואנד, די ווי בלייך

דערקוילערטער נישט א
האנד. דער אין האהן

 מיטען אין האט ער
געהערט, פייפען ד^ס
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 — האהן דעם במקום — און
. ד׳ר׳ערד אויף — חלף דעם

רב׳ל אויפ׳ן פליהט און
קויל א ווי ארויף

(1 חוטם מיט׳ן אריין
1 מויל אפענעם אין

טויבע א לויפט דא און
:העבד די זיך ברעכט און

— העכער ,יודען , "שרייט
ד ברענט וואו ,יודען

זיך האט אויסנעלאזט
:פראסט גאר מעשה י 1

געקומען איז דייטש א
1 פאסט מיט דאנציג פון

ער האט מיטגעברענגט
 :געלד מיט אוצרות נאר

!מסחר א וועט געהן
!וועלט א וועט זיין

 שטעדטיל דאס האט גאט און
 בעגליקט, מחיה מיט

הימעל פון זיי האט ער
: געשיקט אוצר איין

נ?ז. (1

־21



געם און שטוב צץ

 דייטשעל דאס האנדעלט עם
 ,תבואות ערליי בל מיט

נארען! אץ אלץ צאלט אוץ
!^דירת קיץ נישט מאכט אוץ

 גאלדענע מיט ווערט אלץ
 געוואויגען, רענדליך

 פרעהליך ווערט סוחר דעם
ד׳אויגען! אין ליכטיג און

האנדלען אן הייבען
דיינים... שוחטים... די

 קויסען עס ,לויפען עס
... בטלנים , מלמדים

סחורה, איז אלעס אז
ארענעץ! - :פארשיוס בוץ

 פוהרען מיט פויערעץ און
1 ורעגען די פערלעגען

 ,סחורה א איז אלץ און
!געשטעלט און געקויפט

 יודעלעך אן שיטען
געלד מיט פעסליך

 געדענקט וועד אח,
צייטז גאלדענע אזא

 וואכען דער אין טראגט מען
זייד! און אטלעס נור
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 מען מאכט חתונות און
 כסדר: טאג-טעגליך

שניידער די בעווארפען
חתונה-קליידער. מיט

 שוין העבד אהן זענען עם
 געבליבען, קלעזמער די

,צוריסען חופה די
,צוריבען שטאנגען די

בדחן דער שוין האט עם
לאכען; צו כח קיין

 ,נישט וואקס קיין שוין קריגט מען
מאכען: צו הבדלות

!ברויט־שטאד פאר לעקעך
 !...פאמעראנצען ,ניס און

קעסעל א ווי קאכט עס
גאנצען! אין שטעדטיל דאס

מיטגעבראכט האט דייטש דער נור
: פראכט א יחיד׳לע ת ב א

 !פיס די ביז לאקען גאלד׳נע
 שטערען, די ווי ען בלישצ אחגען

הערען! צו אפרייד —אקול און
!צוקערזיס — שטימע א און

 שפרינט, זי נור נישט, געהט זי און
 זינגט, זי נור נישט, רעדט זי און

 1 נאכט און טאג לוסטיג ,פרייליך
מאריע קול איהר ארוים לאזט און
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נאם אזן •עצוב גון

 צו, איהר הויז גאנצע דאס העלפט
לאכט! זי ווען לאכען, פאר קנאקט

!גלאק א ווי עם קלינגט !הא !הא
,טשוואק יערער ,שטיינדעל יעדעס

 גאנצען! אין הויז דאס ראך! און וואנד
 שוסטער, רער אוועק נאהל די לעגט עס
וויסטער דער מארשאלעק דער און

• טאנצען "גרונע" זיין חאפט

, פעסימיסט א איז שמש דער
,אומזיסט נישט—א׳ך-לעבען—און

 י געזעסען ער איז שלאנג א מיט
 מיט, ער לאכט נו, מאריע, לאכט און
גוט, און געזונד הארץ, פון לאכט און

1 פערגעסען גאר — ? באשה״ ״קול

כסדר געהט מאניש אז און
חדר, אין פריה מארגען יעדען

 טויער... ביי׳ם שטעהן ער בלייבט
 ,מאריע פראכט א זינגט דעמאלט

טרעלען־מעלאדיע איהר און
אויער! אין טיעף איהם דרינגט

 טיעף! איהם הארץ אין אריין דרינגט עס
,מאטיוו אייגענעם אויפ׳ן און

 מעלאדיע, זעלבער דער מיט
 גמרא, די ער דערנאך זינגט

סברא, יעדע מטעים איז און
1 צו פינגער מיט׳ן נאך דרייט
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שטערען- אויפ׳ן ליגט שווייס א נאר
 ,טרערען פון פייכט — אויגען די און

קרייד. ווי בלאס, פנים דאס און
 ,פערצוקט זיצט זיינער רבי דער

קוקט: און רבי׳צין די ס׳שטעהט
בעטייט! דאס וואס רוייסט, ווער "אוי,

*
 ,פערנומען — פאטער דער

;פערגעסען אלעם אין
 זעלטען —היים דער אין

.געזעסען שבת א

 מוטער די דאך זעהט קם
;פערשווינד מאניש ווי

 איהם: פרעגט און זיך שרעקט זי
? קינד מיין דיר איז וואס

 קול דיין זיך לאזט וואס
הערען? וויינענדיג אזוי

 ד׳אויגען אין דו האסט וואס
טרערעןן און טרערען נאר

 בלאס, אזוי ביסטו וואס
קינד? איינציגעס מיין

 ,פערלאשען דיר האט ווער
אווינד" פאר וואס זאג,

 דיינע, אייגעלעך די
הבדלות? שעהנזן די
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ג$ש, און שטוב פדן

 גענומען דו האסט וואו
? יללות — נגונים

*
*

 ע, ין-הר ע איין אהן
 שטארק, און זיי געזונד

 זינגען, צו דאך פלעגסט דו
/ קאנאר׳ק א פונקט

 ,וואלאך א ,שטייגער א
זאכען! אנדערע צי

 תענוג פאר דאך פלעגט עט
לאכען, מיר אין הארץ דאס

זינגען פלעגסט דו אז
 —עסען; ביי׳ם זמירות די

 יענע גאר דו האסט היינט
פערגעסען! נגונים

 אנדערש, גאר דו זינגסט היינט
 גוט, ניש׳ דו זינגסט היי־נט

,צו הארץ דאס מיר קלעמט עס
בלוט; דאס מיר קיהלט עס

מעסער, מיט ווי שניידט, עס
געזאנג! דיין הארץ אין

 , שטייגער א פאר איז וואס
? גאנג א פאר איז וואט
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העלפען מאל א פלעגסט
 ...שוהל אין חזן דעס

, קולות אנדערע נאר
געפיהל; אנדער איין

אנדערש עמיץ אצינד
 !ארויס דיר פון זינגט

 ,לעבען מיין ,דיר איז וואס
!אויס זאג מאמען דער

 , מאמע ,דען איך ווייס צי —
 ? מיר אין דארט ס׳זעגט וואס

איז הארץ אין ,נור וחים איך
פריהר! ווי אנדערש גאר

 ,מיר ס׳איז וואס ,נישט ווייס איך
;הארץ אין דאך נאגט עס

ד׳אויגען פאר פלוצלינג און
שווארץ... און פינסטער ווערט

ברענען צו אן הייבט עס
; מח אין פייער ווי

קולות זיך רייסען עס
כחן מיט אויס האלז פון

,מיר פערפעהלט אטהעם און
 ברוסט, דער אין ענג ס׳איז

,פערהאלטען זיי וויל איך
אומזיסטן ,טענער די
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.גאם און שטוב פון

 פייגעל ווי פליהען זיי
.,. נעסט א פון ארויס

... זיך זינגט אזוי — אוו
!... זעהסט דו ווי ,אט

ת
 ,געקלינגען ליעד מיין וואלט אנדערש

זינגען גויש גוים פאר ר׳זאל
— ״זשרגאן״! נישט ,יודען פאר נישט
 1טאן רעכטען קיין קלאנג, רעכטען קיין

 געפיהל פאר ליעבע, פאר ט׳האט
סטיל... קיין ווארט פאסענד קיין גישט

 וויצען, נאר האט יודיש אונזער
בליצען; בלאנקע שפיצען, ואר האט

שפיזען! פער׳סמ׳טע ווי ווערטער
ז ריזען וויינען לאבען, איהם אין

 ביטער פיאלון ווי ,גאל ווי ר׳איז
ריטער מיט לייב דאס דרעשט ער אין

 טרערעןי און בלוט גאנצעץ אין ר׳איז
 הערען אויסדרוק יעדען אין הענסט

 זיעד, צרות פון—ים דער ווי
יוד... דעם הארץ דאס ברעכט עס ווי

 ארט, אויפ׳ן דא פלאץ חאטש נאר,
... !ווארט ווארעם לעבליך קיין ס׳האט
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 גלאט, און צארט איז ווארט איינציג קיין
— מאט און טויט ליעבע פאר איז עס

 —״שעצעל״ און ״שאץ״ "זעלע", "הערציל",
;לאקריץ־פלעצעל ווי טעם א ס׳האט

 זאלץ, קיין האט עס טעם, קיין האט עם
1 הזיר-שמאלץ נאך שמעקט עס און

 טענת־־מענה, קיק אייך צדן האב איך
רעמד;5 'אייך איז ליעבע די וואס

 פיאנע, פון אתים שפריננט ווענום
י העמד א אהן און ים ן׳מיטן

אויגען, בלינדע מיט אמאר און
 פליהט; ער, לויפט נאקיט בארוויס,

— פיילענבויגען א מיט זיך שפיעלט
? יוד א פאר פאהען דאס קען

9 פ

צנועות! סאמע האב׳מיר ווייבער
 4פערלאנגען נישט ל״עבע קיין ס׳וועט

שהיות: קיין מאכט ט^כטער אונזער
!חופה־שטאנגען תנאים, נדן,

 יודען אונז ביי דאך לעבט מען און
;צופרידען גאנץ ,בשלום גאנץ

 קינדער! מעץ שיט ס ע י ל א ס א פ ווי
ברירה, אין פאר זעלטען, דך טרעפט
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.גאם און שטוב פו!■

 ;עבירה איין אויך יוד א טהוט
!ווינדער קיין ס׳איז ,דם־ובשר

 :פראהלען פלעטשען, נישט וועט ער ורנ
 זילבער-שטראהלעך און מאנד "זאנע,
פייער! פאר ניש׳ וואסער, פאר נישט

 געשווינד, אריין מקוה אין ר׳לויפט
 ,זינד די אראב לייב פון וואשט

דרייער הארטען א דערנאך ווארפט

פושקע; אין אריין בעל-נס עם7
 תענית א נאך ער פאסט ,ער וויל
נאמנות: אויף זיך שווערט ער און

1 שישקע א ווערטה גאנצען אין □'איז

 געוועזען איז שטעדטיל אינ׳ם
מפולת: א קדמונים פון

 ,וואוינען לצים פלעגען דארטען
. קולות מאכען ,מוזיציערען

 ,בילען ,קוויציען ,מיאוציען ,קרייען
 ווינד, דער ווי סווישטשען אדער

וואך דער אויף געהט דאך אויפ׳ן
הונד! שווארצער אלטער איין ארום

 שטייגער, ווארפען צו ארויס ס׳פלעגט
 ,וואג דער אויף פודען גאנצע

בעווייזען זיך פלעגען עס און
1 טאג אויף טאג נישט-גוטע די
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 קריסטען יודען, מענער, רוייבער,
גאס; גאנצע די לאנג ווייכען

 בעוואקסען גראז הויכעץ מיט און
פוסטע-פאסי הייזליך שטעהען

 מאניש, זיך בעווייזט ביינאכט דארט
,צו ער געהט חורבה דער צו
 :גזלן א ביי׳ן ווי הארץ דאס ס׳קלאפט

!מאריע איהם אויף ווארם דארטען

 :מלאכים צוויי בעגלייטען איהם
 שלעכטער, א זייט לינקער דער אין

אויגען, די אין טרערען מיט און,
רעכטער! דער אין גוטער דער געהט

 איהם רוימט מלאך גוטער דער און
אריין: אויער רעכטען דעם און

 נשמה דיין רחמנותי ,האב
זיין!" זינדיג ניש' גאט פאר זאל

 ,בעשאפען ר ע האט וועלט די ׳ ״ווייס
נ ד׳ר׳ערד אויף וואס , הימעל אין ״וואס

 ,שטערען אלע ,לבנה ,״זון
פערד, אלע אקסען, "אלע

 , בערען ,;ן ב לי אויך פערזארגט ,ער
...רינדער און שאף פרנסה ״גיט

 ,אויסגעקליבען זיך מענש דעם ,האט
וואונדער. זיינע לויבען זאל "ער

 אמות די פון תמצית דעם און
,אויסגעצויגען יודען ער האט
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ג$ם, או; שטוב סו;

מצות זעקס-הונדערט-דריי-צעהן און
!אבגעווואעען ,"אבגעמאסטען

דיך וועט ער און תשובה, נור "טהו
פערגעלטען! עולמות ש״י ט י "מ

דען מאריע איז !בערעכען ,"אוי
וועלטען?" צעקן מיט הונדערט דריי "ווערטה

מלאך שלעכטער דער מאכט חוזק
 אריין: אויער לינקען אין רוימט

הבא! עולם אויף צייט נאך האסט
זיין! מוחל דיר וועט ער און

געזינדיגט? נישט ראובן האט צי
שבע? בת און דוד אדער

...עדן גן אין זענען אלע
טבע! אגוטע האט ער וויל

,טרעהר א ,קרום ליאדע א און
 , תענית א ווינטער-טאנ א אין

!״ מעהר נישט וועל ״איך ,ווארט א און
נאמנות! אויף דיר גלייבט ער און

מלאכים. די טענה׳ן אזוי
...לאנג ניש׳ דויערט ישוב דער און

פענסטער, אין שוין זיך ווייזט זי $ט
1 געזאנג איהר זיך הערט עס און

 ד׳אויגען, אין איהר ברענען פלאמען
! ליעד איהר אין — תאוות אלע
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פרק. ל. י.

 בויגען, פון פייל שוין פליהט ער און
זיעד! און קאכט עס בלוט דאס און

 , שפינען טויזענד גרילען, טויזענד
הערען איילען און פלעדער-מייז

 ,קושען ,לאכען ,זינגען זייער
...שווערען ,האלזען ,קושען זייער

ליעבע הייסע איהר שווערט ער און
געזונד; ביי׳ם לעבען, זיין ביי

 שבועה, אזא שמייכעלט: זי דאך
ווינד! לייכסטער דער אוועק טראגט

ציצית, די ביי איהר שווערט ער און
,תפלין די ביי ,פאות די ביי

משיח.., של שופר ביי און
ווילען!" גאטעס אום נאך? וואס "זאג, —

 ליעבע הייסע איהר שווערט ער און
,פערשייטער און פערברענטער אלץ

: זיך בעט זי און ,שמייכעלט זי און
...וויימער ,ווייטער ווייטער, נאר שווער

טאטען זיין ביי איהר שויערט ער און
מאמען; פרומער גוטער דער ביי

 זיידען, דעם ביי באבען, דער ביי
...צוזאמעד נאך אלע ביי און
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י גאש #ון שטוב פרן

 שמייכעל א שפיעלט ליפעל איהר אויף
 ,גלאנצען איהרע אויגען די און

 1 ווייטער ,ווייטער :זיך בעט זי און
1 גאנצען אין זיין זיכער וויל זי

 ,פערפיהרען קאן בחור א ווייל
מורא... זי האט פערגעסען, קען

 פרוכת, ביי׳ם איהר שווערט ער און
תורה! דער ביי כתר, דעם ביי

!העכער י העכער זיך בעט זי און
גאנצען! אין זיין זיכער וויל זי

אטהעם איהר מיט כשופט זי און
גלאנצען... בלישציען, אויגען די און

 העכער, העכער, אלם גרייפט ער ער און
אויסגערופען נאמען גאט האט

;דינער א קנאלט הימעל פונ׳עם
טיעפען פונ׳עם גיהנום פזן

איערודער. אגעלעכטער
 אריה יאגט ^וועבעל פון און

 קאנוואיעם "פאד שוין פליהט ער און
.הייך דער אין בעזעם א אויף

 דארטען אררט בארג אויפ׳ן
 אגעפילדער, אלעבען, אוז

תיבה, דער אין דארט באל א ס׳איז
1 ווילדער א ,שרעקליכער א און
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ץ ד פ ל. י.

 וועלטי- )יענע קאפעלען און
 מוזיצירען, ציג־יגער( גע

 וואסער, וו• — שאמפאניער און
!קאנקאניערען רוחות די און

 סמאלע, פעסער טויזענד — לאמפען
קנויטען; זענען רשעים די

 איין־עקסטרא-שד׳ל ארום ס׳געהט
3 צויטען די צו שעריל א מיט

לילית! איז קעניגין די און
 בליצען; זי האט אויגען די אין

לאנגע איהר טראגט סמאל און
שכיצען. בראבאנדער מיט שלעפ

 געשלאסען שטעהט דארט טהיר דער אין
אקייט... אויף מאניש אונזער

 פייער א אן שוין לעגט מען און
צוגעגרייט! איז שפיז די און
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פארטוך דאם



 ן מיט ;ערד דער אויף מענש א שטאלפערט פיס די מיט
הימעל. צום ער שפארט קאפ

 י איז הארץ דאס וואו דעם, אין נאר עם זיך ווענדט
 — ואפר, עפר צום איז גליסטונג זיין און פיס, די ביי

 ...העליונים עולמות די צו גארט עס און ,קאפ ביים אדער
 אויף הייבט ער — אביון״ ירים ״מאשפות מקיים יוד א איז

 דעם טיילט ,גארטעל א אן טהוט ער .מיסט פון גליסטונג דאס
 קאפ! צום ארויף געהער הארץ דאם :זאגט און צוויי אויף גוף

 ולילין שדין קיין נישט שליטא קיין טאקע איהם אויף האבען
...ליצלן רחמנא ,דבוקים קיין און

!פארטיכער — אייגענעם דעם צוליעב טראגען נשים און
 דאס זאלט איהר בעיניך. קל הפארטוך ענין יהי ואל

—האלטען, נישט גרינג פאר פארטוך
.ראחיוו אין געשעהען איז וואס מעשה, א הערט

 אפטער, פון ;אפט פון ווייט נישט שטעטעל א איז ראחיוו
געהערט. אודאי איהר האט לברכה, צדיק זכר

 לעבען ;ווייכסעל דער פון ברעג ביים עס איז צושפרייט
 וועלדער ארומיגע די פון קומט וואס געהילץ, פון עס לעבט

 אגרוי- דעמאלט דאנציג; קיין ווייכסעל דער איבער געהט און
.געווען מסחר סער
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.רץ6 ל. י,

 פע- גרויסע די אין ,סוחרים דאנציגער געווען זענען
 זיי פון האט עמך"; אחיך "וחי געווען מקיים געגאנגען. דערן

 שיפער, דער ,וואלי אין שרייבער דער ,מעקלער דער געלעבט
 וואו מיהל, קעניגסבערגער דער ביז מעסערס די פיהרט וואס

 גאנצע דאס — און ,דייטש דער איבער שוין זיי נעמט עס
.שטעטעל

 שוין זיך ציהען אשליט-וועגס, זיך שטעלט עם ווינטער,
 פיהרליך צו, ברעג צום שטעטיל איבער׳ן וועלדער, די פון

 צוריק- .אונטערלאג ,שוועלען ,באלקען :געהילץ אלערליי מיט
 .מארק אין אב פייערל דאס זיך שטעלט ,אהיים צו-וועגס

 פערבייסעצץ, מיט בראנפען אביסעל פאר שענקער דער לייזט
 קא- א פאר ,אייזען שטיקעל א פאר אייזענקרעמער דער לייזט
 דער ... שמירעכץ פאר זאלץ, פאר שטעל די לייזט סע...

 ,פאדקאווע א אן שלאגט אדער פערריכט יוד( א )אויך קאוואל
. חולה-ילד א פאר בייגעל א פאר—זיצערין די

. ער גיט לאכול לחם ;פויער דער נישט מאכט רייך
 דער לאזען אן הייבט ,חדשים פאר די אוועק געהען

 , עננים די אב יאגט ,בלאזט ווינטעל ווארימער א . פראסט
 זומער-לעב פוטערפאס; פון ארויסצוקריכען אן הייבט זון די

 קו- ,שיפער היימישער דער זיך פאקט ;קומען זיין אן זאגט
 לייזט .שטעטליך ארומיגע די פון שיפער רענצליך די מיט מען
 קומט אריין, וועג אין זיך מען גרייט ; גאסט-הייזער דער
 גערייכערטס, בשר איין מען קויפט ,סוחר צום אן ווייטער מען

 די פאר לדרך צידה — י״ש פעסעלע א גרויפען, , זאלץ ,בעטם
 צו אן באלד הייבט ... מעסער די אויף ארבייטען וראם ,פליסען
 יע- ,דערפער די פון קומען פייערליך .ברעג ביים רודערן
 פענ- זיין מיט און חאפען, צו אפישעל נעץ, זיין מיט דערער

 דער איבער זיך, שטעלען און בראטען, צו פישעל דאס ,דעל
—אויף. ביידעל שטרויען זיין יעדערער ברעג, פון לענג גאנצער

 אין מנחה, ביז כעלות פון מארק, ראחיווער אין שטעהט
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.גאש און שטוב •ון

 שלאגט דאס .האמער און העק פון געקלאפעריי א לופט דער
צוזאמען... געהילץ דאס ברעג אויפ׳ן מען

 פלוצלינג אן הייבט עס — נאכט דער מיטען אין ,אמאל
 ווינד דער .פלאצט אייז דאס ,ריהרט ווייכסעל די :דונערן צו

 עט- נאך .גארען אויף גארען ,טאוולען אויף טאוולען טרייבט
 , איהרס — זון די ,געטהון זיינם האט ווינד דער :טעג ליכע
 אב- —,לאפאטע און קילאף מיט געהאלפען האט פויער דער

 לאזט מען ,טייך דער געווארען בעפרייט ,אייז דאס געשוואומען
...פארביי אנדערע שווימען עס ,מעסערס די אראב

 פון יודינע ארימע די ;קאכט און ברעג דער לעבט עס
 פער- ברעג; ביים שטעל דער פון היונה ציהט שטעטעל

טראפען... ביטערן דעם —בגנבה ; זאלץ ,געווערץ אויבם, קויפט

 פערגעסען! פארטוך אינ׳ם האב איך ,אודאי מיינט איהר
 אויס׳ געוואלט פריהער אייך האב איך אן. נישט זיך הייבט

.געשעד׳ען איז מעשה די וואו ,ראחיוו מאהלען
 ,דין א געווארעץ נפטר אמאל איז ראחיוו דעם אין אט,

 און אלמנה איין סך: קיין נישט דוקא ער האט איבערגעלאזט
 איין אויפגענומען באלד האט קהל ... יתומה —איין אינגאנצען

 געבען צו אוועק געווען, מתחיב זיך האט דער און דין, נדערן8
 ער האט .שכירות פירטעל א יתומה דער מיט אלמנה דער

 נישט שכירות דאס האט שרפ״ט קיין .געווען מקיים נישט
 די שרייט .געווען ער איז גרויסער א מטופל א ,בעטראפען

 זאל מען ,בלייבט אויסנעמען... נישט לאזט ,קהל צו .אלמנה
 ביי׳ם שטעל א מאכען זיך זאל זי ,גולדען עטליכע געבען איהר
 א געווארען בעפרייט ,געשטארבען יודענע א גראד .ברעג
 מיי- דאס ,שטעל א זיך מאכט אלמנה די ,הוה וכך .שטעל

 גיט און . צוריק און אהין קיישליך די נאך איהר טראגט דעל
 מעשה קיין — און . הענד קוניס׳ס אויף אכטונג טאג איבער׳ן

 אי- נישט אויך זיך האט ,געלעבט האט דין דער אז .נישט
אב- פינגער די זיך מען פלעגט הערינג ביים בערגעגאסען,
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גרץ. ל. י.

 דעת פון קיינער נאך איז מען, זאגט הונגער, פאר און שניידען...
 וואקסט מיידעל דאם ! מיידעל דאס נאר געגאנגען... נישט וועלט

 ארויס... קליידעל פון שפארט ;הרע עין קיין ,הייווען אויף ווי
 וואלט מען גלייך בעקלעך, אנגעפילטע די זיך רייטלען עס
 און .מארציפאנעס אויף ,האניג מיט מילך אויף געצויגען זי

 פאר אלמנה די ציטערט ;גאפען פויערען די ...זי האט אויגאניס
 שטעכט ,גלייכווערטעל גויש א אמאל זיך מאכען ;עין־הרע איין
 דער מיט פויער א צו זי ריהרט ,גליעדער אלע אין זי עס
 מיט זיך ווארפט אבגעבריהטע, איין אויף, זי שפרינגט יד,
אויגען... די צו נעגעל די

סוף? דער זיין וועט וואס און
 מען ? אויסנעמען לאזען נישט ,קהל צו שרייען ווייטער

הערען? זי וועט
 און אריין הימעל אין זי קוקט .אלמנה די ,זי זיפצט

...זיפצט
 וואס ,אויער איין פערהאן . אומזיסט נישט זי זיפצט

 שכן א בייץ געהערט ,שבת מוצאי ,איינמאל און !הערט
 ? נישט צי ברעג צום ארויסצוגעהען קלעהרט, מען הבדלה,
 איז שדכן דער פיניע —וואך" "גוט .טהיר די זיך עפענט

 אלמנה. די שטאמעלט ,יאהר״ גוט ,וואך ״גוט .אריינגעקומען
 פיניע... ר׳ אייך, "זעצט .נישט אויגען אייגענע איהרע גלייבט זי

...״ בענקעל דאס אב וויש ,שרה׳לע
 קעהרט הערענדיג, נישט זיך מאכט שרה׳לע טאכטער די

 ר׳ אויף בליק בייזען א אפילו ווארפט ,זייט א אין אב זיך
 בענקעל דאס י אזוי טהוען אלע :שמייכעלט פיניע ר׳ .פיניען
.אליין אלמנה די אב ווישט

פיניע? ר׳ אגוטס, פאר איהר ברענגט וואס —
 פיניע ר׳ .גזלן א ביי׳ן ווי ,איהר קלאפט הארץ אין

 צו- לינקס, און רעכטס אויף בארד די צוטיילט ,זיך זעצט
:זאגט און אמאל נאך זיך שמייכעלט
!גוטס פיעל זעתר —
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דהיינו? —
 אלמן דער מענדיל ר׳ אז ,אייך מאלט ...דהיינו —

 לאנג שוין איהם יאג איך ... וואלד פון געקומען אהיים איז
 ... ווייב א אהן "לאנג אזוי זיצען נישט דארף יוד א :נאך

 טאקי... טאקי, ,הענד געבענשטע טאקי געווען, צנועה א טאקי
 קיג- די און ... נישט מען זיצט ווייב א אהן לאנג אזוי אבער

 קינדערליך פינף א איבערגעגעבען ...רציחה א ממש ... דערליך
 אהיים קומט יוד א ... זעקס איהרע אליין האט זי ׳ שכנה א

...אויסגעהונגערט ,צודראפעט קינדערליך די — שבת אויף
 לעגט ער ...ם י ת י־ב ל ע ב אונטער שטעל איך ,יאג איך

 איהר ,אלאץ ביי׳ן אן איהם איך האם ,ס׳טייטש אב. אלץ
 אימתי? עכשיו, לא אם ...נישט יונגער-מאן קיין שוין דאך זייט
 ,וואלד אין ענדיגען ...נישט צייט קיין האט ער מע... גע,

 איהם זאג איך !טאג נעכטיגער א ברעג... ביים ווערען פארטיג
 —נאכפרעגען, וועט ער ביכעל, אין ער פערצייכענט אשדוך,

 ביכעל אין פערלוירען ווערט שדוך דער אץ! נישט זיך הייבט
...קוביקען די צווישען

 פון פריהער געקומען אהיים ער איז פרייטאג דעם
 עמיצען ער האט ...ברעג אויפ׳ן געהילץ דאס בעקוקט .וואלד

!דערזעהען
? וועמין —
טאביק: אשמעק נעמט פיניע ר'
... בת-יחידה אייער —

 זיך ווארפט ,בעט ביים געשטאנען איז וואס ,שרה׳לע
.וואנד דער צו פנים מיט׳ן געלעגער אויפ׳ן ארויף

.פיניע שמייכעלט !אזוי אלע ,אזוי אלע —
. פערציטערט כמעט אלמנה, די פרעגט ? וואס איז —
 נאך שבת... איז שבת ...גארנישט איז וואס? איז -

 דער צו ,ער זאגט ,״געה .רופען מיך ער י שיקט ,הבדלה
 אין צוריק , ער זאגט , פאהר איך . שדוך א רעד און דין׳טע
.(מהיר דער פאר געשטאנען איז פיהרעל )דאס .אדיין וואלד
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 איך וועל ,קומען צוריק השם, ירצה אם וועל, איך אז און
... כבוד מיט מנין, א מיט געהן אהין

 ווארט אלמנה די ...טאביק שמעק א נאך נעמט פיניע ר׳
:ענדיגט ער ביז מויל אפען איין מיט

• השם ירצה אם ,תנאים שרייבען און —
,געשריי הארציג א פלוצלינג גיט שרה׳לע

 זי קושט און זי האלזט ,צו מוטער די איהר צו׳ן פאלט
: געוואלט איבער

...שמאלץ־גרוב אזא מזל, אזא ,טאכטערשי —
 דיין נייערט, ווערט." נישט חסד דעם גאר דאך מ׳זע׳מיר

...געמידט זיך האט טאטע
 ,אדים מוטערם דער פון אויס זיך רייסט שרה׳לע

 פון אגעוויין מיט ארוים לויפט און בעט פון אויף שפרינגט
...שטוב

 אבער זיך צושמייכעלט .צושראקען בלייבט אלמנה די
 אלע ...געטהון אזוי אויך האט זי זיך: דערמאנט באלד,

...אזוי זיך שרעקען מיידליך
 זאגט ,פיניע ר׳ אונטער ברומט !אזוי אלע אזוי, אלע —

ארויס... געהט און מזוזה די קושט וואך"! גוטע ,א
 דורכ׳ן קוקט .פערטראכט שטעהען בלייבט אלמנה די

 מורמעלט און ארויף הימעל צום דאנק, גרויס מיט פענסטער,
: איינעם אין אלץ

• גאט-זאך א י גאט־זאך א —
 נישט ווען ,א״גאט־זאך״ געווען אפשר וואלט עם און

...פארטוך דאס

ברעג... דער נישט ווען — און
 ביים ושמחה" "ששון ווערט ,זון די אונטער געהט ווארען

.ברעג
 לעגטזיך פויער יעדער אוועקגעלעגט. ווערט ארבייט די

 פייערל. א ,שטרויען־ביידעל זיין פאר געהילץ־שפענער, די פון אן
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 אב זיך בראט און אדויס פענדעל זיין ביידעל פון זיך נעמט
 ער לערנט "עין־יעקב" ,איז נאכט שענע א .אב עסט .פיש זיין

 איינעם ביי שוין זיך געפינט זינגען... אן מען הייבט ...נישט
 שפיע- אן מען הייבט פיערעל, א—צווייטען ביים ,פייפעריל א

 — ווערט אטענצעל... מען מאבט קאפ, א מען נעמט לען,
!הא — הו

 ביסעל א שפאציערען בחורים און לייט יונגע געהען
 איין, זיך הערען אב, זיך זיי שטעלען זיך, באדען אדער
 פון קומט גוטס קיין .,.אויך מיידליך אמאל ...צו זיך קוקען
 נישט, זעהט קיינער אז מיידעל, א . ארויס נישט זאכען אזוינע

 זיך מאכט ברעג, פון זי מען דערזעהט נעהנטער... אמאל קומט
 אריין... רעדעל אין זי מען שלעפט אמאל אשפאס... פייערל א

...ליצלן רחמנא ,זיך מאכט עס וואס מאלע
 מעשה אונזער איידער ,צוריק יאהרען מיט ,אמאל און

 גאר ,מעשה ע ס ו א מ א פערלאפען זיך האט ,געשעהען איז
 אכלה־ טעכטערל, אבעל־בתיש מיט דוקא און ...אמאוסע
...מיידעל

 מא־ מחזקות געזעהען .געמורמעלט איהר אויף האט מען
 איז עם ביז ,גערעדט און גערעדט האט מען .ברעג ביים כעץ

 נאר נישט, מען גלייבט .פאטער־און־מוטער צו אנגעקומען
 דער ;היים דער אין פארנאכט שוין זיצט מען .אויף פאסט מען

 נישט, גאר—טאג איין .מנחה־מעריב היים דער אין דאווענט פאטער
 קען זי ,אבער דריטען דעם ...נישט גאר—טאג, צווייטען דעם
שאל, די נעמט זי איינהאלטען, נישט אפנים, זיך,

? געהסטו אהין וואו —
...חבר׳טארין א צו׳ן זי, זאגט
שאל: די צו מען נעמט

ברעג! צום געהסט דו —
דאגה? אייער איז וואס ברעג. צום זיין זאל —
 זי :מודה איז בהור׳טע די ,ווארט א צו׳ן ווארט א

 ער ,געליעבטען א פויער א דארט האט זי ...זינגט זי ,דארט טאנצט
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...שמד׳ען זיך וועט זי האבען, חתונה איהר מיט וועט
 מיט צו זי בינדט מען און בחור׳טע די מען נעמט

 אנדערש נישט .בעט צום אויבען ארום וועש דער פון שטריק
... אפטער צום פיהרען זי מען וועט ,כעלות !דבוק א

 זי האט )מלכה מלכה? איז וואו דערווייל: ברעג ביים
 שיין אזוי טאנצט זי אומעטיג, איהר אהן איז עם .(געהייסען

!איי־איי—איז האהר די צולאזט זי אז און זינגט. און
"קאכאנעק"! איהר לויפט-טאקי ווערען... געוואהר מען שיקט
 גע- הייזעל ביים איז ער :געוואלט א מיט צוריק ער קומט

 כהויה, דערציילט און ...אריינגעקוקט פענסטעריל דורכ׳ן ווען,
 א מיט מויל דאס געבונדען. איז מאלקא" "קאכאנא זיין ווי

 עולם דער שפרינגט ... שלאגט מען און ... פערשטופט שמאטע
 "קאכאנא די ראטעווען מען לויפט מענש, איין ווי אויף,

 גוים ,מהומה א ווערט ,מארק דעם דורך מען לויפט .מאלקא״
 די מען פערקלאפט ׳ שטעלען די פון אב מען רוימט י בעפאלען
...שטובען די אין זיך מען פערריגעלט און פערהאמערט ,קלייטען

 די ,צוגענומען—מלכה : דערפריה אין אויף שטעהט מען
געווארען... גראה נאכט איבער—כאטער דער מסוכן, חולה א—מוטער

... גלות : אלטע די זיפצען
 ווייטער ווי און ...?״ ״הכזונה שרייען: אבער יונגע די

 מען חאפט ,בחורים מחנה א צוזאמען זיך נעמט ...שטעהט
 אבשלאגען ברעג, צום לויפט מען און שטיינער און שטעקענס

... טאכטער יודישע די
 ,תקיפה ישראל יד און .ברעג ביי׳ם מלחמה א ווערט

 אין צעוויסען פויערן די אבער טהוען . צבאות השם קנאת
 מיט ,ווידליס מיט הילף צו זיי מען קומט .אריין פארשטאט

 קוים ...נאקען דעם געווענדט האבען ישראל גבורי ...כלבים
 גע- טאג דעם איז מוטער מלכה׳ס ...ארויס לעבעץ מיט׳ן

 און הייזעל דאס פערהאמערט האט פאטער דער ...שטארבען
 ווינטער צום ערשט און ...אריין וועלט דער אין אוועק איז
 אהיים און ברעג דעם פערלאזט האבען פויערן די אז צו,
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 פייערטע זיין צו ,אריין דארף זיין אין יעדערער געגאנגען
ילדים,,. זיינע און

 ז/ איז צי :געשעהען איז עס וואס ,נישט מען ווייסט
 הא- זיי אדער געווארען, נמאס פויערן די ,צייט דער איבער

 דארף אין זיי מיט מיטלויפען נישט זאל זי ,געהאט מורא בען
 א אדער ,אריינגעווארפען טייך אין זי האבען און אריין,

 פאר גענוג — אנגעטהון, מעשה א אליין זיך זי האט פערלאזטע
 אין טייך פון ארויסגעצויגע פישער די זי האבען נוראים ימים

 אג- איין ,האלז ארום שטריק א אויף שטיין א מיט —,נעץ א
...דערקענען צו איז ,געלאפענע

 דער פון פלויט; אונטערן בעהאלטען מען האט גוף דעם
געווארען! דבוק א איז נשמה זינדיגער
 אלטע איין דערזעהען סליחות־צייט זי האט ערשטע די
 כהויה נשים עזרת אין און ענטלאפען לעבען מיט׳ן קוים . גבאי׳טע

 אונטערן פון אנגעקומען זי איז בית־עלמין פון געזעהן, :כערציילט
 הייזעל פאטערס צום קומט ,מארק איבערן געהט .פלויט

 נישט, ענטפערט מען .וויילע א ווארט ,טהיר אין קלאפט ,צו
 מען שויבען. די אין פויקט צו, פענסטעריל צום זי געהט

 און מאמע! טאטע שרייען: אן זי הייבט נישט. ענטפערט
...נעגעל די מיט פנים דאס זיך צוקראצט

 .אוועקגעפאלען שטעטעל אין עמיץ איז דערנאך באלד
 נאך אריין אפטייק דער אין דיענסט־מיידעל דאס מען שיקט
 זי מען געפינט פריה דער אין .צוריק נישט זי קומט . צענים
 פער- ,זי מען דערמינטערט .פערחלשטע א הייזעל נעבען
:זי ציילט

 שווארצע גלאווניס, די ווי ברענענדיגע, אויגען געזעהן...
 גראבעלט און ...תכריכים ווייסע איבער צופלאסען האהר

 און !מאמישי ,טאטישי :קרעכצט און . טהיר אין נעגעל די מיט
 טאטי־ — שויבען די קראצט און ,פענסטער צום דערנאך געהט

!מאמישי ,שי
...געזעהען אויך אנדערע שוין זי האבען דערנאך
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 צום צוגעוועהנט זיך האט מען ביז אנדערע, נאך און
 פאר אשה קיין ראחיור אין געהט אפארטוך אהן און דבוק...

 נישט שליטא קיין דבוק דער זאל ,ארוים נישט טהיר דער
— .האבען

 זיך מאכט ,נישט זווג רעכטער קיין איז זווג א אז און
מעשה: אזא

 אריין שטוב אין טראגט שרה׳לע ,פארנאכט איינמאל
 ,פערהאלטען קראם א ביי׳ן זיך האט מוטער די ׳ קיישלעך די

 וואס, איידער נאר ,מאכען צו פייער דערווייל שרה׳לע קלערט
 א מיט שמחה, א מיט מוטער די אריין פאלט ,ווען איידער
:גדולה

 נישט קיישלעך קיין ,טאכטערשי ,מעהר שוין וועסט —
.געהן נישט ברעג צום , טראגען

בלאס: ווערט שרה׳לע
? מאמישי ,איז וואס —
 גע- !וואלד פון געקומען איז חתן דיין ? איז וואס —

 טהיר דער פאר מיך האט פיניע ר׳ .בשורה די אנזאגען שיקט
 ער ווי כבוד, מיט מנין, מיט ער, קומט באלד ...געטראפען

... צוגעזאגט האט
געוויין... אגרויס מיט בעט צום אוואורף שרה׳לע זיך גיט
 אויס! דיר בעט מזל גוט א ,וויין ,טאכטערשי ,וויין —

 נעבען וועל איך און זון, די ווי אויפשיינען, וועט מזל דיין
... ווערען אויפגעריכט אויך דיר

 ,כבוד טאקי ברענגט ער ,טאכטערשי ,הערסט און —
 געבען. עפים אויך וועל איך נישט! איך וויל כלום בלא פטור אבער
 און קוילען, איך ורעל ,געברענגט הערינג פאר א איך האב

...אבקאכען איך וועל מונדיערען די אין קארטאפעל
...אריין קישען אין פנים איהר שרה׳לע פערגראבט

 האב יאהרען דיינע איד איך ...טאכטערשי ליג, ליג, —



.געם אזן שטוב פון

 געשרא- און וואס, ווייסט גאט ,געמיינט אויך , געוויינט אויך
...שטייהט וועלט די וואס אויף זיך קען

 אפייער, אן לייגט ארבייט, דער צו זיך נעמט זי און
 לוסטיג, אזוי קנאקט פיירעיל דאס ...קארטאפעל די צו שטעלט

 דער- זייערן, שוין דארף מען זידען, אן הייבט טעפעל דאס
פערגעסען... י זאלץ אלמנה: די פלוצלינג זיך מאנט

 דער טובה א טהו ,מיינע קרוין ,שרה׳שי ,טאכטערשי —
... זאלץ ביסעל א נאך ארויס לויף ,מאמען

 נישט. ענטפערט יענע אז צו, איהר צו׳ן פאלט זי און
אם. בכבוד גוזר איז און קושט, און גלעט, און בעט, און

 לויפען איך וועל קארטאפעל, די דו זייער א׳נישט, -
...זאלץ גאך

...זאלץ נאך געהט און אויף שרה׳לע זיך הייבט
 אבגע- שוין קארטאפעל די דריי, צוויי, ,מינוט א אוועק געהט

 הויז! פאר׳ן איז קראם די און .צוריק נישט קומט זי ,זייערט
 ארויס, הויף אויפ׳ן קוקט צו, טהיר דער צו אלמנה די לויפט

 י שרה׳לע ,שרה׳לע :זי רופט ...שרה׳לען נישט זעהט מען
 שאל די זי חאפט ,זיך זי דערשרעקט . גישט ענטפערט קיינער

 חס איז, עם אז איהר, זאגט הארץ דאם ארויס. לויפט און
...געשעהען אומגליק איין ,ושלום

...נביא שטיק א איז הארץ מאמעס א און
געשעהען: אומגליק איין טאקי איז עם
 ,געווארפען ,פנים א ,זיך זי האט ,ליגענדיג בעט אין

 פארטוך. דאס זיך אויפגעבונדען און געווארען לויז מעהר איז
 געפיהלט, נישט און פערלוירען הויף אין גייענדיג, עס, זי האט
 הויז- דער פאר ארויס אזוי איז און ,אויפגעהויבען נישט און

קראם... דער צו טהיר
 ארומגעדרעהט אויס, ווייזט זיך, האט מארק אין און

 איין געזוכט ,אריין עמיצען אין געוואלט ...דבוק דער
 אהנעם ארויס פונקט איז שרה׳לע און ...פארטוך א אהן אשה

 אזוי און ,קראם דער צו צוגעקומען איז זי ווי אזוי און פארטוך
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 גאר זי האט ,זאלץ :זאגען צו מויל דאס געעפענט האט זי דוי
ברעג: ביים ערלים די ווי געטהון, אגעשריי
!הו-הא —

מויל! אפענעם דורכ׳ן אריין איהר איז דבוק דער
 צו- ,קאפ פון טיכעל דאס אראב ריס א זיך גיט זי און

 עס און ,נאקען און האלז איבערן האהר די איהר זיך שיטען
— אויף. אויגען די קויהלען, שווארצע די ווי איהר, פלאמען

 זיך צולאזט און ...קראם פון ארויס שפרינג א גיט און
 ברעג, פון ליעדעל אויסגעלאסען איין זיגגט און קול א מיט
:אמאל נאך און ...מארק איבערן טענצעל א לאז א און

! הא—הו —
... ברעג צים בויגען פון פייל — און
 מארק דער שוין איז ,ארויסגעקומען איז מוטער די אז

 ,קוים איהר האט קרעמערין די נאר .פערשטארט ווי געווען
—.ברעג צום געוויזען ,פינגער פערשטארטען א מיט

 ...ראטעווען נישט ישראל גבורי קיין שוין וועלען זי
 אל- ארום נאך זיך דרעהען עס מלחמה... יענע געדענקט מען
 ...נאז האלבער א מיט יענער , אויער איין אהן דער ,יודען טע
... קרעכצט מען און

 .׳ אליין זי לויפט ,מאמע א אלמנה די אבער דאך איז
 . רעדעל מיט א אין טאכטער די זי טרעפט ,זי קומט

 א צווייטער דער מיט האלז, ארום האנד נאקיטער איין מיט
 פיי- דאס !איהם מיט טאנצט זי ... ארומגעחאפט פייערל יונג

 צו פאטשט ארום רעדעל דאס שפיעלט, פיעדעל די ,פייפט פעריל
... פיס די מיט טיכעט ,הענד די מיט

:אריין רעדעל אין זיך זי רייסט ,מאמע א איז מאמע א
 מענשען־גזלנים! ,מענשען־רוצחים זי, שרייט מענשען, —

אדבוק... בעזעסענע, א איז עס א: נישט, דען איהר זעהט
...פויליש אויף זי שרייט — ״אפענטאנא״

 דער- קול איהר פאר ;אב זיך מען רוקט מאמעץ דער פאר

2-10



. גאם און שטוב פון

 פייפעריל דאס ארושם. מאכט "רבוק" זיך. מען שרעקט
 דער צו לויפט זי און .פערשווייגט פיעדעל די ,שטיל בלייבט

זייט. א אן אב זי שטויסט איהם פויער, פון אב זי רייסט צו, טאכטער
: עולם צום שרייט און
 האהר די ...איהרע אויגען די —זי שרייט — זעהט, —

 טרייסעלט ער ווי ,גוף גאנצען דעם ... זעהט צופלאסענע די
 וואו ? איהר טאנצט וועמען מיט ... דבוק א , משוגעת א זיך...
? געווען אויגען אייערע זענען

 דבוק דער אז זי קלאגט ,נישט שעה האלבע קיין נאך—
אריין... איהר אין איז

 די צודריקענדיג—,זיך זי צעוויינט—זיין געזאלט תנאים
 נאך זי איך האב ...שמאלץ־גרוב א — הארץ צום טאכטער

 אפשר אריין, דבוק דער איהר אין איז מארק אין ...געשיקט זאלץ
... דבוק מלפה׳ס

... רושם מעהר נאך מאכט דאס
 די ...אריין הייזלעך די אין אב זיך טראגעז פויערן די

הארץ: צום טאכטער די פעסטער דריקט מוטער
 אזוי, נישט צאפעל ,טאכטערשי ,נישט דיך שרעק —

 , הילף נאמענס ליעבען זיין מיט ,דיר מען טרייבט מארגען
...ארויס דבוק דעם

...אהיים ,טויטע האלב א ,זי פיהרט און

 זיין צומארגענס האט לברכה, צדיק זכר אפטער, דער
 ,אנגעזאגט און צוגעשיקט רב ראחיווער אלטען דעם שטעקען

דבוק... דעם צוטרייבען ארויס אזוי ווי
דערצו. גענומען זיך מען האט פריה דער אין באלד און
 די שוין איז פול געקלאפט, אין־שוהל־אריין האט מען

פול... נשים עזרת אין —ווייבער און שוהל,
 שלחן אויפ׳ן ,געברענגט טהרה-ברעט א האט מען און

 ארויפ- ברעט אויפ׳ן שרה׳לען און , געשטעלט בעלעמער פון
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בעדעקט. טוך אשווארץ מיט און געלעגט,
 באלד איז שטעקען ,לברכה׳ס זכרונו ,אפטער מיט׳ן און

 ארון. צום טרעפליך די אויף רב אלטער דער דערנאך
 און ... געשטעלט בעלעמער צום זיך פנים מיט׳ן ארויף, קודש

 פלוצלונג גיט און ,דארף מען וואס מורמעלט און ׳ קוקט ער
:געשריי א און ,קלאפ א טרעפיל אין שטעקען מיט׳ן מאל דריי

!ארויס דבוק —
 : שווייגט אבער דבוק דער . אימה איין פאלט עולם אויפ׳ן
אמאל: נאך ער רופט

! ארויס דבוק ;גוזר בין איך ... ארויס דבוק —
 דער ;מען חלש׳ט נשים עזרת אין ,ציטערט עולם דער

. שווייגט דבוק
 האט רב אלטער דער אז מאל, דריטען צום אבער

 איהם וועט ער ,געזאגט און מעלה של פמליא די דערמאנט
— זיין, מסכים וועט אפטער דער אז און ,אריין חרם אין לייגען

 פון געטהון קרעכץ א דבוק דער האט דעמאלט ערשט
טוך: שווארצען אונטערן

!רבי ,נישט ך׳קען —
* ? וואס פאר —
 ן טהיר דער דורך ? ארויס איך זאל רבי, ,ארום ווי —

!ברענט תמיד נר דער און בעל-הנס-פושקע די דארט שטעהט
י פענסטער דורכ׳ן —
...גאנץ זענען שויבען אלע —

 דער אויף טעג עטליכע פאר גלעזער א האט פונקט
...אריינגעשטעלט שויבען נייע און געווינען לאטעריע

 פענסטער אין ווארפט ,שטעקען דעם רב דער חאפט
----------געפלאצט שויב די האט פיצפיצלעך אויף אריין,

...ארויס איז דבוק דער און
 איז ,אויפגעדעקט טוך שווארצע דאס האט מען אז נאר

...טויטע א — געלעגען שרה׳לע
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יכלעך



 האט שלמה מלך פון צייטען די אין — שלמה המלך בימי
שונמית. נאמען מיט׳ן ארימע, איין אלמנה, איין געלעבט

 פון סוכה א אין שונמית אלמנה די האט געלעבט און
 בלע־ און צווייגען פון סכך א מיט בעדעקט ברעטער, אלטע
 ברעג ביי׳ם פישער-דארף, א אין ,פאלמען־ביימער פון טער
.הגדול ים פון

 מיט —כפיה מיגיע אלמנה די זיך האט געשפייזט און
 אין פישער די פאר נעצען די פערריכטען און שטריקען

.פישער-דארף
 שטורם- און ווינטען פון צייט די געקימען איז — היום ויהי

 נעץ קיין אדיין, ים אין נישט געהט שיפעל קיין ווינטען.
 בי- א אהן געבליבען אלמנה די איז ,פערשפרייט נישט ווערט

ברויט. סען
 פישער-הייז- ארימע די אץ געהען נישט דאך זי וועט

 זי ווענדט אומעטום, פעהלט עם ברויט; בעטען אדיין ליך
דארף. פון ר ייטע וו זיך

 גרויס א מיט הויז גרויס א אין ,דארף פון מייל עטליכע
 גע־ געבענשט איז וואס ,יוד רייכער א געוואהנט האט נעהייף,
 פרוכט- , פעטע פעלדער מיט נאמען ליעבען זיין פון יוארען
 מיט און .איילבירטען וועלדליך גאנצע און גערטנער כאדע

קעמלען. און מויל-טהירען און רינדער, און שאף תערטען
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 דער אין איינמאל שונמית אלמנה די ,אויף זיך זי הייבט
 ווינדיג,—לופט די ,בייזער א איז הימעל דער אז זעהט ,פריה

 ,ודם בשר מתנת צו אנקומען שוין מוז זי אז ,זי פערשטעהט
 ביי־ טראגט זי וואס ,שאל אלטער איין מיט זיך זי בעדעקט

 פון זיך לאזט און ,ביינאכט צו איהר מיט זיך דעקט און טאג
יוד. רייכען צום אריין, וועג אין ארויס דארף

 דעם זי טרעפט געהייף, צום מיטאג קעגען זי קומט
 דריי זיך בוקט ,צו זי געהט ,טהיר דער פאר יוד רייכען

.פיס זיינע פאר ערד די שטערן מיט׳ן אן מאל דריי ריהרט ,מאל
זי: ער פרעגט

 אויף שטעה אשה, מיר, פאר דיך דו בוקסט וואס —
.פערלאנג דיין איז וואס און ביסט דו ווער ,זאג און

 פישער- פון שונמית אלמנה די בין "איך :איהם זי זאגט
 איהד וועגען איהם פערצייהלט און ים" פון ברעג ביים דארף
 :געהאט נישט מויל אין ברויט כיסען קיין לאנג שוין .נויט
ברויט, לעבעל א בעט און

דערהאלטען!" צו נשמה "די
.זיך טהוט געהייף אין וואס ,איהר ער ווייזט

 קעמלען מיינע ערשט מען שפאנט אט אשה, זעה, —
 שלמה האב איך ,איך קום ירושלים פון .אוים מויל־טהירען און

 און !פערבלענדעניש א — פאלאץ א י געזעהען פאלאץ המלך׳ס
 א אין .אריינגעקומען בין איך און אדיין. יעדען לאזט מען

 גע־ שלמה איז שטוהל גאלדענער זיין אויף קרוין, גאלדענער
 און .פאלק און ,זקנים און שרים מיט ארומגערינגעלט ,זעסען

 זיך האבען פעריל .געזאגט חכמה און תורה זיי פאר האט ער
. מויל פון געשיט

אשה! געזאגט, האט ער וואס הער, און
.געזאגט ער האט—יחיה״ מתנות ״ושונא

 ווער נישט. מתנות קיין נעמט לעבען, וויל עס ווער
 זיין וואס יאהרען, זיינע זיך פערקירצט אומזיסט, נעמט עס

,אשה זינדיגען, ווילסט דו . בעשערט איהם האט נאמען ליעבער
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.נאס או־ שטוב פון

 א איז גאט .זינד דיין צו שותף קיין ־זיין נישט וויל איך און
 האב איך אז פערגעסען, נישט מיר עס וועט עיי אלמנות, דין

יאהרען... דיינע פערקירצען צו מיטגעהאלפען
. נישט איך גיב אומזיסט

 ;בארג אומזיסט ט ש י נ גיב—אשה, די זאגט—אזוי אויב —
 וועל ,מעהל ביסעל א מיר לייה אדער . ברויט לעביל א מיר
 לעבען דאם און אבבאקען, און אהיימטראגען מיר עם איך

..״. לעבען דיין פאר בעטען און דיר דאנקען און דערהאלטען,
 .געלאסען עושר דער ענטפערט—אשה! נישט, אויך דאס —

 עם ווער געזאגט. המלך שלמה האט מלוה" לאיש לוה "עבד
מ ע ר פ מיר איך קויף קנעכט און .קנעכט א זיך קויפט ,לייהט
 אייגען וויל איך ויעקב... יצחק אברהם, מזרע נישט דע,

 גישט קנעכט קיין פאר אלמנה איין בפרט בלוט, און פלייש
...נישט דיר לייה איך נישט, דיר בארג איך האבען...

:אשה די פרעגט
 דאס פים, דיינע פאר הונגער פאר פאלען איך זאל —

? אלמנות דין דעם ,געפעלען גאט בעסער וועט
 נאך איהר ער ענפערט —,שונמית אלמנה ,וועסט דו —

 ...פאלען נישט הונגער פאר פיס מיינע פאר —,געלאסענער
 העלפען נאר .׳ ליעב מיר איז גאט ווי ,דיר איך וועל העלפען

הפקר! פון זוכה זיי און געה עצה: איין מיט דיר איך וועל
 ,מדבר אין איז הפקר ? דערמיט איהר מיינט וואט —

 גרעז- דארט? מען געפינט וואס און טעג, דריי איז מדבר צום
 ארימער איין פון שפאס איהר טרייבט ? אויסגעטריקענטע ליך

 לעבט אייביג וואס דעם, פאר נישט אייך פארכט און אלמנה
אב! נישט אויג קיין אלמנות מיט יתומים פון ווענדט און

 גאטס־פארכטיג .ער ענפערט !אשה ,נישט שפאס איך —
 שיק גראזען נאך מדבר צום נישט און געבורט, פון איך בין
דיך. איך

 איז קאמער מיין !הער און ,אשה ,אויער דיין צו נייג —
ווי ווייצען־מעהל ווייסען מיטץ זעק הונדערט די ,לער צונד

247



פרץ. ל. י.

 אב- ירושלים קיין ,דערמאנט שוין האב איך ווי ,איך האב שניי
 וואס ברעטער, די און אריין. פאלאץ אין שלמה מלך צום געפיהרט,

 ,ווייס אבער .פריי זענען געבויגען, זעק די אונטער זיך האבען
 מיט ,שטויב מיט׳ן בעדעקט ;ברעטער די זענען ווייס גאנץ

 הפקר, איז שטויב דער געשוויצט. האבען זעק די וועלכען
 אדיין, קאמער אין כן, על געה, מיין. נישט איז שטויב דער
 ווייסען פון שטויב דעם זאמעל אב, ברעטער די דיר וויש

 —,פייער א אן לעג ,אהיים נעם ,שניי ווי ווייצען־מעהל ״
 אב, קיכלעך דיינע דיר באק און —וועג אויפ׳ן שפענדיל קלויב

 שטויב דיין אין ברכה די אריינשיקען נאמען ליעבער זיין זאל
גאט... לויב און דיך, דערקוויק און עס, און מעהל, פון

 און פרומער דער ווי געטהון, שונמית אלמנה די האט
 און אבגעשארט זי האט געראטען. איהר האט מאן רייכער

 ריי- אין ברעטער די פון מעהל פון שטויב דעם אבגערייניגט
 ווינד פון זי האט צוריק וועג אויפ׳ן קאמער; פרומענס כען

 נאכט שוין געקומען, אהיים ;געפונעץ צווייגלעך פעריאגטע
 דאס ,געמאכט פייער צווייגליך די פון זי האט .געווען
 קליינע דריי זענען ,געקנעטען און געמישט וואסער מיט מעהל

 קוים פייער ביי׳ם בדייטליך דריי די זי האט ארויס, ברייטעליך
 זי וויל לויבענדיג, חסדים זיינע פאר גאט און אבגעבאקען,

 מיט זיך עפעבה —,מויל צום ברייטעל ערשטע דאס נעמען
 פאלט ביידעל אין טהיר, די דרויסען פון פלוצלינג אימפעט

!געשריי א מיט מענש א אריין
 דריי און טעג דריי שוין ,טויט פון מענש א ראטעווע -

...געהאט נישט מויל אין נעכט
איילעניש: און שרעק אין פערציילט ער און

 מיט׳ץ אין דארף. זיין אין אויסגעבראכען איז שרפה א
 אויסגעבראכען האט געשלאפען, זענען אלע ווען נאכט, דער

דער און ...געפאלען הימעל פון איז פייער א .בראנד די
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.גאם אך שטוב פון

 אלץ צויאגט... דארף גאנצען איבער פייער דאס האט שטורם
 און פייער פלאמען די פון איז איינער ער ,פערברענט איז
 א געווארען איז אלץ .ארויס לעבען מיט׳ן רויך זיילען די

 און שאף און קינד, און ווייב מאן, בראנד: דער פאר רויב
 לויפט נעכט דריי און טעג דריי און .גאב און האב, און רינד,

 אהן און געטראגען שרעק פון געיאגט, פייער פון ארום, ער
...ברויט ביסען א

 אוועק מויל פון ברייטיל דאס אלמנה די איהם דערלאנגט
:איהם זאגט און

 און עם... און אליין, איינע בין איך ,ארויס געה —
נשמה... דיין דערהאלט

 דער אין פערשווינד און ארויס אנגעקומענער דער געהט
. נאכט צוגעפאלענער דער פון פינסטערניש

 זיי האט וואס ,נאמען ליעבען זיין אלמנה די דאנקט
 לעבען ביים מענש א ,מצוד. א נאך און בעשענקט ברויט מיט

 בריי־ ווייכע צווייטע דאס וויל און בעשערט, דערהאלטען צו
מויל. צום נעמען טעל

 אוץ טהיר, די אימפעט איין מיט אמאל נאך זיך עפענט
 מיט ,אריין ביידעל אלמנה׳ס דער אין פאלט מאן צווייטער א

געשריי: זעלבען דעם
... טויט פון מענש א ראטעווע —
 ריג- און שאף הערטען ,געווען מאן רייכער א איז ער

 און ווייב מיט געצעלטען דייכע אין געפאשעט, סטעפ אין דער
 גע רינד און שאף ביי געזונדע יונגען און געוואהנט, קינדער
 פון פליגעל די אויף ווי ,בעדואינען זענען פלוצלינג ...האלטען
 געשפאנטע בויגען מיט פערד, זייערע אויף אנגעפלויגען ווינד,

 האגעל א מיט ארומגערינגעלט, זיי זייטען אלע פון הענד; די אין
 די געטייט, קינד און ווייב מיט יונגען די בעשיט, פיילען

 סטעם ברייטען ווייטען אין זיי מיט און אבגעפיהרט, הערטען
 אבצו אויפגעהערט האט סטעפ דער אז און ...פערשוואונדען

 לעבענדיגערפון א איינער זיך, ער האט ,טריט זייערע קלינגען
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פרץ. ל. י.

 טעג דריי שוין בלאנזעט און ,אויפגעהויבען טויטע די צווישען
 איז ער איידער ,ברויט ביסען א אהן ,ארום נעכט דריי און
— געקומען ביידעל איהר צו

 א׳נישט ,מויל צום ביסען א ,רחמנות האב ,דערלאנג —
... פיס דיינע צו טויטער א איך פאל

 דאס חן בתשואת שונמית אלמנה די איהם דערלאנגט
 דער פאר דאנקענדיג און לויבענדיג גאט ,ברייטיל צווייטע

 הייסט .בעשערט איהר האט ער וואס ,מצוה גרויסער צווייטער
 איינע איז זי ווייל ,טהיר דער פאר עסען ארויסגעהען אויך איהם
 אויך פערשווינדט און אזוי, טהוט ער און ביידעל. אין אליין

...נאכט פינסטערער דער אין
 און ברייטעל דריטען צום שונמית אלמנה די זיך נעמט

 אויס פלוצלינג זיך רייסט .מויל צום גענענען שוין עס וויל
 ביי- איהר רייסט און ווינד דער צפון פון כחות בענייטע מיט
 פליהט ווענד... די לינקס און רעכטם זיך צופאלען איין. דעל

 אלמנה דער רייסט ווינד דער און סכך. דער אוועק ערגיץ
 עס שליידערט און ארויס האנד דער פון ברייטעל דריטע דאס
...אריין ים אין

 אלמנה די שטעהט .ווינד דער שטילט דעמאלט ערשט און
...טראכט און

 זיין איבער .ים דער איז שטיל געלעגט, זיך האט ווינד דער
 שטראה- ערשטע די זיך גליטשען ,שפיגעל א איבער ווי ,וואסער

 אויפחאפען זיך וועט באלד זון. אויפגעהענדיגער דער פון לען
 ברעג, ביי׳ם שיפליך די פרייד מיט אבבינדען דארף, דאס

 בע- ארויסלויפען וועט קייט און קינד ...נעצען פערשפרייטען
 אוים רופען: געשרייען פרייע מיט און פישער. די גלייטען
.ברויט זיין וועט עס !נאמען ליעבער זיין געלויבט ,הונגער

. אלמנה די טראכט דעם וועגען נישט אבער
.מח איהר אין עגבערט געדאנק אנדערער איין

 גאט האט וואס ? געוואלט איהר פון גאט האט וואס —
— ? געטהון אלמנה, דער איהר, מיט
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, גאם און שטוב פון

.מח אין איהר עגבערט ? געטהון גאט מיר האט וואס —
 ענט- איין פאר צוגענומען איהר ער האט ברייטעל איין —
!נאמען זיין געלויבט זיין זאל ,רעכט . פייער פון לאפענעם
 אויך ,גזלנים פון גערעטעטען א פאר צווייטע — דאס —
 גע־ האט ער ,געגעבען האט ער .נאמען ליעבער זיין געלויבט

... איהר פון ביליכערן א פאר ,נומען
 איין ביי׳ן אויסצורייסען ? ברייטעל דריטע דאס אבער —

— !אריין ים אין שליידערן און מויל פון אלמנה
...פערשטעהען צו אונמעגליך איהר איז דאס
 גאט גאר ווייסט אפשר אז ,איין איהר פאלט עס און

 איי. זיין מיט ,אליין ווינד דער האט דאס אז דערפון, נישט
 גע־ ווילען זיין קעגען און וויסען גאט׳ם אהן ,ווילען גענעם

 יתומים און אלמנות שפייזט וואס , נאמען ליעבען זיין .טהון
! להכעיס

י זיין נישט קען אנדערש
 .שענקען נישט גזלן, דעם ,ווינד דעם עם וועט זי און

...פערקלאגען ווינד דעם וועט זי
? וועמען פאר
.שלמה מלך דעם פאר
 ,ווינד מיט׳ן תורה דין א האבען זי וועט איהם פאר

!געהען זי וועט ירושלים קיין
 צו- דער מיט פנים דאס זי פערדעקט , אבגעקלערט

.אריין וועג אין זיך לאזט און שאל ריסענער
 גערעב־ דער נאר פערשמאכט, און זי איז פערהונגערט

 גע־ איז זי און וועג. ווייטען אויפ׳ן זי טראגט צארן טער
. ירושלים קיין _ קומען

 דער וואו ,אידר מען ווייזט ,נאך זיך פרעגט ,זי קומט
 ס המלך׳ שלמה ;אריין שומרים די זי לאזען .הויזט שלמה מלך

 זי קומט אלמנות. פאר בפרט אלע, יפאר אפען זענען טהירען
 אויף זיצט וואס ,שלמה מלך פאר׳ן פאלט און אריין' זאל אין
י פנים אויפ׳ן שטוהל זיין
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.איך האב תורה דין א — זי זאגט — המלך אדוני —
.אליין קומסט דו ,זעה איך ? וועמען מיט —
 צו הייבט און ,אלמנה די ענטפערט ;ווינד מיט׳ן —

.טענה איהר איהם פערצייהלט און ,אויף פנים דאס איהם
 דיין איז פנים דיין —שלמה מלך דער ענפערט —גוט —

 הוג- דער ברענט אויגען דיינע אין און מיעד, איז עם :עדות
 דיך זעץ דערפרישען. ערשטען אלעם צו דיך דו וועסט גער.

 דערלאנגען דיר וועט מען 5 ווינקעלע א אין , אשרי , דערווייל
 דער- נשמה, דיין דערהאלט און טרינק ,עם .וויין און ברויט

. פסק דיין הערען דו וועסט נאך
 איהר מען דערלאנגט .ווינקעלע א אין אב זי געהט

 .אריין מענער פרעמדע דריי קומען .זי עסט .וויין מיט ברויט
 צום .אקסעל די אויף זעקליך מיט ,מענער פרעמדע דריי
.זיי דארפען שלמה מלך

 און ? מענער פרעמדע ,פערלאנג אייער איז וואס —
אקסעל? אייער אויף זעקליך די אין איהר טראנט וואס

: געשיכטע אזא מענער די דערצייהלען
 ציהרונג מיט האנדלען .זיי זענען סוחרים ישמעאלים

 זאל- זענען און טייערסטע, די בשמים און ,כלים און טייערע
 זענען ווינטען ים... איבער׳ן שיפעל א אין געפאהרען בער-דריט

 שטאר- אבער זיי זענען ים, דער געווען איז אומרוהיג געווען.
 ,נישט ווינטען קיין פאר זיך שרעקען ,לייט געניטע און קע

... וואל-אב ,וואל-ארויף זיי שווימען
שי דאס אנגעהויבען נאכט, פאר איינמאל אבער, האט

 ,שיפעל דאס געווארען ערגיץ איז געלעכערט ...נעצען צו פעל
 אפשר ,זיי שרייען . דא נישט איז פערשטאפען צו וואס מיט און

 קיינער הערט .הילף צו קומען און ברעג פון דערהערען מען וועט
 זיי צעווארפט און געשרייען זייערע חאפט ווינד דער .נישט

 זיי מיט ענטלויפען און אויף חאפען וואלען די ,ים איבער׳ן
.. .אריין נאכט דער איי־

...זינקען אן הייבט און נעצט שיפעל דאס און
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נאס. און שטוב צון

 .נישט הערט ער ;גאט זייער צו .גאט צו זיי שרייען
 גאט צום , מואב פון גאט צום געטער. אנדערע צו זיי רופען

 ,נישט ענטפערט קיינער .געטער אנדערע צו ,פלשתים פון
 גאט א ,גאט א נאך דא איז עם אז ,דערמאנט זיך זיי האבען

* :רופען און זיי פריווען ...ישראל פון
 און .נויט דער אין אונז ענטפער ישראל פון גאט —

 מיר וואס ,זילבער און גאלד גאנצע דאס :זיי טהוען נדר א
 נאר נפשות, אונזערע פאר אוועק דיר גיב׳מיר געלייזט, האבען

... ישראל פון גאט ,ראטיווע !אונז ראטיווע
 און געטהון ווארף א ווינד דער זיך האט רגע דער אין און

 כח געוואלדיגען א מיט אריין שיפעל אין ברעג פון עפים
 האט און אריץ, שיפעל פון לאך אין פונקט ,אריינגעשליידערט

... פערשטאפט עס
 זענען מיר און ווינד דער געלעגט זיך האט באלד און

...ברעג צום צוגעשווימען בשלום
 הויזט וואו :נאכגעפרעגט זיך לייטען ביי מיר האב

? זיין מקיים נדר אונזער ווילען מיר .גאט יודישער דער
ירושלים... אנגעוויזען אונז מען האט

 געקומען ירושלים קיין זעקליך אונזערע מיט מיד זענען
 אייער איז וואו :אויסגעפרעגט מענשען די גאסען די אין און

 געענטפערט, אונז לייט האבען זעהען! איהם ווילען מיר גאט,
...נישט מען זעהט ישראל פון גאט דעם אז

 א און ,אבגעבען כבוד ,דאנקען איהס דארפען מיר —
...דערלאנגען מתנה

 האבען אנדערע געדריקט; אקסלען די מיט זיי האבען
. . . אויסגעלאכט אונז

 זיי ,בעגעגענט האבען מיר רואם ,לייט עלטערע און
 מיט מען טהוט וואס : געפרעגט עצה איין און פערטרויט זיך

 יודישען צום פאסען זאל עם מען, גיט וועמען נדר, אונזער
 זיי האבען גאלד, און זילבער מיט זעקליך די ווילען, גאט׳ס

 עלט- דער זיי פון איינער נאר . געוואוסט נישט בעשייד קיץ
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פרץ, ל. י.

 גרויסער ,ווענדען זיך זאלען מיר געראטען, אעז האט סטער
 דער ,געזאגט זיי ען האב ,ביסט דו ,דיר צו ,מלך און האר

 וויסען וועסט דו און וועלט, גאנצער דער אויף קליגסטער
 טהון צו זיין, צו מקיים נדר אונזער אזוי ווי ראטען, צו אונז

ישראל. פון גאט פון ווילען דעם לויט זילבער און גאלד מיט׳ן
 מלך דער און זיך, געבוקט און געענדיגט זיי האבען

:פרעגט שלמה
 דער וואס ,בעטראכט ,לייט פרעמדע ,איהר האט —

 ,געשליידערט אריין שיפעל אין ברעג פון אייך האט ווינד
 נישט זאלט איהר פערשטאפט, לעכיל דאס האט ער וואס מיט

? אונטערגעהען
 ארויסגענומען .מלך גרויסער ,געזעהען האבען מיר —

 ווייך, א ,געווען עם איז ברייטעל קליין א ,בעטראכט גוט און
 דיר ,געברענגט עס האבען מיר ...ברייטעל דערבאקען יישט

... מלך ,ווייזען צו
 ארוים בוזעם פון ברייטעל דדם נעמט עלטסטער דער און

— עס ווייזט און
 פרעגט, און שוגמית אלמנה די שלמה מלך דער צו רופט

? ברייטיל איהר נישט עס איז צי ,נישט דערקענט זי *צ
— . ברייטיל איהר ;זי דערקענט
 דריי די געבען איהר זאל מען שלמה, מלך דער פסק׳ענט

 און דאנקען לייט, די אזוי טהוען זילבער. און גאלד ןעקליך
.געהען

:שלמה מלך דער זיך ווענדט אלמנה דער צו און
 בריי- דריט דיין פאר זילבער. מיט׳ן גאלד דאם נעם —

 קיינער אז וויסען, זיי און בעצאהלט, גאט דיר האט טעל
 .ווילען זיין לויט געשיהט אלץ אז ;להכעיס גאט נישט טהוט

—.וועד דער טהוט שליחות זיין נאר אז און
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געלעגער אויפן



 גע- צימער איין אין ,געורען זיי זענען חברים צוויי
 , געזעסען צימער פון באלקאן אויפ׳ן אווענד יעדען ,זואוינט

 שטי- פון און געבאדען, נשמות די און זיך לבנה־שיין אין
 . גערעדט לביה די סימבאל איהר און פריינדשאפט זיסער לער
 נישט האבען זיי מויל. מיט׳ן ווי אויגען די מיט מעהר און

 דאס צווייטער דער ביי האט נשמה איין רעדען. געדארפט
געזויגען. אויג פון פריינדשאפט שטילער דער פון נחת שטילע

...בענקשאפט פון טאג דער געקומען אבער איז
 אז דערפיהלט, נשמות ביידע האבען אווענד יענעם אין
 גאנצע דאס נישט איז פריינדשאפט שטילע און לבנה-שיין

לעבען. ן ע צ נ א ג צום פערבענקט זיי זיך האט עם און .לעבען
 יעדער און אמאל. מיט דערפיהלט עס האבען ביידע

 נישט שוין איהם פאר איז נשמה צווייטענס דעם אז —,זיי פון
 ווי ,עפים אין איינגעהילט ווי נור ,ענטפלעקט נישט ,אפען

. פערשלייערט עפים אין
 וועט אן היינט פון אז ,ביידע האבען דערפיהלט און

 פון הארץ אין אז געניגען, נישט אנדערן דעם איינער שוין
 ,פרעמדס וואונדערליך א עפים ,ס ע יי נ עפים זיך וועקט יעדען

 זיך פאר יעדען ביי אויסשפראצען וועט עס וועלכען פון
 וועט צווייטער דער און גאנצקייט, זיין אין לעבען דאס אליין

.האבען גישט חלק קיין דערינען
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. ץ ר ם ל. י.

 ווילענדיג נישט און וויסענדיג נישט ,האבען זיי און
 איי- זיך האט דערנאך .צווייטען פון איינער קעפ די אבגעווענדט

 —ארויס ,צווייטען דעם מעלדענדיג נישט ,און אויפגעהויבען גער
 גע- אראב גאס אין ,אראב טרעפ די פון , צימער פון ,באלקאץ פון

 שטיל ,צווייטער דער אויפגעהויבען זיך האט באלד און ,צויגען
 אויסגעצויגען זיך געלעגער אויפ׳ן געגאנגען, אריין צימער אין
פערמאכט... אויגען די און

 און אומגעקוקט זיך האט אריין גאס אין איז וואס דער
:אויסגערופען פלוצלונג
 , בעקומען מען מוז עפיס ,פעהלט עפים ן לער ,לער —

. דערגרייכען מען מוז עפיס
 נאר איז לעבען אז ,דערפיהלט פלוצלונג האט ער און

 ,האבען נישט לעבען גאנץ קיין קען ער אז און ,לעבען גאנץ א
 פעהלט, העלפט צווייטע די .נשמה האלבע א נור האט ער ווייל

 און ,בעקומען צו לעבען גאנץ א ,געפינען ,זוכען מען מוז זי
...לעבען גאנצען פון גליק דאס

 אין גאס איין פון און גאס, דער איבער ראש לויפט ער און
 זוכענדיג ,אריין אויגען די אין אלעמען קוקט ; ציוייטער דער
נשמה. העלפט צווייטע זיין

 געקו- אהיים צוריק ער איז טאג צווייטען דעם ערשט
:ארייגגעפאלען שטוב אין פרייד א מיט מען...

!געפונען ,געפונען —
 פרעגטד צוצויגעך געלעגער אויפ׳ן אלץ נאך איז וואס חבר, דער

וואס? —
נשמה! העלפט צווייטע מיין —
? אזוי ווי —

 צוקאפענס: חבר ביים זיך זעצט אריינגעקומענער דער
ליכט... גיעסען אויגען מיינע פיהל, איך י שטראהל איך ווי -זעה,

קומענדיג: זיך צו און
 איך ... געזוכט האב איך ? דו פרעגסט ,אזוי ווי —
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ג$ם, און שטוג פון

 נשמה העלפט צווייטע מיין ,איך טראכט ,מוז ,מאן א בין
 פרויען... ביי זוך און גאסען די אין איך געה .פרוי א ביי׳ן זיין
 מיין ארויסקוקען מיר צו מוז ,איך טראכט ,פרויען־אויגען פון

 טרעף און בענק. איך וועלכער נאך נשמה, העלפט צווייטע
 בענקט העלפט יענע .דערקענען זיי איך וועל ,אויגען די איך
 געגאג- איך בין ...טהון ציטער א וועט זי ...מיינער נאך אויך דאך
---------געגאנגען געגאנגען, גען,

י געטראפען און —
 העלפט צווייטע מיין !אויגען ,אח !דיר איך זאג אויגען —

 בע- מיך האט זי ...הארציגקייט אזא מיט ,ארוים קוקט נשמה
 איך ווי האט, זי געטראפען. זיך — אויגען אונזערע מערקט;

 לייב גאנצען אויפ׳ן ;געטהון ציטער א ,געוואוסט פריהער האב
מיי פון געוואלד מיט ,בעהערשט דאך זיך האט זי .ציטער א

 געה איך געגאנגען. ווייטער און אבגעריסען בליק דעם גע
 צו גאס פון נאך. איהר איך געה שאטען א ווי .נאך איהר
 דאס — ציטער איך .עפענט מען ... טויער א אין קלאפט זי .גאם
 איז אזוי און נשמה. העלפט צווייטע מיין איינשלינגען מיר וועט הויז

 סעקונדע א אויף זיך זי האט ,אריינגעהען פאר׳ן נור .געשעהען
 הארצי- א גוטען, א געווארפען, בליק א אומגעקעהרט, מיר צו

 אויף ,געזעגענט מיר מיט זיך האט לעבען העלפט צווייטע מיין .גען
 איך האב אזוי געפיהלט, איך האב אזוי געזעגענט... נאכט איבער
 גע- טויער פאר׳ן אב און אויף נאכט גאנצע א און ,פיהלען געמוזט
...וואך דער אויף צווייטער דער ביי נשמה העלפט מיין מיט ,שפאנט

 טאג דער ...בלייכט מארגען דער גראהט, מארגען דער
----------זיך, וועקט

...בעוויזען זיך האט זי —
 בע- קאפ-בעוועגונג לייכטער א מיט מיך !געוויס —

 זיסע די ארום שמייכעלע גערייטעלט אקויס-קוים מיט גריסטן
צוגעגאנגען. בין איך .ליפען

מארגען... גוט —
...ענפער שטילער דער 1 יאהר גוט —
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פרץ. ל. י,

 זי ,בעקומען ערלויבניס דערנאך ...בעגלייט זי האב איך
 אווענד היינט ...בעשטעהען וועלען עלטערן איהרע בעזוכען, צו

 ,געליעבט בין ,ליעב האב איך י גליק מיר ווינש י איך געה
זאג... מזל-טוב

 א קוים האסט דו — צווייטער דער ענטפערט — !נאר —
 אכלה ...דורכגעלעבט מעהר האב דא, ליגענדיג איך, כלה...

 דריי, ...געהאט קינדער ...געשטאנען חופה דער אונטער געהאט,
... קינדס-קינדער דערנאך פינף... פיער,

בעגראבען... אייניקעל איין אריינקומען דיין ביי
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מלמד ליטווישן א פון חלום א

פאהרט. ליטוואק דער ן.

 מלמד. א דארף אין ארענדאר רייכען א ביי׳ן קנעלט
 חאטש זיי זאלען ,געהאט ארענדאר דער האט בנים צוויי
קענען... עברי

 בריות גרויכע ;מלמד ליטווישען א גענומען מישנע א און
...עברי אויסלערנען אויף

 — בנים די .נישט נאך מען זעהט פעולה גרויסע קיין
 אב- נישט שקצים, די מיט יסגעקאכט1א ברואים, ווילדע

 סמע- מיט לאדאכיס די פון טייך, פוץ פערד, פון צורייסען
 דער פסח, צו שוין געהט דא און ...זויער-מילך און טענע
אהיים... פאהרט מלמד

 ער נישט, דערפון ארענדאר דער האט נחת גרויס קיין
 אריין שטעטעל נאהנט א אין עקסטרא פאהרען מוזען וועט
 סדר דער איהם ביי׳ן איז אניט אורח, איין ברענגען און

 ער מוז מינים, די אויס אליין ער שטעלט ים־סוף. קריעת
סדר... צום רוקען מיט׳ן זיצען

 יום־טוב דער פסח, נישט. תירוץ קיין אבער איז עס
 דער אין קינדער און ווייב א אויך האט ער חירות, פון

פאד״רען... ער מוז — היים,
 פערטרא־ א ,פאהרען פון נישט רעדט אליין מלמד דער

 ם ה י א פאר מען מוז ,זיך ער שעמט אפשר און ן למדן גענער
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.סיורפריז א איהם מאכען און .געדענקען
 מיט פוהר א אויס מען בעט צייט רעכטער דער צו און

 דער ;טוב מכל אריין שטרוי אין פאקט ארענדארקע די .שטרוי
 טעפליך פאר א ,קוואם פעסעלע א טוב. - יום אויף רביצין

...אינדיק לעבעדיגען א , שמאלץ
 ,איין שפאנט וואס ,שמייסער צום זי זאגט ,יאנעק —

ארויס! פיס די מיט זיצען וועסט
 ארענדארקע דער מיט ; יאנעק ענטפערט י דאבזשע

 בליק א איהרס פון .מזיק א יודענע א .נישט זיך מען שפארט
 ,באק אין זי דערלאנגט און ,פויער שכורער א ניכטערן ווערט
...ארומגעבונדען וואך א מען געהט

!פערפאהר און שפאן —
 דער ביי זיך שטעלט ארענדארקע די .פערפאהרט יאנעק

 האט זי י ושלום לחיים פאהרט :נאכרופען וועט זי ,טהיר
 מיט למדן אויסגעדארטען דעם ,ליטוואק דעם ליעב, נישט איהם

 מיט בארד צושויבערטע און אויגען די איבער ברעמען די
 כבוד אבער ,ווארט א אשה קיין מיט נישט רעדט וואס ,פאות

 .למדנים זענען ליטוואקעס אלע ;זיין ער מוז למדן א .התורה
 אנזאגען מלמד, צום אריין שטוב אין געהט ארענדאר דער און
בשורה. די

 זענען בנים די גמרא... דער איבער אליין איהם ער טרעפט
טייך... ביים צי קעלער, אין דארף, אין ערגיץ שוין

*טהיר אין אב ארענדאר דער זיך שטעלט
געשפאנט... רבי, —

ליטוואק. דער נישט, ער ענטפערט
איהם: ער פערטייטשט

 אויף פאהרען צו אהיים פוהר, א אייך... פאר —
. יום־טוב

 אב- נישט ,יענער איהם ענטפערט !נישט פאהר איך —
גמרא... דער פון אויג קיין רייטענדיג
רבי? איהר, רעדט וואס —
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 איהר הייסט ווי :ארענדאר דער ווערט ונשתומם נבהל
 א בפרט ,כעסן א ליטוואק יעדער דאך איז ? נישט >פאהרט

דבורים: מיט אב איהם ער בריהט ,תלמיד־חכם
תורה! בטול הארץ, עם —

 דער דערצייהלט ,ארענדאר דער ,ארויס ער לויפט
...אזוי און אזוי פלונית׳טע
 איך ,גע׳פועל׳ט ער איז גמרא בלאט א פאר ,ליטוואק ,״א

...וואם״ זוייס
.סדר ביים ער, זאגט ,קומען צוניץ ,גלייכער אפשר -און

 ארץ דרך אויספאקען... אויסשפאנען, הייסט ארענדארקע די
 דאס איהר טהוט ,אשה איין דאך אבער .זי האט למדן פאר׳ן
 הערען געהען מוזען וועט וואס ,אשה יענער אויף וועד. הארץ
.קינדערליך די פון צער דער און סדר... פרעמדען א צו׳ן קדוש

 אויב .שוין ער וועט זי, טראכט פאהרען, נור !פערפאלען
 וועט זי .סוכות אויף ,יום־טוב קורצער צו א ,שבועות נישט
!קאציערע א מיט ארויסטרייבען איהם

.הוה וכך
 שפאנט יאנעק .וואגען א אן ווייטער מען פאקט סוכות פאר

 געהט ,אנזאגען אריינגעהן און קנאק, מיט׳ן פערפאהרט איין,
ארענדארקע. די שוין

אב. נישט מען זאגט איהר
 זיך שטעלט זי און גמרא, דער ביי ווייטער זיצט ער

:זאג א גיט און טהיר אין
!אהיים פאהרט איהר ,רבי —

 .לערנען פון אב נישט זיך רייסט נור ׳ ציטער א ער גיט
:פרעגענדיג אריין, שטוב אין שפרייז א זי מאכט

ניין? צי פאהרט איהר —
געהט. און גמרא די פערמאבט אויף, זיך ער שטעלט

 דער צו קומט ער אז און וועג, פון אב איהם טרעט זי
ווייכער: שוין נאך, איהם זי רופש ,היר1>

 פוילישער דרויסען, אין שיין גמרא... די מיט נעמט —
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.לענט און געזעם אויפ׳ן אויך אייך זיצט ...יעשען
 צר ארויס געהט גמרא, די נעמט צוריק, ער שפרייזט

אויף. איהם זעצט ארענדאר דער פוהר, דער
 ריהרען, פערד די בייטשעל, מיט׳ן קנאק א גיט יאנעק

נאך: רופען ארענדארקע דער מיט ארענדאר דער
ולשלום... לחיים פאהרט —

שוין... לערנט ער נישט... ענטפערט ליטוואק דער
.וואלד אין נעלם ווערט פותר די און
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נ$ש. און •שטוב כון

 ליטוואק ער ד וואלד. אין ,2
קרעטשמערקע. די און

 בעסטע די און סחורה בעסטע די תורה טאקי איז
 אויף פאהרען אהיים נישט זיין, מנהג משנה אבער שמירה...

 איז ,יום־טוב אזא זיי פערשטערען ,קינד און ווייב צו פסח
...קלייניגקייט קיין גישט

 ביי־ ...וואלד אלטער איין .וואלד אין אזוי מען פאהרט
 קניען די ארויס ערד דער פון שטעקען ריעזען, די ווי מער

 וואורצ־ נאקעטע די איבער זיך ווארפט פיהרעל דאס .קאפויער
 ווי ,שטאמען די !פלאם א אראב זיך לאזט מערב אין .לען

 דער אויף .גאלד אין פלאמען חופות, גרין־סאמעטענע אונטער
 רעד- ליכטיגע פלאטערן און ציטערן ארום, זיך וואלגערן ערד
 א ,פויגעל א זיך הערט ...מטבעות זילבערנע די ווי ,ליך

 ליטוואק דער ליעדעל... גוייש א פייפט יאנעק צווייטער...
 פיה- דאס אט, נור פערטיעפט. סוגיא דער אין גישט, הערט

 ליט- דער אונטער, שפרינגט צווייג, א אויף ארויף איז רעל
 דעם דערזעהט — און ,הייך דער אין פליה קליינעם א גיט ,וואק

 ,גאלדענעם א ,אלטען איין ,בוים א דערזעהט און .וואלד
 שויס פון איהם זיך גליטשט וואס גמרא, דער אן ער פערגעסט

:אויס רופט און ,אראב
1זה אילן נאה מה —
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 :געזאגט האט ארענדארקע די וואס ,זיך דערמאנט ער און
״1 יעשען ^פוילישער

 פוילישער — לעפצען די איהם ציטערן — איז דאס ,אה —
! כשוף א !כשוף א ...יעשען

ער: הערט מיטען אין
ו! —כפרו —

פערד. די אב שטעלט יאנעק
 — פלאם א אויך .פייערטע א קומט ארויס ביימער די פון

 פלא- בענדער רויטע ,פנים פערפלאמט א ,ספאדניצע רויטע א
קאפ... ארום טערן

 און .פלאם דער פון אברייסען נישט אויג קיין קען ער
...זי קען ,פנים א ,יאנעק

 וואונדערט פוס? צו קרעטשמערקע די עס געהט וואט —
.יאנעק זיך

 פויליש ווארט קיין — דארף אין ,זאך וואונדערליכע א
 איין עפים און .ער פערשטעהט צינד און ...פערשטאנען גישט

 פער- ער און ,ענפערט זי און ...יאנעק ,ער האט קול אנדער
 ראד א ...איינגעקויפט זי, זאגט געווען, שטאט אין שטעהט!

...געלאזט קאוואל ביים שמייסער מיט׳ן וואגען דעם .צובראכען
יאנעק. פערבעט אויף! זיצט —

.ארויף יאנעקען צו זי וויל
 מיט אנגעפאקט פול — איהר ער וועהרט — ניין, ניין, —
 אין פיס די מיט זיצט אליין ער ,דאך זעהט זי ...לאדאכיס

 נישט אבער ,אראבין זעצען. זיך זי זאל ראבין ביים דרויסען...
...איז גוטס וואט ,מבין א אויך איז ער ,קשה

 שפרינגט ,זאגען נישט מאל צוויי זיך לאזט זי ,לאכט ער
 א גיט יאנעק ...קאץ א ווי ,ארויף געזעס אויפ׳ן ראבין צום
 איהם רוקט און ארום איהם חאפט זי .ריהרען פערדליך די ,פייף

 קעלט... און היץ איהם ווארפען עס .פלאץ זיך מאכט און ,אב
;זי און ארויף, וואורצעל ,אראב וואורצעל — פיהרעל דאס

ראבין? אזוי, דו ציטערסט וואט —

2 6



, גאם און שטוב פון

 און ציטער א אויך זי גיט טרייסעל שטארקערען א ביי׳ן
.האנד א ביי׳ן אן איהם זזאפט

זי: לאכט האנד, די אויס ער רייסט
ראבין! נארישער עה, —
 ריקט ער קניה. אן קלאפט קניה און .ווארפט עס און

:קלינגענדיגער נאך זי לאכט אב; מעגליך ווייט ווי זיך
 ווער ? דא זעהט ווער ...רבי נארישער ,נארישער —

 ווי ? היים דער אין ווייב שענער א האסט ? וואס ? ווייסט
 ,אנגעקינדעלט שוין דיר זי האט וויפיל שפרינצע? זי? הייסט

 ...זיין זי מוז אויסגעמאגערטע איין ,דארע א ? שפרינצע די
 פאלט הענד די פון ...שפרינצע די ,שלימעזאלניצע א און

זי... שילט שילטען און ...איהר
 קרעכצט זי? ווייסט וואניט פון זי? ווייסט וואניט פון —

...איהם אין עם
 אפארשוין... ...לייט א נאך ביזט זי, זאגט דו, און —

...אויסגלייכען נור דיך דארף מען
 און אויס, אקסעל די איהם גלייכט און נעמט, זי און

.קאפ דעם הייבט
 , פאות די נור ...זי זאגט 1 סאסנע א ווי ,אזוי אט —

בארד! די
 ,פוהר דער אין איהם קעגען אויף זיך שטעלט זי און
 איהם צוקעמט אויערן, די אונטער פאות די איהם פערגלעט

בארד... די פינגער די מיט
? דו ווילסט קוש א און —
 האט תיכף און ,וואלד פון ארויס איז מען וואס ,מערכה א

...קרעטשמע די בעוויזען דך
ו—טפרו —
 פער- וואלט זי גלייך — ליטוואק אן ,אראב שפרינגט זי

עסען...1
!קאפ א קריגען וועסט ,יאנעק ,קום —

פריהער מוז ער פערד. די אויס אבער שפאנט יאנעק
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...פערלוירעץ וואלד אין פאדקאוועס צוויי קאוואל, צום
 דער .אוועק רייט יאנעק ,פערשווינדט קרעטשמערקע ד•

 ,גמרא דער אן זיך דערמאנט ,זיך חאפט ליטוואק צומישטער
 ,קושט ,אויף זי הייבט ער ...אראבגעגליטשט זיך האט וואס

שויס... דער אויף עפענט
ער... שטאמעלט ער... איז געלויבט ער, איז געלויבט —

געענדיגט. נישט נאך אבער זיך האט נסיון דער
 וואלד. אונטערן ארונטער אינגאנצען שוין איז זון די

 פון . אויף פלאמען , זיך רייטלען קרעטשמע פון פענסטער די
 פויערען — געזאנג גערויש, זיך הערט אתים קרעטשמע

...טרינקען
 זיין אין זיך פערטיעפט און גובר, אבער ער איז דאס

 זו- ווארים א .טריפען הימעל דער אן אבער הייבט ... סוגיא
 הענד די מיט פייערטע, די און טריעפט... רעגענדיל מערדיג

— טהיר דער פאר זיך בעווייזט לענדען, די ביי
 דאס דורכנעצען דיר וועט עס ,ראבין ,רעגענט עס —

... ספר הייליגע
בעמערקט: עס וואלט זי גלייך און ער, צימערט

 איבער נור ...זי זאגט ,אריין קרעטשמע אין נישט —
...אריין שטיבעל בעזונדער א אין , קרעטשמע דער

זיך. שטארקט רעגענדיל דאס און
 פאר סוחרים, פאר "אשטילם, זי האט אשטיבעל און
 ארויף..." קרעטשמע פון קול קיין נישט קומט דארט פריצים...

 ווי סיי ...היים דער אין נישט אודאי איז קאוואל ״דער און
 ...אריין״ נאכט דער אין שטיק א ביז דויערען עס וועט סיי
!״ ראבין ,נישט נאר קיין .זיי

 ...נאי א זיין צו איז ליטוואק א פאר ערגסטע דאס און
 פיטש-נאס... גמרא־בלעטער די רעגען, שוין איז רעגענדיל פון און

 שטיבעל צום טרעפליך די איהם זי ווייזט אראב, ער קריכט
 שטוהל, א טיש, א :אריין קומט ארויף, ער געהט ...ארויף

... אנגעגרייט ליפט א און ... בעט א
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לערנען... צום שטוב אזא האט ער ווען אוי,
תחמוד"! "לא אויף געווען עובר

 אין ן ע נ ר ע ל צום חשק ווילד א איהם חאפט דערווייל און
 און ליכט דאס אן צינד און זיך, זעצט ער און שטוב. דער

 ,מעהר און צוויי ,שעה א ,לערנט און ... גמרא די עפענט
 און בעט, אויפ׳ן זיך לעגט ער און אוים, געהט ליכט דאס ביז

...איין שלאפט
 פערגעסען מיעדקייט פאר נאך האט ער אז ,סברא א איז

.ליינע! צו שמע קריאת
 אקסעל די ביי פייערטע די איהם ריהרט פריה דער אין

: אויף איהם וועקט און
 אהיים זי, זאגט איך, האב פוהר דער מיט יאנעקען —

געשיקט...
שרעק. אין ער שטאמעלט וואס? וואס? —
 ס׳וועט לערנען... און זיצען זי, זאגט דא, וועסט דו

 דיר ס׳וועט ...הדר בעזונדער א ,שטערען נישט קיינער דיר
זעהן! וועסט זיין, גוט

וואקסט. שרעק זיין
זי: לאכט
זיך? דו שרעקסט וואס

 וועט מען אז און חלילה... זיין, מאנס נישט דיך ך׳וויל
 הייליגער דיין פון זכות דעם דאך דו האסט אמאל, זינדיגען
זיין... מכפר ס׳וועט תורה...

:פנים איבערן איהם גלעט און ,שמייכעלט זי און
 — ברויט ...מיליכדיגס ...עסען דו וועסט כשר׳ס און

 קיינער .לערן און זיץ ...לערן און דיר זיץ דו ...שטאט פון
 נור ...וויסען נישט וועט קיינער ,ארויפקומען נישט דא וועט

תורה... די און דו
.וואקסט למדן פון האוד, די
סוכות! ער, שטאמעלט סוכות, אבער —
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 ,יודיש גאר פערשטעהט זי ...זאך וואונדערליכע א און
ענטפערט: און

 ך׳וועל ...סוכה ע כשר א סוכה, א מאכען דיר וועסט —
...וואגד פון סכך ברענגען ,ברעטער געבען דיר

...געבליבען איז ער און
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צווישעןדינעגעל. קליפה ר ע ד .ביי3

...געבליבען
 נור געגעבען ווארט, געהאלטען האט קרעטשמערקע די

.שטאט פון ברויט יודיש —ברויט און מיליכדיגס
 ערלית, א ביי׳ן זיצט ער וואם זינד, די זיין צו מכפר

 וועניגער שעה א לעת מעת א אויף :געטהון נדר א ער האט
 אויך וועט און .לערנען צו מעהר שעה א און שלאפען צו

.ווארט האלטען
 אן גאר אפשר ער וואלט לערנען, אין פערטיעפט

.דערמאנט אבער זי פערגעסען; סוכות
 לעגט קעגענאיבער, איהם זיך שטעלט ארויף, קומט זי

 פינגער די מיט ,טיש אויפ׳ן איהם פאר הענד נאקעטע רויטע די
שמייכעלט: און גמרא, דער צו ביז

ראבין? גוט, דיר איז —
ער. שטאמעלט ...גוט גוט, —
? איז היינט וואס ,פערגעסען האסטו וואהלטאג פאר און —
? היינט איז וואס —
 אויפ׳ן .פערגעסען נישט האב אבער איך .סוכות ערב —

...צונומען שטעלעכעל א אמישנע ,ברעטער שוין ליגען הויף
 נאך אריין וואלד אין געשיקט אפילו שוין האט זי
סכך...

 איין —,ער טראכט —, זאך צוגעשיקטע א גאר עפים —
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איז. סכך וואס ווייסט יודיש, רעדט און פערשטעהט ערלית,
 די קען ער נישט. איהם זיך גליסט אראבגעהן אבער

.אויפהייבען נישט גמרא רער פון אויגען
 מאכט מען ווי ווייסט, זי לערנען. זיך ער זאל גוט...

 איהם זי וועט פארנאכט .סכך מיט בעדעקט מען ווי ,סוכה א
"קדוש". צו רופען

אויך. זי ווייסט "קדוש"
 רא- שטאט פון ברענגען געלאזט זי האט "קדוש" צו און
 און .טרינקען נישט נסך קיין וועט ער ,ווייסט זי .זינקע־וויין

 חלה. איבער קדוש מאכען ער קען וויל, ראבין דער אויב
 פון געברענגט מען האט חלות און .אויך זי ווייסט דאס

 נישט באקט שפרינצע זיין !שניי ווי ווייסע חלות ,שטאט
חלות. אזוינע

 ער וועט זיין, מוחל שוין ער זאל פלייש, קיין נור —
האבען... נישט

אויך"? העין מן שנתעלם "בשר פון זי ווייסם צי —
 א — טישטוך א ! טיש א דעקען זי וועט דאס פאר —

...ליכט כשר׳ע ,גרויסע—ליכט .ווייס
 לעגט און טיש זייט צווייטער דער צו אריבער געהט זי

אקסעל: די אויף האנד ווייכע די איהם
 טרינקען, און עסען סוכה, אין זיצען דיר וועסט דו —

סוכה... אין שלאפען און
 בעטגעוואנד, אבעט... אריינשטעלען איהם וועט מען

שניי... ווי ווייס אויך
— גאנצען אין ציטערט ער
 הייסט( זי ווי שוין, ווייסט )ער מארטא דו, אבער —

 נישט אריין סוכה אין זאלסט — ,זיך ער בעט ,מארטא ,דו
...נישט פאסט עס קומען,

 עסען צום —זי שמייכעלט — ווייס איך ווייס, איך —
 ברע- וועלען ליכט די כל־זמן נישט... —בענשען צום גישט,

...נישט אויך —נען
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...פערשווינדט און
 די פערגעסט ...צומישט און צושראקען בלייבט ער

 א אזוי זיצט און פערזונקען. אריין זיך אין זיצט און גמרא
 ,ארבייט וואס ,האק די ער דערהערט דערנאך .צוויי און שעה

הויף... אין ברעטער צוזאמענשלאגענדיג
— הויף אין מארטע רופט !לייטער א —
 קרעטשמע פון עמיץ סכך. דעם לעגען אווראי וועט זי

גוי... א אויך אפנים. איהר, העלפט
 וועט זיין? עס וועט סוכה א פאר וואס סכך, א פאר וואס

? ״אושפיזין״ די זאגען דארט ער
 די ביז גריבעלט, און זיך, אין אזוי גריבעלט ער און

ארויף: איהם צו רופט מארטע און אונטער געהט זון
 דאווענען. דיך שטעל ליעבער, ראבין מיינער, ראבין —

 שטע- הימעל אין זיך וועלען באלד ...אראב זיך לאזט זון די
...נאכט שטילע אזא ,נאכט שענע אזא ...בעווייזען רענדליך

ערלית. די ער. טראכט צנועה אשה אזא
 ,יוד א ביי׳ן דיענען ,שטאט אין זיין אמאל געמוזט

 וואס ,ווייסט און ,סוכה פון דינים די אפילו ,דינים די ווייסט
...איז למדן א יוד א — ראבין א

 שפרינצען זיין אויף ...איהם האלט זי ערליך ווי און
...זיין מגייר ,צוליעב איהם ׳ אפשר גאר זיך וועט זי ...געזאגט

...דאווינען זיך שטעלט ער און
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,ט אב נ י בי א רב הושענא .4

 י-9 אלע מיט סוכה מצות געווען מקיים האט ער און
 גע. סוכה, אין געלערנט געדאווענט, געגעסען, טשעווקיס.

...שלאפען
 און זיצט ער וויעטשערע, נאך ביינאכט... רבא הושענא

 דער אין אומריה איין ווי זיך וויעגט קאם דער ,לערנט
 איבער׳ן ווארפט קאפ זיין אז פלוצלינג, ער בעמערקט ברייט...

גישט. שאטען קיין טיש בעלייכטען
 דער איבער געהט ,אויף זיך הייבט ,זיך ער דערשרעקט

 —,ברייט דער איבער ,לענג דער איבער ,אב און אויף .סוכה
נישט. שאטען קיין האט גוף גאנצער דער

 אין ,צוואנג א מיט ווי ,הארץ ביי׳ם האפ א איהם עם גיט
 אויפ׳ן ארויס לויפט ער .העמערליך קלאפען שלעפען די

 קרעטשמע די ...נאכט - לבנה אויסגעשטערנטע איין - הויף
הויף... איבער׳ן שאטען איהר ווארפט

 לייטער די לייטער, א שטעהט דאך ביי׳ם אנגעשפארט
 איהר האט זי ,קאץ א שטעהט דאך אויפ׳ן .שאטען איהר האט

— און .אויגען רויטע מיט אראב איהם צו קוקט זי און .שאטען
• ו—מיא ו,—מיא —
איהם: אויס עס לאכט זי
דו, און שאטען, מיין האב און קאץ א גור בין איך -
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נישטי שאטען קיין האסט ,ליטוואק-למדן
 נישט אויגען רויטע איהרע קען ער ,אב זיך ער דרעהט

 דער אויף ..."בריטאן" ארויס ביידעל פון קומט .אויסהאלטען
און ער, קומט אריין הויף אין קייט דער פון לענג גאנצער

וואר! וואר, -
.הונד דער ,ער ווארקעט איהם אויף ,ניין ? קאץ דער צו
 קייט מיין ...שאטען מיין האב און הונד א בין איך —

 עק דער האט עק, מיט׳ן איך מאך און שאטען. איהר האט
 דו האסט וואו איהם. מיט גלייך זיך ווארפט און שאטען זיין
 געווארען, ביסטו מיתה חייב ליטוואק? ,אהינגעטהון טען שא דיין

וואר! —וואר אויסלעבען! נישט יאהר דאס וועסט
!ניין
 פון אוועק מוז ער י ראטעווען לעבען זיין מוז ער

 דער פון אוועק מוז ער אהיים... ארענדאר, צום קרעטשמע...
 צו צנועה, די חיל אשת זיין צו שפרינצע, זיין צו ערלית

...קינדער זיינע פון מאמען דער
זיך? מען בעפרייט אזוי ווי אבער

 ער מארטע... די ערלית... די כשוף, א דאך איז עס
 לעבט, זי זמן כל ...דערהארגענען נור אנדערש נישט זי מוז

 קוקט זי זמן כל ,אויגען אפענע האט זי זמן כל ,ער פיהלט
 קליפה דער פון זיך ער וועט ,אויגאניס איהרע מיט איהם אדיף

...זי ער מוז טייטען — בעפרייען נישט
עם: שרייט הארץ אויפגעקאכטען אינ׳ם און
י טייטען ,טייטען —

 צו׳ן באדיי וועט ער טהון... תשובה ער וועט דערנאך
 חוכא יודען גוטע אויף לעבען גאנצען )ביים פאהרען רבין א

 גלגול ,תעניתים ...ארויסנעמען תשובה א ,געמאכט( דטלילא
יסורים... פאר זיין נור קען עס וואט שלג,

 ביים ... געגאנג;, נישט בלוט קיין גאר וואלט אפשר און
 רויך א ווי ,געווארען צורינען קליפה די וואלט קלאפ ערשטען

. ...צולאטט זיך
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...זיינם טהון מוז ער . איינס אלץ
 אין ארוס זיך וואלגערט זיך, ער דערמאנט סוכה, אין

 געשלאגען צוזאמען האט מען וועלכער מיט האק, די ווינקעל
ברעטער... די

— האק. דער נאך לויפט ער און
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 פאהרט ליטוואק דער .5
ר. ד נ א ט ו ה ט און ם י י ה א

 ער אויסגעברענט; שוין זיך האט סוכה אין ליכט דאס
 און זי נעמט פינסטער,• דער אין האק די געפינט טאפט,
טהיר... דער ביי סוכה אין זיך שטעלט

...קומען דאך וועט זי אבווארטען, זי וועט ער
 איהר ער וועט קאס, דעם אריינבייגען ערשטען ביים

...דערלאנגען האק דער מיט
 נישט... קומט מארטא צוויי, און שעה א אב זי ער ווארט

טריט... קיין הערט מען שטיל,
 זי האט אפשר געשטויסען. אפשר זיך האט מכשפה די

 דער אין שטוב גרויסער איהר פון פענסטער פון געזעהן איהם
לויפט. ער וואס נאך פערשטאנען און הויף, אין הייך

 איהר. צו האק דער מיט געהט ער אויס, נישט מאכט
 פינסטער, איז זי — ,קרעטשמע פון פראנט צום ער קומט

 פער- טהיר די פערלאדענט, אינערווייניג פון פענסטער די
 קלאפט .האלז דער פערשניערט ,נישט ער קען רופען .מאכט

 קיינער האק. דער מיט דערבאך האנד, דער מיט פריהער ער
 פון פענסטער צום אויף קאפ דעם ער הייבט .נישט ענפערט
 זיך, לייכט דארט —הייך דער אין שטוב גרויסער מארטאס

 מוז שמחה א .פלאממען שייבליך די .שטארק זיך לייכט דארט
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פרץ. ל. י.

 הארמאני- א .פרייהליכס א ,זיך הערט גערויש א ,זיין דארט
...מיט ציהט פייפעריל א אן, זיך רופט קע

 ליטווישען אויפ׳ן .גויש אויף—מען רופט — ! לחיים —
פאהיבעל! מלמד׳ם

מען. לאכט י פערלוירען שאטען דעם שוין ,פערפאלען —
... אויך —זי

 אריינגע- איז ער הענד וועמיס אין שוין, ער ווייסט
 איז .פייער א פאר ווי ,ענטלויף — ,אנדערער איין .פאלען

 אינ׳ם זיך צופלאקערט ,ליטוואק א — קפדן א אבער דאך ער
 זיך מוז ער איהר. צו ארויף מוז ער רציחה. די מעהר נאך

.שלאגען טויט ,זיין נוקם
 ,שטעהט הויז זייט יענער אויף אז ,דאך ער געדענקט

 ברענגט , איחר נאך ער לויפט ,לייטער א אנגעשפארט דאך אן
 קריכט, און פענסטער אן אן שפארט אויף, זי שטעלט זי.
!ארויף ,האגד דער אין האק דער מיט

! טראך — פלוצלינג
 .אראב אראב, פאלט ער ,אונטער זיך ברעכט שטאפעל א

 פאלט און .אריין גיהנם א אין ,תהום א אין ווי ,לאנג פאלט
...אויף זיך חאפט און הארטס עפים אויף קאם מיט׳ן

 פוהר דער פון און איינגעשלאפען, וואלד... אין איז ער
...אראבגעפאלען

— פוהר דער נאך ער שרייט !יאנעק !יאנעק —
 דער־ ,אבגעשטעלט זיך און דערהערט האט יאנעק קוים

...רופט עס ווער זעהען,
 קאפ מיט׳ן .נישט זיך ער קען אליין אויפהייבען אבער

טריעפט... בלוט געטראפען, בוים א פון וואורצעל א אויף
 שמאטהע- א אראבגעחאפט האט יאנעק . געפעהרליך נישט

 אוים־ און .ארומגעבונדען און זויערמילך, מיט לאדאך א פון לע
... ארויפגעזעצט צוריק פוהר דער אויף און געהויבען,
 ליטוויש- דער טהוט ,פאהרענדיג און ווייטער פאהרט מען

: נדר א מלמד ער
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.גאם און שטוב פרן

 קנעלען, נישט זאל ער וואו !זיין מנהג משנה נישט —
 זיין צו אתיים". ער פאהרט השם, ירצה אם פסח, אויף

קינדערליך. זיינע צו שפרינצע,
1 ליטוואק דער ,האלטען ער וועט ווארט



קלעצקין א. ב. פון פארלאג ווילבער
.32 וו. .36 לעשנא ווארשע,

.לד.ג :פרץ ל♦ י• פרן ק ר ע ר ר אלע
59.90 .............................................בענדער 13 אין ווערק אלע

4.70  ............................געשיכטן פאלקסטימלעכע 1

5.50 ..............................צייט די ןן

00.............................................................דראמען ןןן

00.........................................................וחוה אדם ן /ו

4.70..............................................................חסידיש 7

4.00.......................................גרוים און קליין פאר 71

4.20...........................................סקיצן און בילדער 711

4.70..............................פעליעטאנען און אויפזאצן 7111

x4.00......................................................ניי און אלט ן

x , 4.70...........................................גאס און שטוב פון

x1 4.50............................... אידעען און געדאנקען

2.00.................................................זכרונות מייגע \11

^X11 חד־גדיא, און אקדמות מגילות, פיבף 
5.50 . . פרץ( ל. י. דורך )איבערזעצס

באגד. א 1.25 צו פראכט״באנדן, אין געבונדן

240.................................................. יוגנט פאר פרץ

 040 ביז 20 פון ... . העפטן( 12) שול דער פאר פרץ

.... שפיל און )געזאנג קינדער קלייבע פאר פרץ
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