


בלל-פאדלאג



(. 7י



ביאליק נ. ח.

ם י
פאעמען( און )לידער

 כלל־פארלאג
תרפ״ב 1922 פערלין

8£££1א 8^768 / א£ץ^8^58£ 73



€0ן>7ז1£111 £111-¥6ז1ג8. 36ז11,ס 1922.

£111 ס־ מז01£6ז81 36ז1ם1.



ביאליק נ. ה.



אינהאלט
נאציאנאלע: .1

1........................................................................................................וויינען סיר זיך גלוסט
2............................................................................................................שדויטה־שטאט אין

15...........................................................................................................ווארט לעצטע דאם
22...................................................................................געגאגגען ריף אייעד אויף נישט כ׳בין

23.....................................................................................................................פרעהליכם א
26....................................................................................... וויסען בעלן א געווען כ׳וואלט

:איבערזעצוכגען .11
31 •...................................................הלוס יהודה ר׳ )פון קינדער דיינע נאך אויך ביינקסט

33..........................................................................................הלוס יהודה ר׳ )נאך ים־לידער
35.........................................................................................היינע( )פון שבת פרינצעסין די

:נאטור .111
43......................................................................................................בארג הויכען דעם אויף

46...............................................................................................פארפלאנטעט מיך האט עם
45 ......................................................................................בוימעלעך נרינינקע די אונטער

49.......................................................................................................................גארטען מיין
56 ...............................................................................................................פריהלינג ערב

:איבערזעצונגק פרעמדע .1¥
63................................................................................. שניאור ז. און שווארץ איבערז. ודנטער״לידער

72..........................................................................................................ד,ורוחץ • סעלד אין
77...................................................................................................................... אנטלויף

78...........................................................................................................................ווינט צום
79.................................................................................. רייזין א. איבערז. בית״עולם אויפן
8"......................................................................................... נינזבערג ש. . ביסטו? וואו

מ.................................................................................ר״זין א. אעעח. בריוועל א נעשיקט סיר האט זי
84.......................................................................... • מיד שוץ א זיי

83................................................................................- באנאכט



 פאלקם־לידער: ¥.
 חדקל-דארטען... פרת׳ צווישען

נארטען מיין אין
 פיכטע א שטעהט טייכעל נעבען
 מאדע נייע א וים*א ס׳איז

 באנאכט ניט און באטאג ניט
 זי... איז ורעה ניט׳ וויים טע

 איר... ניטא שוין - נלין־גלינג
 טויער הויכען א האט יענער

 פערל ס׳האט ווער
 פיר דריי׳ צורי׳ איינם׳
ניט... נלויב

 ...פאווע גאלדנע די אוועק פליהט
טיינסט... דו טרעפט׳ עט

88.....................................................................מה־יסות י. אימת.
"........................................91
.........................................93

........................... . 94
..........................................95

100 11 א .
101  * ״ א
103 •■•*•.*■.•••• ■ א .

........................................105
107 . א א א

.  108
. .  109



ביאליק נחמן הדם
בעל־מחשבות פין

1

 איז צייט׳ אונזער פון פאעט נאציאנאל-אידישער באריסטסטער דער ביאליק׳ נחמן חיים
 וואלינער דער אין זיך נעפינט עם וואם די׳ א ר דארף אין 1873 יאל אין געווארען נעבוירען

 צולים נעהאלטען האט בעל־מוצלח׳ קיין נישט אבער למדן׳ א איד א פאטער׳ זיין נובערניע.
דארף. עק באם קרעטשמע א וועגען פרנסה ארימער דער

 פון לופט ריינער פרייער א אין אריבער איז נחמנ׳דעל קליינעם פון קינדהייט ערשטע די
 נעצויגען זיך האבען וראם וועלדער׳ געדיכטע און גרויסע די פק ווייט נישט דארף׳ גויאישען א

קרעטשמע. טאטענם צום
 אק באזעצט זיך האט און דערפעל דאס פארלאזען האט טאטע דער וועק שפעטער׳ אויך

 דער איז - טעטערעוו׳ טייך פון ברעגעס מאלערישע און שיינע די נעבען שטאט׳ אין זשיטאמיר
 אידיש אנדער אן ווי נאטור׳ נאטם פון דערווייטערט אזוי געווען נישט נאך נהמנ׳דעל קליינער

שטעט. און שטעטלעך אידישע פון שאטענס די אין וואקסט וואם קינד׳

 שוין איינזוינען זאל פאעט צוקינפטינער דער או געוואלט׳ כיון א מיט השגחה די האט אפשר
 צוגענרייט פארוים שוין אים זי האט אפשר וועלט? נאטם פון שיינקייט די אויף קינדהייט פון

 זיך וועלען ליפען זיינע אויף ווען טעג׳ די אין שמערצען זיינע לינדערן זאל וואם באלזאם׳ דעם
וועלט? גאנצער דער אויף און פאלק זיין אדף זיך׳ אויף קללות ביטערע טראנען

 די איז געלעבט׳ נאך האט טאטע דער זמן בל יתום. א געווארען ביאליק איז יאר זיבען צו
 אין דלות דער אדיין באלד איז פאטער זיין פון אבער טויט נאכן נרוים; אזוי געווען נישט נויט
בעל־הבית. צווייטער א ווי צעזעצט׳ ברייט דארטען זיך האט און נחמן קליינעם פון הויז

 שטוב אין געהערשט האט וואס ארימקייט׳ שוידערהאפטע די פארשטעלען זיך וויל עם ווער
 פאעט דער וואו ליד(׳ )מיין "שירתי" ליד זיין דורכלייענען זאל דער ביאליקען׳ קליינעם פון

 האט עם וואנען פון ביטערקייט׳ און עקעל מיט פול פארערנערטער א לעזער דעם ערקלערט
 נרילצט וואם גריל׳ דער געווען איז לערמייסטער זיין ליד. זיין פון קוואל דער אים בא גענומען זיך

 געדריקטקייט שטילע די וואו און קאלט שטענדיג איז אויווען דער וואו הייזער׳ ארימע די אין תמיד
 גרילצענדינער און הילכיגער אנגעוועהטיגטזיין-םאכט שטענדיגען פק צרות״ליידען׳ און נויט פק

אויווען. אונטערן גריל דעם

 קייב" האט וראם און זיננען אויסגעלערנט אים האט וואס זינגער׳ דער געווען איז נריל דער
 טרויעריג עפעס אנגעהויבען האט שטים אומעטיגע זיין ווען כאר׳ אין געפעלט נישט מאל

טערעלייקען. צו
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 אויפן בשעת טאג; וואכעדינען א שבת א פון געמאכט ארימקייט צוליב האט טאטע מיק "!רען
 *רויכערדיגע חלב׳נע׳ מאנערע ווען חלות; וויישינקע די און קדוש צו וויין דער נעפעלט האט טיש

 האלב קינדער׳ זיבען און ווענט; די אויף שאטענש מיאושע נעווארפען האבען ליכטלעך ברודנע
 א האט מאמע די און טיש׳ אן אנגעשפארט נעזעשען זענען פארשלאפען האלב פארהוננערט׳
 טאטע׳ רער ווען ;,"מלאכי״השרת די באגרישען שטישען מאטע זייערע ווי געהארכט׳ פאראומערטע

 טעספען א טיט געשניטען האט פארצאנטער׳ א און דערשלאגענער א פארשולדינטער• א ווי
הערינג... פון עק דעם און ברויט שווארצע דאש מעסער

 אק זאלץ. אין אייננעטונקט ברויט׳ שטיקעל שווארצע דאש צעקייט נישט נאך האבען •שיר
 ושירות׳ די מאגען ליידיגען א און בויך פושטען א שיט טאטען דעש נאכצוזינגען אננעהויבען שוין

 זמירותדינ האט און זמירות־כאר׳ אונזער צו באהעפט גריל דער אויך זיך האט דעמאלשט —
)שירתי(. שפאלט" פינשטערען זיק פק נענרילצט

 אירען. פאנאטישען שטרייננען׳ א זיידען׳ זיין צו אריבער ביאליק איז טויט פאטערס נאכן
 זייענדיג ביאליק׳ קינד. יונג א פק שטיפעריי נאאיווע פרעהליכע די נעהאט פיינט האט וואם

 הדמיק כח זיק אנטוויקלען שטארק נעשוזט האט זיידען׳ זיק פק השגחה שטרייננער דער אונטער
 א־ש ווי אזוי לעבען" פינסטער דער אק כאטש קאנען צו אום איינבילדונגש־קראפט׳ פאעטישע אק

 פדן ראטעווען זיך ער פלעגט אפט זעהר זיידען. זיק זיך נלושט עש ווי נישט אליק׳ זיך נלושט
 שטאט הינטערן ווייט־ווייט אוועק פלענט ער וואש דורכדעם׳ לעבענש״גענג שטריינגע זיידענש זיק
 נרוישע א נעווען דאש איז זיידען באש וואש נאטור־איינדריקען׳ אזוינע אינגאנצען אפגעבען זיך אק

חטא. שיאוסער א אק עבירה
 אג־ ער האט יאר צוועלף צו שוק אנטורקעלט. שנעל זעהר זיך האט ביאליק נחמן חיים
 פילאזאפען׳ אידישע שיסעלאלטערליכע די ט*ם ׳,נבוכים "שורה ׳,"כוזרי טיטן באקאנען זיך נעהויבען

 פארלאזען ער האט יאר דרייצען צו וו. אז. א. חשידות אק קבלה פק הפריש שיט ׳,.זוהר שיטן
זיך. פאר לערנען בית־השדרש אין אוועק אק רביים די שיט חדר דעש

 עש ווען זעלטען שטאט. עק באש נעווען איז נעלערנט׳ האט ער וואו בית־השדרשל׳ דאש
 בחור׳ א פון נעפילען פארשידענארטינע די דאוונען. בשעת חוץ ווער׳ אריינקושען דארט פלעגט

 האט בית־השדרשל׳ פארווארפענעם א ערנעץ אין איינזאש און עלענד דך׳ פאר אליק לערנט וואש
 פאעשע זיין אין אפקלאנג טיפען אק פאעט־שען וואונדערליך א דיכטער באש שפעטער נעפונען

 ווענען אק שווארץ׳ פון אעערזעצונג דער אק דא געשינט לעזער דער וואש ׳,שתשיר ר .דע
ריידען. צו אוישקושען ארגז נאך וועט עש וועלכער

 ניי״העברעאישער דעה פק שפ-ם איינינע נדט באקאנט זיך נחשן האט צופאל א דורך
 נעפילש־לעבען. זיק אק איבערקערעניש אן געשאכט האט צופאל דאזיגער דער אק ליטעראטור׳

 אק קענטענישען׳ און א־דייען נ־-ע די אק אריינדריננען פארוואלט שטארק זיך האט ב־אליקען
 שען לערנט דעה׳ יורה און גשרא כדט אינאיינעם אז גע׳שש׳ט׳ דעשאלשט האט וואלאזשק ווי אזוי

וואלאזשק. קיק אוועקגעלאזען ב-אליק דך האט - לשורים אלגעשיינע ישיבה בארישטער רעד אק

 יארהונרערט׳ פאריגען אק ניינצינער די פק אנפאנג אק און ען*יא אכצינער די פק שוף אק
 וואלאזשק אריך איז—ישיבה וואלאזשינער די צונעשאשט האט רענירוננ די ווען צייט׳ רער צו ביז

 אזוי שפעטער האבען וואש א-דייען׳ ניישטע די ארייננעדרונגען ש׳זענען וואו ארט׳ דאש נעווען
 נעקעשפט שטענדיג האבען יש־בה בארישטער דאזיגער דער אק לעבען. אירישע דאש באפרוכפערט

 אויפפאשונג אידישע אלטע קאנשערוואטיווע די געדאנקען־וועלטען׳ צוויי ישיבה־־בחור-ם די בא
 אירייען שאדערנע נייע די צופאשען נעוואלם האט וואש רעוואלוציאנערע׳ נייע די אק לעבען סק
 —פא די געווען עש זענען שפעטער אק השילה פון צייט דער אק אידישקייט. אלטער דער צו

 אהק מרדכי ר׳ א ריב״ל׳ א פק נעווארען •פארשטאכעך זענען וואש ששכילים׳ באהאלטענע

 פק צייט רער אין א-דייען. נייע די אוישנעדריקט האבען וועלכע שאפו׳ אברהם אן בינצבורג׳
 תלמידים ,ד יונגע־לייט׳ די אונטער חובב־־ציק פארבאהאלטענע די נעווען עש זענען חבת־ציק

1¥



 פארגליווערטער דער קעכען געקעמפט האבען וואם אחד־העם׳ פוץ שפעטער און ליליענבלום פק
 פון התלהבות און ערליכקייט גאנצער הער מיט און אויפפאסוננ אידישער אלט־ארטאדאקפער

 גייע דורך פארמען אפגעלעבטע אלטע די איבערצואנדערשען זיך געמיהט נשמה יוננער א
 פון גרויסען און נוצליכען דעם מיט אידענטום פון אייביגע דאס פארבינדען צו נעזוכט פרישערע׳

צייט. לעבעדינער דער
 אין לעבעדיגע נייע׳ דאש ווען ישיבה׳ וואלאזשינער דער אין געקומען גראד איז ביאליק נ. ח.

 פילעידען איטליכען אויף פליגלען זיינע צעשפרייט האט חבת־ציון פון נעשטאלט אין אידענטום
ווארהאפטיגקייט. און שיינקייט זייער פון צויבער דעם מיט פארכאפט יונגענמאן׳ דיינקענדען און

 נישט גענויער זיך שטעלען ביאגראפען ביאליקם פון קיינער וואם שאד־עיף נרויפער א ס׳איו
 לערך ביאליקם פון יארען די נעמט מען ווען לעבען. זיין פון עפאכע וואלאזשינער דער אויף אפ

 צייט דאזינע די אז מען׳ פילט שטאנדפונקט׳ היסטארישען פון ישיבה וואלאזשינער דער אין צייט
 פון חברים די און מענשען די אז איינפלום; טיפסטען דעם דיכטער אויפן האבען געמוזט האט
 חבת־ציון׳ פון צייט לעבעדיגע פרישע די דעמאלסט דורכגעלעבט האבען וואם ישיבה׳ דער

 געמוזט׳ אים האבען נשמה׳ פאעטישער צארטער ביאליקם אויף ווירקען נעוואלטיג נעמוזט האבען
 ביאליק וואס אין פאעזיע׳ ארט דער צו שטויס גרויסען ערשטען דעם נעבען אומבאוואוסטזיניג׳

וואונדער. גרויפע אזוינע שפעטער באוויזען האט
 אוים־ ווייניג נאך איז יונענט־צייט ביאליקם פון עפאכע וואלאזשינער די נעזאנט׳ ווי נאר

באסערקונג. פאלגענדער דער מיט באגנוגענען נאר זיך מוזען מיר און געווארען׳ געפארשט
 ערשטען דעם אז ביאגראפיע׳ ביאליקם פארצעהלט מען ווען שרייבען׳ צו אנגענומען ס׳איז

 מיט באקאנט זיך האט ער וואש דאם׳ ביאליקען אויף נעהאט האט איינפלום שטארקסטען און
 שפעטער(. פך א ארוים איז בוך אלם דרכים" פרשת •על )אחד-העמם ארטיקלען אחד־־העמם

 דער אין ישיבה וואלאזשינער אין לעבען דעם פון פארשטעלוננ קליינע א אבער האט וואס דער׳
 איינ־ פריהערדינע זוכען ווילענדיב• נישע אבער׳ מוז נעלערנט׳ דארטען האט ביאליק ווען צייט׳

נשמה. צארטער דיכטערם דעם אויף פלופען
 דוכט מיר ווי אבער׳ ראלע׳ נרויסע א לעבען ביאליקם אין געשפילט אחד־העם האט אודאי

 דעם אין אז באדיינקט׳ מען ווען השפעות׳ אנדערע קומען אהד־העם פאר געמוזט נאך האבען זיך׳
 פילע נעווען זענען ביאליקען׳ טיט אינאיינעם געלערנט זיך האבען וואם ישיבה־לייט׳ די פון קרייז

 אוים־ אידישער דער אין נענומען אנטייל נרויפען א שפעטער האבען וואם קעפ< אויסנעצייכענטע
לעבונגם־באוועגונג.

 דאס׳ או איבערצייגט׳ גיך זיך האט ער געבליבען. נישט לאנג ישיבה דער אין איז ביאליק
 טאקע זיך ער האט באלד און באקומען׳ נישט ישיבה דער אין ער וועט שטרעבט׳ ער וואם צו

וויסענשאפטען. מאדערנע און שפראכען לעבעדיגע קענטענישען׳ אלגעמיינע צו גענומען
 די אים אויף נעווירקט אלץ ווי שטארקער האבען ליטעראטור ניי־העברעאישער דער פון

גינזבערג(. )א. אחד־העם חבת־ציון־דיינקער פון שריפטען
 פאעט א פון דאנקבארקייט דער מיט אים ער רופט אהד־העמען צו שיר באקאנטען זיין אין

שטערן". •מיין וועג־ווייזער"׳ "מיין לערער"׳ "מיין
 רופישע ערשטע דאם שפראך. רופישע די ערלערנען גענומען התמדה מיט זיך האט ביאליק

 פרוגם שמואל דיכטער רוסיש־אידישען באקאנטען דעם געווען איז נעלייענט׳ האט ער וואם בוך׳
 צפוריי "אל ליד נאציאנאל־אידיש ערשטעם זיין אנגעשריבען ער האט דערויף באלד לידער.

פייגעלע(. מיין )צו
 איז ער אבער למודים׳ אלגעמיינע אין פארפאלשטענדיבען זיך אדעם׳ קיין אווערן איז ביאליק

 קיין אוועקצופארען געצוואונגען אים האט זיידען פון טויט דער געבליבען. נישט לאננ דארט
 נישט אזוי נעווארען שוין ביאליק פון ארימקייט די איז 0891) טויט זיידענם נאכן זשיטאמיר.

 חיונה. אויף פארדינען צו מפחר׳ א עפעם פאר נעמען געמוזט זיף האט ער אז דערהאלטען׳ צו



 האט ער וואו סאסנאוויץ, קיק אוועק ער אין דערנאך וואלד׳ פיט נעהאנדעלט ער האט צוערשט
 צייט צו צייט פון ליטעראטור. פיט זיך פאר באשעפטינט ביסלעכווייז זיך אץ שטונדען נענעבען

 פערסטענטיילם נעררוקט ווערען פלענט וואט פעדער׳ זיין פץ נעדיכט א באווייזען זיך פלענט
 א אץ פאנאטס־זשורנאל. אהד־העפם ־השלח"׳ אץ אץ אלפאנאכען העברעאישע אדעסער אץ

 פץ קענער בעסערע הי אויף איינדרוק טיפען אזא געטאכט פאעזיע ביאליקם האט צייט קורצע
 קיץ אריבערצופירען אים אייננעגעבען דך האט פארעהרער און פריינט זיינע אז ליטעראטור׳ הער

 זק פאר פאטט וואט פעלד, העם אויף ארבעטען צו פעגליכקייט די שאפען אים אץ אדעה׳
ניינוננען. פעדאגאנישע טיפע און טאלענט

אדעם. אץ שטענדינ ביאליק לעבט אן דענסטפאל פץ
 אויש" דעם אדעם אץ נענרינדעט שפעמער ער האט בן־ציון און ראווניצקי פיט אינאיינעם
 א צוערשט נעווארען ער איז נלייכצייטיג הי. י •פור פארלאג העבדעאישען נעצייכענטען

 פיט צוזאטען רעדאקטאר" צווייטער הער דערנאך אץ .השלח" פון טימארבעטער נאהענטער
קלויזנער. יוסף ד״ר

 איבער" אליץ ריכטער פץ שח״טה־שטאט"׳ ידי — אידיש )אויף ההריגה״ יפעיר פאעטע זיץ
 דעם פאר געפאכס ביאליקען האט פאגראם, קישענעווער נאכן ,1903 אץ נעשריבען נעארבעט(׳

 זאגען׳ קאן פען גאס. הער פץ לעזער איטליכען פאר נאר קענער׳ פאר נאד נישט פאעט נדויטען
 אץ האט וואט ליטעראטור׳ א״דישער דער פץ געשיכטע דער אץ איינצינער דער איז ביאליק אז

 אץ פאפולאריטעט כשר־פארדינטע אץ געוואלטינע אזא באקופען ווערק איץ פיט אץ נאכט איץ
פאלק. אידישען פץ קלאטען אלע

יאר. יעדען פיט פאפולאריטעט ביאליקס וואקטט דעט זייט
 קבלת־פנים. אזא נעהאט דארט האט אץ פאלעסטינא אץ געווען ביאליק איז 1904 יאר אין

 בעטטע דאט אויפנעדריקט נייסט זק פיט האט וועלכער פענש׳ א טאקוטען נאר קאן האט וואט
 העברעאישע די פאלקט־נשטה. דער פץ טיפענישען די אץ ליגט וואס פארבאהאלטענטטע׳ אץ

 ערליך נאד האט פאעט• "נאצ״אנאלער נאטען דעט ;טאלענטען פך א נעהאט האט פאעזיע
ביאליק. נהסן חייט — איז דאט און איינער. פאדדינט
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 טענשי דו זיך׳ פאר הארץ א אדם שפיר שטוס אץ הארט אץ קאלט אייזען׳ אץ שטאל "פון

 פאעטע באריפטע זיץ ביאליק אן הדבט ווערטער פוראדינע דאזיגע די -טיט קום!• אץ —
 פאפולערטטען דעט שטארק אדך כאראקטעריזירען ווערטער דאזיגע די שחיטדדשטאט". •אץ

 הא-טעט׳ אשטאלערנט׳ עפעט דאק זק פץ אדטגעשטידט האט ער פאעזיע. ביאליקט פץ טייל
 שטערץ צארן׳ פא־ב־טערטק״ט׳ פץ עקטט-אקט פעטטען געדיכטען׳ אזא אים פץ נעטאטט עפעט

 א פץ קלאפ א ווי ווירקט׳ הא-צען׳ דאזינען דעט פץ קוטט וואט ווארט׳ איטליך אז בעט׳ אץ
 שעפפונבען: פאעטישע נאציאנאלע דינע טפט. פארקאכטען שטארק א פץ טט דער ווי דונער׳

 שחיטדד •די .*ווארט לעצטע .האט רחט״פיי פיר פאר בעט •היטעל׳ פאלק"׳ האט איז .נראז

 דער אץ איץ זיך קריצען וואט *ווערטער אזוינע נעברדכען שפראך׳ אזא פירען אגד. אץ שטאט"
 האט פארך. זק אץ פארצייכענט זיי נריפעל שארפען א טיט וואלט טען ווען ווי לעזער׳ פץ נשטח
 צייכענעןזיךבכלל זיי פץ אפך ווא-ט; פץ זץ געוועהנליכען אץ בילדער פאעטישע נישט זענען
 *פאנ די וואו שחיטדדשטאט"׳ •הי לפשל, )ווי, בילדער״פאגטאדע גרויטער הער טיט אויט משט

 דערצעהלטע פץ איינדרוק דעם פאכט אץ רייך אזוי נישט גאר איז בילדער די פץ טאטטיק
 דורכבעדרוננען. זענען בילדער די וועלכען פיט סאן׳ ס־ יל ם נע דעט טיט ווי פאקטען(׳ אטתע

 —סא גאליג׳ אזוי צארן׳ אץ צער פץ ניפט דעט טיט פול אזוי פארביטערט׳ וי אז איז טאן דער אץ
 נדעטטע די פץ טאנכע ווי שטארקעד׳ פיל וררקען זיי אז פארביסען׳ זיך אץ ווילד אץ צווייפעלט

פאנטאדע־בילדעת פאעט־שע
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 דאה ע. י אעז פ ישע נביא אנגערופען וואלט איך וראם דעם׳ פון אטעם דער לעבט זיי אין
 זייער פון קראפט די נעטעל׳ גאנצען אין ווי ווארט׳ איינצעלנעם אינם אויף מער בליצט בילד

 נישט־ערווארטעטע די אין ווי פאעט׳ פון נעפיל מעכטיגען שטארקען דעם אין מער ליגט פאעזיע
נעפיל, געווינשטע דאם ארויסרופען דארפען וואס בילדער׳

 די אויסשטעכען שפיזען מיט דיר וועט זון .די שחיטה־שטאט״ן דער "אין לייענען מיר ווען
 און בלוט פון ריח מיטן סמ׳ען וועלען וויים־באצויגען׳ און נרינם־ פרישע מיט אקאציען אויגען׳

 ביטערע טיפע דאם דערשפירען מיר נאר זיך׳ פאר בילד קיין נישט מיר זעהען — בליטעך׳
 זאנט ביאליק ווען גרעניצען. אלע איבער אנגעוועהטיגט געמיט׳ אנגעוועהטיגטען אן פון נעפיל

דארטען:
 - בן־אדם׳ נאם׳ אין ארוים געה מארגען ״און
 בראכווארגי לעבעדיגע פון מארק א זעה! און

 מענשען־ווערים׳ האלב־טויטע דערשלאגענע׳
וו. א. א. רוקענס" אויסגעקרימטע און צעבראכענע

 דעם פילען מיר נאר זין׳ נעוועהנליכען אין בילד קיין זיך פאר נישט ווידער מיר זעהען
 וואס מענשען׳ די צו פילט פאעט דער וואם פאראכטונג׳ קאלט־־ביטערע די און עקעל נרויטען

 קרבנות. געשאכטענע אומשולדיג די פאר רחמים" מלא "אל אן מיט שאנד אייביגע זייער אפ פטרן
זאנט: וואם ווארט׳ נאטם דערהערט נביא׳ אלם פאעט׳ דער ווען

מער!... נישט קאן איך יאך׳ דער שוועד "צו
 ׳,׳אוי אן הארץ זייער פון ריים געה
 טרער! א אויג זייער פון אדם שים

 ביטער׳ און טרער די זיין זאל שווער און
 קרעכץ לעצטער דער זיין זאל הויך און

 ציטער א טון זאל ד׳ערד אז — אזוי
ווארטס לעצטע >״דאם — שלעכטם״ דאם זיך פון אפטרייסלען און

 דמיון׳ אונזער אין ליניען זיינע מיט איין זיך צייכענט וואם בילד׳ קיין נישט דא אונז ער ניט
 פון ארוים זיך רייסט וואם נעפיל׳ מאראלישעס נעוואלטיג א ווערטער מיט אונז מאלט ער נאר

כח. נישט־מענשליכען א טיט ברוסט מעכטיגער שטארקער א

 אין איבערקערעייש אן בריינגען וועט טרייסט פון ווארט זיין אז נאך׳ האפט נביא דער ווען
 זוכט און טרערען טיט שטיל זיך ווערגט און פילט און ט ווייס וואם פאלק׳ זיין פון נשטה דער

ווערטער: די אין דך צעגיסט ער און טרייסט׳ א בעט און הילך א

 וואונדען" היילען כ׳וועל - קום׳ איך נעה׳ .איך
 בלוטען׳ איך וועל אינאיינעם אייך טיט
 פארבינדען׳ איך וועל דארף׳ טען וואו און
 אפלעקען איך וועל מוז׳ מען וואו און

 וואונד. אייעד פון טריפט וואט בלוט׳ דאם
 — וועקען וויינען׳ בעטען׳ טרייסטען׳ כ׳וועל

גרונד! צום געהן לאוען ניט וועל און
 טרייסט׳ א טראג איך - קום׳ איך נעה׳ איך
—נחמה״! פון בשורה א טראג איך

 בילד דאה נאר מענשען׳ א פק נביא׳ א פון בילד קיין נישט זיך פאר מיר זעהען דעמאלסט
 דער־ פייער אייגענעם דעם טיט ווילען אק קראפט גרויסער א טיט זיך צעניסען וואט נעפילען׳ פק

הארץ. פאררארט צעבראכען׳ א ווארעטען
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 נעפילען. פוז פאעט דער נאר אוןבילדער׳ זעהונגען פון פאעט דער נישט איז ביאליק נ. ח.
 אין נישט הויפט־זאך. די נישט אים בא זענען דורך׳ זיך ווארפען וואט בילדער׳ איינצעלנע די

 וואט דעם׳ אין נאר הויפט־קראפט׳ ביאליקס ליגט געמעל פון אויסארבעטונג אפנעטאקטער דער
 דער פון ווערטער געוועהנליכע די אין געפיל שטארק רייך׳ זיין אריינצופאסען שטענדינ זוכט ער

 זיינע פאר נישט קלעקען שפראך דער פון ווערטער נעוועהנליכע די ווי אזוי נאר שפראך.
 ברוקיר־שטיינער׳ נאסענדינע גראבע די באנוצט מען ווי זיי׳ ער נעפילען-באנוצט שטורעמדיגע

 ברוקיר־שטיינער צענדלינער נעפט ער מזבח. א צו בערנעל א אדער טורעם א בויען וויל מען ווען
 אווי, נאר — אמאל׳ אויף ווערטער פיל צו אפשר שוין — ווערטער׳ סך א נעפט ער אמאל׳ אויף

 שטורעם־ זיין אין פילט ער וואט דעם׳ צו ענליכעם עפעס ארוים זאל צוזאפען אלעפען זיי פון אז
אטעם. נאטם לעבט ברוקיר־שטיינער גראהע אין אויך דען נעמיט׳ דיגען

 זאנען׳ מען קאן פאעזיע׳ ביאליקס פון הויפט־ווערט דעם אפשאצען קורץ וועלען זאל מען ווען
 די געפונען און אנטפלעקט האט וואט אונז׳ בא פאעט ערשטער דער איז ער אז

 אונזער אין געפילען מעבטיגטטע שטארקסטע די פון פאעזיע דער פאר פארם
 ם־ט טון צו שטענדיג האט וואט ליריק׳ געוועהנליכע די נישט איז דאם נשמה. נעפיינינטער

 ליניען־געפעל" קאנקרעטען א צו צופאטען לייכט זיך קאן וואם און טאן׳ שטילערען א פון נעפיל א
סוביעקטייו. שטארק מערטטענטיילם איז וואט און

 גארדאס נישט אויסדריקען אביעקטיוו וויל וואט ליריק׳ העכטטע די איז פאעזיע ביאליקם
 צוגלייך איז וואט סאלק׳ נאנצען א פץ קוואלען און ליידען די נאר ליידען׳ סוביעקטיווע

פאלק. זיין
 א איר אין פלאקערט עם נביאישער. דער צו ענליך אזוי פאעזיע ביאליקט איז דערום

 ווארפט וואט הארץ׳ צעבלוטיגט אוטרוהיי א שטענדיג איר אין צאפעלט עט נשמה׳ שטורעמיגע
נעפילס־לעבען. שטראלענדינען א פון שטראלען׳ פון קראנץ א מיט זיך אדום

 אונז מיט רעדט וואט אונז׳ בא פאעט ערשטער דער איז ביאליק אז געזאנט׳ האב איך ווען
 די אריבערגעשטיגען איז ער אז זאנען׳ נישט דערפיט איך וויל בילדער־ אין נישט נעפילען׳ אק

 רעם דורכפירען וועלען זאל איך או נרויט׳ צו איז ביאליקען און זיי צווישען חלוק דער נביאים;
 רייכען זייער מיט צונלייך אונז האבען נביאים די וואט אליין׳ דאם שוין סוף. צום ביז פארנלייך

 חוץ וואט אליין׳ דאט שוין אידעאלען׳ מענשליכע אייביגע בירושה איבערנענעבען נעפילט־לעבען
 ווילען וואט מענשען׳ די צו נעפילט האבק זיי וואט זייערען׳ עקעל דעם חוץ זייערער׳ קללה דער

 איינציג דעם צו פירט וואם וועג׳ דעט אננעצייכענט אונז זיי האבען ווארט׳ נאטם הערען נישט
 ביאליק׳ דען נביאים. די פרן מיילענווייט אפ ביאליקען שיידט אליין דאס שוין - לעבען׳ ריכטינען

 נאציאנאל־ זיין פון כח נאנצען דעם בא מעלות׳ פאעטישע און גייסטינע נרויסע זיינע אלע בא
 צו פארשאלטען און נעבענשט אים האט גאט וואט דערויף׳ קוקענדיג נישט הארץ׳ פילענדען
 ביאליק איז דעם׳ אלעם בא — צארך׳ און צער פון ״בעכער איבערפולען פולען׳ דעם פון טרינקען

 נדול׳ דער צייט׳ אונזער פץ קינד א געפילם־פענש!( אלם )נישט נש טע ן־ נקע א ד גע אלם
 — אויסגעהאדעוועט׳ אים האט וואט עפאבע׳ דער מיט וואוקס איין אין געשטאנען איז וועלכער

 שפרייט וואט צייטען׳ קינפטיגע פאר וועג דעם אן צייכענט וואט גייסט׳ נרויסער דער נישט אבער
 שאטענט׳ די פון ציטער דעם נישט פילט וואט צוקונפט׳ ווייטער דער איבער פליגלען זיינע אויט
וועלטען. צוקינפטיגע די פון שוין קומען וואט

 זיי — ישראל פאלק פון הארץ נרויסע דאם נאר נישט געווען זענען אבער נביאים די
 קומענדינע די פון שאטענם די נעפילט האבען וואט מענשען׳. גרויסע די נעווען אויך זענען

 פץ הארץ גרויסע נעוועןדאת צייטענווייז אויך זענען זיי וועלטען; קומענדיגע די און פעלקער
יקראו". ה׳ "בשם וואט פעלקער׳ אלע

 מען ווען אבער ישעיהו׳ א וועגען קלערט מען ווען נביא. נאנצער רער נישט איז ביאליק נ. ח.
 $ סיט אפילו מלאכי׳ א מיט חבקוק׳ א פיט נביאים׳ שפעטערדינע די פיט אים פארגלייכט
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 באגייפטערטען א פון גוזמא א פארנלייך דאזיגער דער זיין צו גישש שק שייגש — יהזקאל
ביאליק־פארעהרער.

 פארשטענדליך. אויך ווערט קאפיטעל׳ אונזער פון אנפאנג צום צוריק זיך קערען וועןמיר א־צש׳
 שוין. סיר פארשטעהען שטאל. פון הארץ א אויסשמידען נעמוזט דך האט ביאליק פארוואש
 נעפילש־ ביאליקם אים. פאר כאראקטעריפמיש אזוי הארצען פאעטש פון בילד דאב איז פארוואש

 גישש און ווייך איז וראש הארץ׳ נעוועהנליך א אז רייך׳ צו שארך׳ צו שטארק׳ צו איז לעבען
 צו איז פאראבטונג. די צער. דער בעם׳ דער עקעל׳ דער אוישהאלטען. קאנען דאש זאל פעשש׳
נעפיל־שטראם. ביטערען דעם פץ פאר׳שש׳ט ווערען גישש זאל הארץ פשוט א אז ניפטיג׳

 זייגע אץ אזוי ליב האש ער וואש ביאליקען. פאר כא-אקשעריסטיש שטארק אויך ס׳איז
טרער׳: נישט־־אויפנעוויינטע .א •איינגעהאלטעך׳ •ששום"׳ ווערטער די זעהוגנען פאעשישע

נאשנה אחת רשעה לי
אשבלגה לבי שבשתר
נאשנהס... ).דמעה נצפנה היא נפשי ובשולי

במהרה•( תמת ).לא נצפנה בלבבי כבירה דמעה עוד

 פארשוועכק נאר מען קאן מרעד א זיפץ׳ א מיש אז נרדם, אזוי ששערץ דער אה מאל אפש
גרויפקייש. די

 נע־ אזוי נאש אויף וועלש׳ דער אויף זיך׳ אויף צארן דער פארבישערונג. די איז מאל אפש
 בלינדער ווילדער דער אויף קוקען אויגען טרוקענע פיבערדיגע מיש גאר קאן מען אז וואלטיג׳

 איידעל אץ לעבענש בליהענדינע אומברחשנותדיג אזוי צעששערט וואש קראפט׳ עלעסעישארער
הערצער. פילענדינע

 הדבש מען אז אומנערעכטינקייט. די אונמאראלישע׳ דאש נרויס אזוי זיך צעוואקפט מאל אפש
 פאר זיך שעמט מען אץ - וועלש דער אין הארען פון נערעכשיגקייט דער אין זיין מיאש זיך אן

מרעת א מ־ש פארמיאוסען זיך אכזר קאלשען דעם

 ציהש אץ הארצען שטאלערנעם אץ טיף נעפילען ביטערע זיינע דעמאלמט פארנראבש ביאליק
 דערערד, פץ קארע דער איבער צעגיסען אשאל זיך זאל וואש נעטראנק. שרעקליך א אויש זיי פץ
 אץ צעפליהען אץ צעשפריצען זיך אשאל זאל וואש ווערען׳ צעשפאלשען ששיקער אץ זאל זי אז

 א נאר האבען וואש הישלען׳ בלויע די פארניפטען אץ אטעם שטיקענדען איר שיש לופט דער
 מענשען־וועלט. דער אין פאר טאג־טענליך קושען וראש אכזריותען׳ נרעשטע די פאר ששייכעל ליבען

(.,האיש •שגילת עלי•׳ רחשיש •בקשו שחישדדשטאט״י )•די

 באריידונגס־קראפט. אזא שיט ווערטער אץ זיך צעניפט ביאליק ווען דעשאלסט׳ אויך אפילו
 עש אז שיר. פילען דעשאלסש אויך - אויפהערען נישט קיינשאל וועט ער - זיך דוכט עש אז

 אייג- אייגהאלשען׳ איבערלאזען׳ שער פך א נאך מוז וואש הארץ׳ אנגעפילט אן אונז צו רעדם
ארזים. זיך רעדש עש וואש דאש׳ ווי זיך׳ אין שטושען
רחמנות: און צער פץ פארפולט רעדט׳ נביא דער ווען

- אויבען( )זעה וו. אז. א. *וואונדען היילען כ׳וועל קום׳ איך נעה׳ ״איך
 פץ שטראם קליינער א ארויס נאר זיך ניסט דאם אז נאך׳ שאן גאנצען דעם נאך מען פילש

 אזוי זיך צערעדט ער ווען אויך הארצען. נביאם אין ששורעשט וואש נעפילש־קוואל׳ נרוישען דעם
 ארוים־ נישט נאך איז אינעווייניג׳ נעבליבען איז וואש גרעשטע׳ דאש אז סיר. פילע; שטארק׳

נעווארען. געזאנט
 גרעשטער דער אז נעפילש־מענשען׳ דעש פץ נאשור פשיכאלאנישע די שק איז דאש דען

 אזוינע ווען נראד הארצען. זיין פץ נאנצע דאש איבערצונעבען בבח נישט איז ווערשער פץ שאץ
 לשון ערן׳־י אין ששום ווי שען׳ זעהט - פוף א אהן אץ ברעג א אק ווערטער שיש שישען שענשען

הארץ. זייער פץ טיפששע דאם פאר



 אייננעהאלטענקייט׳ זיין טיט אונז פארוואונדערט נעפילם־טענש׳ נרויסער דער ם אל ביאליק׳

 און אפנעוואוינענקייט וואונדערליכער קנאפקייט׳ בילד׳ זיין פון קורצקייט זיין מיט שטומקייט׳
 אין אונז ער דערטרינקט צונלייך און — זאץ פאעטישען אין ווארט זיין פון אפנעמאםטענקייט

 צוזאטעכ־ א פון איינדרוק דעם מאל אפט אונז אויף מאכען וואט בילדער׳ און ווערטער פון טבול א
זאטד. און שטיינער דיטענטען׳ בריליאנטען׳ פון בערגעל נעווארפען

 פון שפראך די אונז טיט רעדט וואט ביאליק׳ אייגענער דער עם איז דארטען׳ ווי דא׳ אבער
 קאן וואט און ווערטער׳ ים א אין זיך צעגיסט זי ווען שטום׳ זיק קאן וואם שפראך׳ א נעפילען׳

 נעשליפען םעםט< הארט׳ אווארט׳ ווארט׳ איין נאר זאגט זי ווען באריידעוודינ׳ געוואלטיג זיק
בריליאנט. א ווי שטראלענדיג׳ און

 איינאיינצינער דער ווי ווארט׳ זיין טאנכמאל קלינגט קנאפ< און קורץ שטום׳ איז ביאליק ווען
טורעם. א אין גלאק א פון נאכט פינטטערער שטילער דער אין קלונג

 אונמער אויער הארכענדען דעם פאר ברויזט ווערטער׳ סך א אין זיך צעניסט ביאליק ווען

 צו ביז געווארען אויפגערודערט איז וראם טייך׳ ברייטער גרויסער א - ווערטער שטראם דעם
נרונטען. זיינע

 זיינע וואט דעם׳ אק ביאליקען באשולדינט מען ווען ריכטיג׳ נישט מיינונג׳ מיין לויט איז׳ עט
 איינענע אן האבען זיי בילד. אין געביי׳ אק ליניע׳ דער אק הארטאגיש נישט זענען פאעמען

 לשק. באקוטען האבען וואס ליידענשאפטען׳ און נעפילען טיפע פון הארטאניע די הארטאניע׳
 אק עפענוע קליינע א דורך זיך רייסט וואט טייך׳ פארצויטטען א פון הארטאניע די איז זיי אין

וואנט. שטיינערנער א
 פאר- נענאטען׳ נישט קראפט זיק פק דאט שטראם׳ טיטן טיטנעריטען נישט ווערט עם ווער

 ווען צייט׳ דער אין רוה׳ אים פק פארלאננט קורץ׳ הארטאניע׳ עסטעטישע אים פון לאננט
שטורעם... דער באוועגונג׳ די קראפט׳ די איז ער
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ביאליקען: בא לייענען טיר ווען

 בויטעלעך גרינינהע די "אונטער
 שלטה׳לעך? משה׳לעך׳ זיך שפילען
 - פאה׳לעך קאפאטקעלעך׳ ציצית׳

 אייעלעך. די פון פריש אידעלעך
 פעדערלעך׳ אק רויך שטרוי׳ — נופ׳עלעך

 - נלידערלעך אויף זיי צעבלאז און נעם
 ווינטעלעך נרינגע אויף זיי כאפען

...פייגעלעך זיי צעטראנען עם און
אדער:

 בלוטען. טיט אק נרינט טיט פארפלאנטעט טיך האט •עם
 שטראלען, פק נעצען אין צאפלען באבאטשקעם וואו
 — זשוטען און נרילצק דעם פק לופט די ט׳ציטערט וואו
.. צונעפאלעך. דר׳ערד צו פאר׳בשופ׳ט בין איך אק

 פענסטער- מיין -איבער ווען •זוהר"׳ -צפרירים"׳ באריטט־נעווארענע זיינע נעטען טיר ווען אדער
 !• ׳צוויטש׳ ׳,׳צוויטש צוויטשערן און יוכצען אק פיינעלעך נעסטען די אויף זיך כאפען נעזיטם

 פינטלען צו שד׳לעך טארנענדיגע די אן הויבען שויב מיין פון גלאנץ דעם אק און סוף׳ א אוק
 ווילדסייט, יוכצענדער א טיט פינקלען אק טאנצען זיי חן. שטיפערישען אזא טיט ווינקען און

 וואט ליכט׳ א טיט איין דריננען אק גלעטען שויב׳ טיק פון גלאז אן טויבען׳ ווי זיך׳ באהעפטען
— )צפרירים(. סיר״. איבער זיך צעפלייצט און צעגיסט עם וואט און שטראטט עט



 מיט פארניסען גלאנצען׳ טויוענטער דורך זיך ברעכען "עם וואו החלוך׳ פתיחת "עם זיק אדער
 איטליכם נעמאכט פול אמאל טיט האבען וואם ווינקעלעך׳ אלע ווענט׳ די באלקענס׳ די ליכט
...*זייערען גאלד דעם טיט לאך

 דורך באקומען נאר מאלען׳ קאן טען וראם בילד׳ א פון ליניען פעטע קיק נישט מיר האבען
 ארוים אונז בא רופט וואס זאך׳ באוועגליכער א עפעם פון בילד א ווערטער פאעטס דעם

פאעט. דער דורכגעלעבט איצט האט עם וואם נעפיל׳ דעם צו ענליכעס עטוואם
 נעפיל׳ א ווערטער פאעטישע אין אויסצודריקען שטענדיג זיך טיהט וואם ביאליק׳ נ. ח.
 קלארען קיק נישט האט וואס צושטאנד׳ שטראמענדינען אק שטענדיג איז וואם אזוינם׳ עפעם

 וואס אביעקט(׳ )אן עצם אן פון בחינה דער אין תמיד איז וואס סוף׳ קלארען קיק און אנפאנג
 אופנים אלע אויף באווענט — קורץ געטריבען׳ און נעיאגט געשליידערט׳ און געווארפען ווערט

 דער פון נאר במעט אק נאטור׳ דער אק באוועגונג דער פון מאלער דער געווארען איז —
באווענונג.

 אויסנאמען׳ זעלטענע מיט נישט׳ קען ער ווי ליניע׳ מאלערישע רוהינע די נישט קען ביאליק
 ביאליקען בא נעפינען מיר ווען און נאטור. דער אק זאך א עפעם פון צושטאנד ן גע והי ר דעם

 נישט אז באלד׳ באמערקען דעמאלסט איר וועט - מאלעריי צו ענליך איז וואם אזוינם׳ עפעם
 טאנ־ ווייניגער א נענומען האט ער ווייל קלאר׳ מאלעריש בילד דאם ארוים אים איז דעם צוליב

 אזד באוועגונג׳ דער אין שוואך אווי שוק איז נעפיל זיק ווייל דערפאר׳ נאר ליניע׳ צענדיגע
 אק מאלערישער ארוים ממילא קומט נעפיל דאם אז קריכענדיג׳ כמעט מעלאנכאליש־מאט׳

אנד.(. א. כנפיך תחת "הכניסני כתבה"׳ לי קט/ "מכתב )זעה ליניען מאטע זיינע אין רוהינער
 הער אין ליריקער געוועהנליכע די צווישען אונטערשיד נרויסער דער אויך ליגט דעם אין

 איינגעפאסט נעפיל ראם ווערט ליריקער מייסטע די בא ביאליקען. פק ליריק דער אק ליטעראטור
 דערכאר קראפט׳ זיין אין אפט פארלירט נעפיל דאם וואם צוליב ליניע׳ מאלערישע רוהיגע א אין

 פון געניסער פארן עסטעטיש און אנגענעם נאר אפגעשוואכט׳ כאטש ארוים׳ דאם טרעט אבער
נע דאם וועט ער הויפט־זאך; די שטימונג לירישע זיין איז אבער ביאליקען בא קונסט. דער

 ליידען וועט דאס ווען פרינצעסק׳ א פון כאטש קליידעל׳ א אנטק וועלען נישט קיינמאל טע יל ם
 קונסט׳ דער אין ,"בארבאר דעם בא בלייבען בעסער וועט ער באוועגליכקייטס־קראפט. דער אין

 צאפעל איין אויף זיין מותר נישט וועט ער נאר נעשמאק׳ פארפיינערטען אייראפעאישען דעם לויט
נעפיל. אינעוויינינסטען זיק פון ציטער אק

 זיק פק פליגלען די אויף זעצען זיך מען מוז זיין׳ צו דארף עם ווי געניסען ביאליקען מען וויל
 כאלאן־וואנאן׳ פאעטישען אין זעסלען ווייכע די פון אפזאגען זיך מען מוז הארצען׳ שטורעמדינען

שפרינג־פעדערן. נוטע מיט אויסגעבעט ליריקער עסטעטישע די בא כיק א מיט זענען וואם
 *הילפם קליינע די נישט האט און עלעמענטאר נאטירליך׳ איז פאעט אלם ביאליק

 מאדערנער דער שטארק אזוי זיך באנוצט עם וועלכע טיט פיילעכלעך׳ קליינע די מיטלען׳
 אזוינע נאך און עסטעטיק קונסט׳ מיט אנגעזעטינט מוראדיג אווי איז וואס פאעט׳ אייראפעאישער

 מאדען־שניידער׳ פאריזער נרויסען א פון קלייד א ווי ארוים׳ אים בא שוק קומט עם אז נוטינקייטען׳
 מאנסבילשע אונזערע מער קיצעלט וואם גוף׳ פרירענדיגען רעם ווי אויג׳ דאם מער ווארעמט וואם

ליידענשאפט. שטומע טיפע׳ א ס׳דערוועקט ווי נעפילען׳
 מער זיך פארלאזט וואם דארף׳ אק גבר רער ווי פאר׳ ביאליק פיר זיך שטעלט מאנכמאל

 אק שטעקען זיק אויף בחור מאנכער ווי הענט׳ קרעפטיגע נעזונטע זיינע פון מוסקלען די אויף
 ער וואם דובינקע׳ דער פק כח רעם אין ווי כח׳ אייגענעם זיק אין מער גלויבט ער דובינקע.

שוועבעלע. א ווי לייכט׳ דאם צעברעכט
 וואם דערויף׳ באקלאגען זיך וועלען וואס מענשען־מפויקים׳ געפינען אפשר זיך ס׳וועלען

 עכטע די וועמען פאר אבער׳ דעם פאר פראק. אייראפעאישען פון נישט האלט ביאליק אונזער
 אין נעפיל עכט שטורמיג א איינצוצוימען מאכט די איז אויסדרוק׳ פון קראפט די איז פאעזיע
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 פר$ק אייראפעאישער דעי וואס פרעהען׳ דך וועט — שפראך א פון ווערטער נלאנציגע הארטע
ברוסט. באוועגליבער שטענדיג מעכטינער׳ ביאליקם פון צעשפארט ווערט

 מאליקש אץ הויפט-פונקט דעם אפשאצען ווערטער קורצע אין ורעלען פרובען זאל איך ווען
 פאעטען׳ גרויסע ווייניגע די פון איינער איז ער אז זאגען׳ איך וואלט פערזענליכקייט׳

 די פאר אויסדדוק דעם ווארט קינסטלערישען דעם אין נעפונען האט וואס
 פון טייל א אין ווי נשמה׳ מענשענם דעם אין וועלען־־באוועגונג קאפריזע

נאטור. דער
 ליבערמאן׳ דערנאך און איזראעלם׳ מאלעד אידישער גרויסער דער למשל׳ ווי׳ אקוראט

 באווענוע די איבערצוגעבען מעגליך איז מאלער א פון פענזעל א מיט אז באוויזען׳ צוערשט האט
 ב־אליק אונז האט אזוי אט—לייווענט׳ הארטען אטויטען אויף שטורעם א ווינט׳ א ווינטעל׳ א פון

 נשמה׳ א פץ ריטם דעם אדיינבלאזען ווערטער טויטע הארטע אין קאן מען ווי מוסטער׳ א נענעבען
 ריטם טאנצענדינען דעם נעפיל׳ טיף א פרן באוועגונג שטורעמדיגער דער אין זיך צאפעלט וואס

 פענסטער׳ פארמאכטען א פון שפאלט א דורך אריין זיך רייכען וואס ליכט־שטראלען׳ נארב א פון
 —פא שטיל א בא וועלדעל געדיכטען א פין שאטענס די אין זיך פארפלאנטערן וואס אדער

טייכעל. באהאלטענעם
איןבילד. מאלער נרויסע מאנכע ווי ווארט׳ אין באווענונג דער פון מייסטער דער איו ביאליק

 איינע איז נאטור דער אין באוועגונג דער פון איבערגאבע די אז נאך׳ באדיינקט מען ווען און
 נאנצער דער פון קונפט׳ מאדערנער דער פון הויפט־פראבלעמען און הויפט־אויפגאבען די פון

 סיר׳ זעהען — פוטוריסטען לעצטע די צו ביז אימפרעסיאניסטען די פון — וועלט קינפטלערישער
 פון נישט אפילו ווייס וואם ב־אליק׳ דער ביאליק׳ בארבארישער עלעמענטארער דער ביאליק׳ אז
 ארטיקעל קלויזנערם יוסף דר. )לייען וויסען נישט זיי פון וויל און מוסטערן׳ נריכישע קלאסישע די

 אלנעסיינער דער אין אויך נאר אונז׳ בא נאר נישט פאעט מאדערנסטער דער איז ביאליקען(׳ ווענען
ליטעראטור. אייראפעאישער
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 ב־אליקס פון קערן דעם ארויסצושיילען נעפרובט סיר האבען קאפיטלען פארינע די אין
 פאעטישע אנדערע פון אפצונרעניצען איש געזוכט האבען מיר פערזענליכקייט׳ פאעטישער

 האבען מיר אויגען. לעזערם דעס פאר ארויסצושטעלען בולטער אים דורכדעם און נאטורען׳
 האר־ וואס פארשטעלונגען׳ די פארבינדען לעזער דער זאל ביאליק נאמען מיטן אז זיך׳ נעמיהט
פאעזיע. זיין פון כאראקטער דעם מיט מאנירען

 וואספארמאגט דיכטערסתם׳ ביאליקעןאלם באהאנדלען קורצען אין מיר וועלען אבער איצט
 רועלכע מעלות׳ פאעטישע אנדערע סך א נאך מעלות נעניאלע אויבענדערמאנטע זיינע חוץ

 פאר אץ צייט זיין פון דיכטער אויפריכטינע באגאבטע אלע מיט רייה איין אין אים שטעלעז
צייט. זיין

 פאעמע די לידער. לירישע אויסנעצייכענטע פון רייה גאנצע א געגעבען אונז האט ביאליק
 מיט צונלייך איז וואם דעם׳ אלם און ליריקער נוטען אלם ביאליקען אונז צייגט ,•המתמיד

 און ראמאנטיק פץ נרעניץ דער אויף נעשטאנען יוגענט־צייט זיין פון אנדערע און פייערבערגען
 אדער כאראקטער געוויסען א פץ שילדערונג די נישט איז "מתמיד" ביאליקס קריטיק. רעאלער

 באציהוננ פארביטערטע רעאל־קריטישע׳ צוגלייך און ראמאנטישע ווייכע׳ אומעטינע׳ די נאר טיפ׳
 ראם איז "עם אז נעזאגט׳ אמאל האט פייערבערג וועלכען וועגען בית-המדרש׳ אידישען צום

וועלט". דער פון פינטעלע
 א פון עלענדקייט ארימקייט׳ די געשילדערט אונז ביאליק האט שירים ציקל נאנצען א אץ

 פון אריסקייט די זינען אין אזר געהאט נישט ער האט דא אויך און נשמה׳ איננעלשער אידישער
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 די לאפצע ברודינער איר טיט צעטרעט וואט בכלל׳ ארימקייט די ווי קלאם׳ א אק איינצעלנעם
הימעל. נאטם אונטער שפראצונגען און בלומען שענסטע

 טאן דעם קונציג אווי כאפט ער וואו ווערק׳ פאעטישע סך א ביאליקען בא אריך געפינען מיר
 קליינשטעטעלדיגען א פון סביבה דער אין ליידען קליינע זיינע טיט פאלקס־מענשען דעם פון

אנד.(. א. נארטען• "מיין )זעה לעבען
 פאלקס״ליד אידישע נאאיווע דאם אריינצופאסען מייסטער־שטיק דאם געורידען האט ביאליק

 נישט דערביי און אורעלטערן׳ אונזערע פון שפראך העברעאיש־אראטעאישער אלטער דער אין
 אידישען דעם פון נעזונגען ווערט וואם פאלקס־ליד׳ דאזינען דעט פון טאן איין קיין פארלירען צו

כלה־טיידעל. פראסט־אידישען דעם פון שניידער׳ און שוסטער
 דער טיט אונז פארוואונדערן וואט ביאליקען• בא לידער הוטאריסטישע אויך זיך געפינען עם

זיי. אין זיך קויקעלט וואט לאבען׳ הילכיגען נעזונטען דעם טיט און שפראך דער פק בויגיגקייט
 גוף" בעל "אריה וועלכע פון נאוועלען׳ עטליכע טיט באשיינקט אונו ביאליק האט דעם׳ חוץ

פאפולער. זעהר געווארען איז
 נרויסער דער זק געוויפען א אין איז וואט פראזע־שרייבער׳ אלם ביאליקען נאך נעמט טען ווען
 דעמאלסט — זאכען׳ פובליציסטישע זיינע פון טייל א און מענדעלע׳ ר׳ זיידען דעם פון תלמיד

 פראזאאיקער פאעט׳ אלם ביאליק איז פילזייטיג און רייך ווי פארשטעלען׳ אומגעפער זיך מען קאן
פובליציסט. אק
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 לעזער׳ דער העברעאיש. אין געשריבען ווערק באדייטענדסטע און גרעסטע זיינע האט ביאליק
 ווי שרן׳ זעהט אידיש׳ אין פעדער ביאליקם פון פאעזיע געזאמעלטע די היינט באקומט וואס

איבערלעבענישען. און געפילען פאעטישע זיינע פאר אידיש טיטן גענוצט זיך האט ביאליק ווייניג
 שאפונג דער פאר געשפילט האט ביאליק ראלע ירויסע א פאר וואט באגרייפען׳ ריכטיג מען וויל

אריגינאל. אין ביאליקען לייענען מען מוז—שפראך ניי־העברעאישער דער פון
 נישט בכלל קאן צייט׳ לעצטער אונזער פון נייסט דעם גענוי קעכען וויל וואם איטליכער׳

 פק גייסט דעם אין ספעציעל אריינדריננען אבער וויל וואט דער׳ העברעאיש. אהן אויסקומען
פאעט. פון שפראך די קענען גרינדליך אודאי שוין מוז ביאליקען׳
 גאונישען רעם אלם ביאליקען ווענען שמועם א אין אריינצולאזען זיך ארט דאם איז דא נישט

שפראך. העברעאישער מאדערנער דער פון שעפער
 קוים ארימען׳ אויפן געארבעט ווייניג אזר האט ביאליק כאטש אז אנרייזען׳ נאר ווילען מיר

 שטארק וויינינען דעם מיט אויך ער האט פונדעסטוועגען פראסט־אידיש׳ פק פעלד באאקערטעז
שפראך. אידישע די באפרוכפערט

 אום ביאליק׳ אידישען פק געזאטעלט האט מען וואם ביסעלע׳ דאם נעמען נאר דארף מען
זעהן. צו קלאר דאס

 מעב־ שטארקע׳ אויסצודריקען אויף מסוגל געווען נישט כמעט אידיש דאם איז ביאליקען ביז
 פארבאהאל־ ליגט וואם "נעבעכעל"׳ דעם מיט געשמעקט עם האט שפראך דער פון געפילען. טיגע
ביכעל. אידישען איטליכען היגטער טען

 דעדהערט כמעט צוערשט מיר האבען שפראך מוראדיג־גבורהדיגע געוואלטיג־קרעפטיגע׳ אזא
 אליין פאעט פק איבערגעארבעט "שחיטה־שטאט"׳ זיין ארויס איז עם ווי דערנאך אידיש׳ אין
 געזוגטען שטארקען א אידיש אין אריינגעבראכט האט ווארט" לעצטע "דאם אויך אידישען. אין

 אזוי אמאל קליננען צו פעהיג איז אידיש דאס אויך אז געוויזען׳ אונו האט בערג-לופט׳ פון הרך

נביא. א פק שפראך די ווי מעכטיג׳ אק נרוים
 שפראך׳ די שאפען ווייטער העלפט און פארמט ווייניג־באגאבטער׳ דער אפילו פאעט׳ איטליכער

 דער פון שאפונגס־פראצעס דעם ניט אבער פאעט גרויסער דער בירושה. נעקומען אים איז וואם
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 נישט זי ווערט דורות עטליכע פון צייט קורצער א אין אז שטויס׳ נעוואלטינען אזא אמאל שפראך
צוגעקומען. איר זענען וואט אוצרות׳ נייע די רייכקייטן׳ נייע די צולע דערקענען׳ צו

 איטליכער האבען וואס ניצשען׳ נעטהען׳ לוטהערן׳ היינט ביז נאך נעדיינקען דייטשען די

געשטאלט. נייערע א נאר שפראך דער נענעבען באזוגדער
 ווי ראלע׳ קלענערע קיק שפילען נישט ביאליק וועט העברעאיש פק אנטוויקלונג דער פאר

מענדעלע. נארדאן׳ י. כאטאנאווער׳ מ.
אנטוויקלוכיס־וועג. שווערען איר אק געהאלפען ער האט שפראך אידישע די אויך אבער

 צו נאר זיך ער רירט מקולפטאר; באם ליים דער ווי שפראך׳ די ז*א פאעט דעם בא דען
פארם. א באקוסען שוק זי מוז אנדערש׳ עפעס ווערען שוק זי מוז צו׳ איר

 אריי;־ איר אק אויך האט פארם׳ זיק גענעבען שפראך אידישער דער אויך האט ביאליק
נבורה. זיק פק שטיק א נעלעגט
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וויינען... מיד זיך גלוסט
הארצען. פון נעשמאקער וויינען מיר זיך גלוסט
 שווארצען" דעם צו ים. צום כמארעס. ווי מיך ציהט

ברידער. עלענדע מייגע אייך צו טיפער
 מאמען אייגעגער מיין פון טרער א אויך: כ׳ווייס

 יס׳ען, אייערע אין דארט תהום דעם עקבערט
לידער. מייגע גאך שטילערהייט אפשר ביינקט

*
אויסנעוויינטע. ניט גאך טרערען האט איר כ׳ווייס:

נעמיינטע. מער נאך און דערצעהלטע צרות
 קוואלען פארבארגענע פארשטיקטע. ווי וואס

קברים. איין רייסען און שטייגער לעכערן
 — ווארם א ווי דר׳ערד. אין בלאגדזשען זיך. שלעגנלען
פארפאלען. דארט דר׳ערד אין ווערען און

טרערען! אייערע זיך זאלען דורכשלאנען
 — !ווערען זאל פרייער און ווערען זאל גריגגער

געבען: אמאל נאט נאך וועט ווייסט. ווער אפשר.
צייטען. פינסטערע די וועלען איבערנעהן

 לייטען. ווי געראטען, אפשר וועט אוגז אויך
דערלעבען. שעגערס און בעסערם

*
כמארעם הייגטיגע פון זכר א פאר און

 נהרות/ "על נייער א פארבלייבען אייך וועט
איבערקערען. ערד און הימעל וועט ער וואס

ווערען. דער זאל געבענשט און דער איז נליקליך
 טרערען אייערע פאראייביגען וועט וואס

טרערען. צווייטויזעגט־יערינע הייליגע.
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שחי^ד־שטאט אין
 שטרם, און הארט און קאלט אייזען, און שטאל פון ...

 קום! און —מעגש, דו דך, פאר הארץ אן אויס שמיד
 דיינע מיט זעהן זאלסט שחיטה-שטאט, אין געה קום

 אויגען,
 הענט, אייגענע דייגע מיט אנטאפען זאלסט

 וועגט, און טויערען סלופעס, צוימען, אויף
 העלצער, אלע אויף גאס, דער פון שטיינער אויף
 געהירען די מיט בלוט שווארץ־פארטרוקענט דאס
העלזער. און קעפ ברידערס דיינע פון
חורבות צווישען דו זאלסט אומבלאנדזשען און

 טירען, אויסגעקרימטע מיט צעבראכעגע וועגט דורך
 קוימענס, האלבע אויוועגס, צעשטירצטע פארביי

 האלב-פארברענטע שטייגעת שווארצע אנטבלויזטע
ציגעל,

נעכטען האבען אייזען און האק פייעת וואו
 געשפילט; טאגץ ווילדען א בלוט-חתונה דער אויף

 דעכער, לעכעריגע דורך בוידעמעת דורך קריך און
 —לעכער שווארצע אלע אין איין זיך קוק און

 וואונדען, שטומע שווארצע• אפ׳נע, זענען דאס
וועלט... דער אין רפואה קיין אויף מער ווארטען וואס

 פארפלייצטע- פעדערען מיט געהך וועסטו גאסען אין
 טייך ווייסען א טייך, א אין דך באדסט דו

 בלוטיגען מענשענם פון אויסגעלאזט דך האט וואם
שווייס;
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 האב-און- צעפליקטע בערג גאנצע אולף טרעטשט דו
—נוטש

 לעבענש, גאנצע לעבענש, גאנצע זענען דאש
 שארבען! א ווי אללבלג אולף צעבראכענע

 חורבן, אלן זלך פלאנטעשט דו לולפשט, דו געהשט, דו
 אטלעש, און זללד שמות, פוטער, זללבער, מעש,

 פלץ־פלצלעך, אולף צעפללקטע צערלשענע,
 נדנס, למלם־טובלם, שבתלם, צעטראטענע פלס מלט

 תורה, שטלקער פארמעט, תפללן, טללתלם,
 נשמה, דללן פון וולקעלעך ווללשע קלאר הללללגע, לרלעות

 פוש דללן ארום אלללן זלך וולקלען זלל זעה, זעה,
 ארולם מלשט פון טרעט דל דלר קלשען און
 —שטולב... דעם שלך דללנע פון אפ וולשען און
 אנטלולפסטו? לופט און ללכט צו לולפשט? דו

 !דלר אולש לאכט הלמעל דער—אנטלולף אנטלולף,
 אולנען, דל אולששטעכען שפלזען מלט דלר וועט זון דל

 באצולנען, גרלנס-און-ווללש פרלשע מלט אקאצלען,
 בללטען, און בלוט פון רלח מ^טן דלך סמ׳ן וועל׳ן

 באשלטען, פעדערען און בללמעלעך מלט קאפ דללן
 נלאנצען טולזענט מלט נאש מלטען פון נלאז שטלקלעך און

 טאנצען... בללז־וואונדער דללן אולף אנטקעגען דלר וועל׳ן
 א געשללנקט האנט מללדער מלט דלר האט נאט דען

צוולללנג:
פרלהללנג; א מלט שחלטה א

 —נעלולכטען זון דל נעבללהט, האט נארטען דער
געשחט׳ן... האט שוחט דער און

 וואונד דער פון און גענלאנצט, האט חלף דער
געפללשט... גאלד מלט בלוט האט

 !אומזלשט—? הולף א אלן זלך באהאלטשט ? אנטלולפשט
מלשט! בערנעל א אלז אט
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 הונט... דין מיט אידען א געקעפט: צוויי מען האט דא
 געקעפט האק איין זיי נעכטען האט הדיף מיטען אין
 פארשלעפט, שוויין איין אהער זיי האט היינט און

 בלוט. אויסגעמישטען זייער אין זיך געשנארט,געגריבעלט
קומען רעגעץ פרישער א וועט מארגען שא,
 ניט ס׳זאל ריגשטאק, אין בלוט דאס אפשוויינקען און

שרייען
 אפשר און ארויס, מיסט פון גוואלד הימעל צום
 שטומען דעם תהום דעם אין אייגגעזוגקען דאס שוין אה
 קרומען, א פלויט א בא דארט אן דערנער די זייגט און
 נעכטען, ווי היינט, ווי זון, די וועט מארגען און
 ארויסגעהן ליכטיגע א טאג, אלע ווי

 נישט, האר א ניט געמינערט זייט, מזרח פון
נישט... גאר ווי נלייך און שטיל, און שא, און

 בוידעם א אויף פארקריכסטו ווילד, משוגע ווילה און
 אליין; פינסטערניש אין שטעהץ דארט בלייבסט און
טויט- דער ארום איצט נאך שוועבט דא פילסט? דו

 שרעק
 פליגעל שווארצען קאלטען א מיט פאכעט און
 קאפ; אין האר די פון ווארצלען די פרירט און
 — לעכער שווארצע אלע פון דארט, און דא און

 קוקען... אויגען שטומע אויגען, אויגען, זעה
 קדושים, די פון נשמות די קוקען דאס

 נשמות, פארשטויסענע פארוואגעלטע,
 ווינקעל אין דא אינאיינעם זיך האבען וואם

 שווייגען... און—דערשראקענע צונויפגעפרעסט
 געפונען האק שארפע די זיי האט דא אט
 טון, קוק א זיי קומען אהערצו אט און
שווארץ־אפלען זייערע אין מאל לעצטען צום
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 אפשיין, דעם סוף זייער פון פארחתמ׳נען
 ודילדען, דעם טויט זייער פון שרקק גאנצע די
 לעבען... וויסטען זייער פון תוכחה גאנצע די

 שחיטה^ דער פאר טויבען ווי ציטערענה און
 אינאייגעם דאך דעם צו זיך זיי טוליען דא
 אוינען, שטומע טיט דיר אויף לאנג קוקען און

 לשון אהן דיך פרעגען און נאר מאנען וואס
 טענת אלטע יענע אלץ שטומערהייט טענ׳ן און

 הימעל צום דערגרייכט ניט קיינמאל נאך האט וואם
 דערנרייכען: ניט קיינמאל הימעל צום וועט און

וואם?..." פאר אמאל נאך און ? וואם פאר וואס, ,פאר

 הימעל! קיין ניטא—קאפ דעם פאררייסט דו און
 ;שינדלען שווארצע טיט דאך שטומער א דאך א

 שפין! גרינעם דעם פרעג נעת—שפין א הייננט אט
 עדות אן איז ער אלצדינג, נעזעהן האט ער

 בוידעת דעם אויף עדות לעבעדינער איין
 :מעשות אלע דערצעהלען דיר זשע ער לאז

 געפילט, פעדערען טיט בויך א פון מעשה א
 האמערת טיט קעפ נעגעל, טיט נעז-לעכער פון
 גענז, ור קאפ-אראפ, קוילען נאכן מענשען פון

 אויפנעהאנגען, בוידעם דעם פון באלקען צום
 מאטעם זיין טיט איינגעשלאפענס א קינד א פון און

 מיילכען, אין ברוסט טויטע און צעשפאלטענע
 צעריסען, לעבעדיגם א קינד א נאך און

 —צווייען אויף שריי לעצטען זיין טיט אינאיינעם
 נעענדיגט... ניט ,מאמע" און ,מא...!" האלפער א

 מעשות מוראדיגע פיל נאך און נאף און
 מוח דעם דיר עקפערן וואס קאפ; דיין לעכערען וואס
נשמת דיין אייביג אויף דיר טויטען און
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 ברייל ווילדען דיין קעל אין דערשטיקסט דו און
 נאם~־ אין ארוים לויפסט און אראפ שפריננסט און
 געכטעך ווי וועלט א דיר פאר אמאל גאך און
 תמיה ווי זוך די אויס גיסט אומפארשעמט און

 שפילליכט איר טית יערער פאר שוועל; יערער פאר
הזרים... די פאר גאלד איר ארויס ווארפט און

 זיך באהאלט ליכט; פק אנטלויף געה; ווייטער נאר
 קעלעת שווארזיען אין פארקריך; אריין דר׳ערד אין
 וועהטיג: פאר הארץ שטאלען דיין אויף דארט פרעם און
 ערלים אומריינע האבען דא זעהסט? דו
 געשענדעט. פאלק דיין פון טעכטער ריינע די

 —מוטער די צען, אייגער אויף צעך איינער אויף
 —טאכטער די און אויגעך די אין טאכטער דער
 קוילעך פארן אוינען; די אין מוטער דער

זשע; נעם קוילען... גאכן קיילעך בעתן
 פלעקען די העגט דייגע טיט אן טאפ נעם בן־אדם,

 קישעך דער אויף אנדערש עפעם טיט בלוט פון
 בלוט; ווארעם נאך טריפט וואס האק, זיין טיט וואו

 געוואלגערט... חזיר-מענש ווילדער א זיך האט
ווינקעל; יעגעם אין זעה: בן־אדם; זעה; און

קאסטען; יענעם בא פאס; יענער אוגטער דארט
 געליגען זיך זענען אטעם אהן פארשטעקט

 טאטעס און זין מענעת ברידעת חתנים;
 ס׳צאפלען ווי לאך; זייער פון צוגעקוקט אק
 עקעל און בלוט איינען טיט זיך ווארגען און
 לייבעת פרומע ריינע, די הייליגע; די

 —אייזען און נוי טמא׳ן פון געדראשענע
 געשוויגען, און געליגען דר׳ערד אין צוגעקוקט, ראם
ארויסגעריסען, זיך אויגען די ניט און
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 זיגען... פון אראפ ניט און צעקלאפט ניט זיך קאפ דעם
 באזונדער זיי פון יעדערער נאך האט אפשר און

 לעפצען: זיינע מיט שטיל נעפליסטערט זיך פאר
 אויגען, די נאט; זי? פארבלענד נם; א גאטעניו, ,טו,

 נאבדעם, און זעהן..." ניט קנעכט, דיין מיך; זאלען זיי
 לעבען, צום ערוואכט יא זיך האט איינע ידען
 לעבען, וויסטען צום ארויס שטוץ און בלוט פון

ביידע פאר נאט; פאר זיך, פאר פאראומריינינט
—וועלטען

 ארויסנעקראכען, לאך פון מאן; דקר ער; איז
 "נוטל" בענטשען געלאפען שול אין נאט צו
 שאלה: פרומע א רב באם דארט פרענען און
לעבען?..." ווייטער אשה זיין טיט ער מעג ,צי

 ווייזען דיר כ׳וועל ווייטער, קום מענש; קריך, ארוים
הזרים; פון שטאלען — באהעלטענישעץ

מיסטען; אלע אויגען דיינע טיט זעה און
יורשים; חשמוגאימ׳ס ברידעת דיינע וואו

קדושים; אייביגע פון אייניקלעך די
האבעץ מנינים דריי צו לאך יעדער אין
אויסבאחאלטען זיך שחיטה-טאג יענעם אין
 נאמען... מיין מיסט צווישען געמאכט נרוים און

 וואנצען; ווי זיך, באהאלטען מייז; די ווי אגטלאפען;
 מארגענם צו און נעשטארבען... הינט; די ווי און,
 געפונען האט און ארוים זון א שטוב זיין פון איז
 וויינסטו, וואס-זשע פגר... טאטענס זיין מיסט אין

מענש?
 —פנים? דיין הענט די מיט פארדעקסטו וואס צו

פאר פלאץ אין ציין די מיט שטארקער קריץ
וועהטיג!
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 גארטען, 8 גריגט דארט טאל, אין אראפ געה איצט
 שטאל; טויטע שטאל,די א שטעהט גארטען אין

 קרבגות, זייערע אויף אייגגעשלאפעגע וואו
 —ווילדע וואמפירען בלוט, פון טויט-שפורע

 רעדער צעווארפען שטאל אין דא ליגען זעה;
 פארשפריצטע, מארך און בלוט טיט צעבראכעגע,

 אויסגעשטרעקטע, און אפעגע שפיצען טיט
 האלז א עמיצעגס צו מערדערשע פיגגער ווי

 בלוטיג אוץ פייערדיג ווען פארגאכט, אויס, ווארט
 —זון די מעריב־זייט אין אוגטערגעהן וועט

 —שטאל אין ארייג׳גגב׳ן שטיל זיך דו זאלסט
 שרעק... פון תהום אין דארט פארפאלען וועד און

 לופטען, דער אין דא שוועבט זי !שרעק א שרעק, א
אין אייגגעפרעסט איז זי וועגט, אלע אויף רוהט זי

שטילקייט...
 רעדער... די זיך רירען סע :איין זיך הער שא,
 איברים, שטיקער אוגטען פון דארט צאפלען דאס

 גוססען... און בלוט אייגען אין זיך ווארפען זיי
 האלז א פון כארכלען א קרעכץ, שטילער א
 זיפץ, לעצטער א דערקוילעטען, גיט א
 —ציין... פון קריץ א רוף, צוגעשטיקטער א

 רעדער, אוגטער ערגעץ דא זיך וואלגערט אלעס דאס
 העלצעת די אן שפיצען, די אן זיך שלאגט און
 שפאלטען פון און לעכער פון דורך זיך שפארט און
 לופטען, דער אין היינגען פארגליווערט בלייבט און

קאפ. קראגקען דיין אויף חופה שווארצע א
 צער... גרויסער א צער, א וועה, שטומער א וועה, א

 שטילער, שא, פלאטערען... שטומע יסורים
 ערבלאגדזשעט דיר, טיט עמיצער דא נאך ס׳איז

פיגסטער, דער אין אויגען צוגעמאכטע טיט
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 אומעט, גרויסען פון אפגרינדען אין פארטיפט
צום הענט דארע צוויי זיך פאר אוים שטרעמט

שווארצען
חלל אנגעפילטעץ אנגסטען שטומע טיט
 פינגעת בלינדע מיט פינסטערניש דאם טאפט און
 —טרויער זיין פאר אויסוועג קיין זוכענדיג ניט

 שמערץ־נייסט, נרויסער דער אלייך ער ס׳איז ער; ס׳איז
 תפיסה אין דא פארשלאסען זעלבסט זיך האט וואם

פארמשפט אליין זיך רחמנות אהן און
ליידען; שטומע נרויסע אויף אייבינע, אויף

ביידע; אייך ארום שטאל; אין דא ערנעץ און
ניט; רוהט און ארום שוועבט און נע-ונה איז
 נעפינען; ניט ווינקעל קיין זיך פאר קאן און

 שכינה. שווארצע טויט-מידע; א מידע; א
 ניט, קאן זי און — זי וויל וויינען !הארץ־רייסענד

שווייגט... זי און —טון געשריי איין כאטש
טרערעי; אירע מיט זיך זי ווארגט שטיל

קדושים; די איבער פליגעל די פארשפרייט
 זיך פארגעהט און ארונטער קאפ דעם פארליינט

לשון... אהן זיך אין וויינט און וויינט; און

 טיר די פארשליס צו; פאמעליך נעה שא;
 איר. מיט דא איבער בלייב אויג־אויף־אויג און
 נשמה דיין אייביג אויף אנזאפען זיך לאז און

ליידען; ברענענדיגע שטילע; אירע מיט
 —שוויינען און אפשטארבען אלעס וועט דיר אין ווען אוץ

 ריידען. און אויפלעבען וועלען זיי — אן זיי ריר נעם
 שוים דיין אין זיי צעטראג אוועק; נעה און
וועלט גאנצער דער פון עקען אלע אין
נאמען... קיין זיי פאר נעפין; ניט נאר זוך און
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 ניט. זעהט קיינער ווען שטאט. פון ארוים געה איצט
 בית-עלמין. צום פאמעליך שטיל. זיך שלייך און
 קברים. קדושימס פרישע די אוי^ זיך שטעל און
 —ברעמען די אראפ לאז און קוק. און שטעה. און
פארשטייגערט! ווער און
—טרער א חלש׳ן אויסגעהן. זאל הארץ דיין
 ;אויג דיין בלייבט מדבר. אין שטיין א ווי טרוקען. נאר
קברים. רייסען וועלען. וועסטו שרייען און
 —געבוגדען שחיטה-באנק צום אקס אן ווי ברילען און

שטעהן. בלייבסטו מצבות. די ווי שטום. נאר
קדושים. די זיי זעגען דא אן. זיי קוק נעם
קעלבער. ווי געשחט׳נע, זיי ליגען דא
 לוין... קיין—איך ווי טרער, קיין זיי פאר האסט און

ינער.*ב טויטע געקומען. אהער בין איך
מוהל! מיר זייט בעטען: מחילה אייך בא

פארשעמטע. אייביגע איר גאט. אייער מוהל זייט
 מוחל. מיר זייט לעבען פיגסטערן ביטערן אייער פאר
טויט. פינסטערן ביטערן מאל צען אייער פאר

 טירען מייגע אונטער מארגען קומען וועט איר אז
 —לוין מאגען און מיר בא אגקלאפען אוץ

 נישט! האב איך — זעהט קומט עפעגען. אייך איך ורעל
 !גישט כ׳האב נאר — אייך אויף איז רחמנות נאטם א
פארארימט... אייך מיט גלייך איך. בין יורד א

 וועלטען! אלע איז וועה און וואוגד און וועה. און
 —רחמנות! פאר ברומען הימלען אלע לאזען און

אומזיסטע! און — קרבנות אזעלכע
געשטארבען. וי ז א געלעבט. וי ז א אומזיסט

 ? וועם פאר וואם. פאר וואם. צו וויסענדיג ניט
 אייביג וועט קאפ איר איינגעהילט וואלקען אין

בושה. פאר שטיל וויינען שכינה אלטע מיין
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 הימעל פון אראפ איך ורעל נאכט אויף נאכט און
קבר... אייער אויף זיך באוויינען

 —וועהטיג דער נרוים זעהר און גרוים. זעהר איז שאגד די
!בן־אדם דג שוין זאג — ? גרעסער איז וואם און

עדות. שטומער א זיי און בעסער. שווייג ניין.
 נעפונען ארימקייט אין מיך האסט דו אז
 טרויער. מיין און עלענד מיין צוגעזעהן און
 בן־אדם. מיט. נעם — צוריק נעהענדיג און

 וועהטיג. שטילען פון מיינעם, צער פון טייל א
 אים ווארף און צארן־ניפט מיט אויס אים מיש און
מתים... נאך־לעבעדינע די פון שוים אין

 נרעזלעך. אויף זיך פארקוקסטו — צוריק געהן ווילסט
 פריהלינג א פון בשורה יוגגע פרישע א

 אויגען דייגע דיר באהויכט הארץ. דיין אן פילט
 —לעבען. נייען ווייטען. נאך באנג שטילען מיט

 !... בן־אדם טויט. מיט שמעקט סע קברים־נראז. ס׳איז
 זיך הינטער דאס פארווארף גראז. הויפען א אויס ריים
:אויגען די צומאכענדיג דערביי. זאג און

דען קאן צי — גראז אפנעריסען איז פאלק ,מיין
לעבען?..." נאך אפנעריסענעם אן

 דאנען. פון אנטלויף — אום ניט מער זיך קוק און
 תענית. א היינט ס׳איז לויף. נאך־לעבעדיגע די צו
 פארפאלען ווער און שול. אין זיי צו אריין פאל און
טרערען... פון ים ברענענדיגען זייער אין
 יללות. שרעקליכע ווילדע. יללות. הערסט? דו

 פארקלעמטע. ציין דורך אפענע. מיילער דורך
 שטיקער. לעבעדיגע טריזענט אויף זיך צערייסען

 צרנויף זיך גיסען און זיך פארמישען
יאמעת מוראדיגען און פארצווייפעלטען איין אין

3
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 לופטען דער אין קראנקער, א ווי זיך, ווארפט וואס
 באלקען, פייכטען צום פארריסענע קעפ, אויה
 — אויסגעקרימטע... וועהטיג פאר פנימער, אויף

 לייב! דיין דורך נעמט פראסט א גרויל! א נרויל, א
 פארלוירען, איז וואס פאלק, א גאר קלאגט אזוי
 מדבר, א און נשמה, זיין איז רויך און אש וואס

 געווארען; הארץ זיין איז מדבר, וויסטער א
 !נקמה קערענדעל קיין האס, גרעזעל איינציג קיין

 .אשמנו!", ברוסט אין זיך קלאפען יי ז הערסט? דו
 פארגיבען... זינד די זיי זאל איך בעטען, זיי
 —ווענט די אויף שאטען א דען זינדינט צי
 — ? ווארעם מויטער א צעבראכענער, א שארבען א

 הענט? די זיי שטרעקען וואם זיי? בעטען וואם
 דוגער, נרויסער א איז וואו איז? וואו פויסט א

 דורות, אלע פאר אפרעכנען זיך זאל וואס
 הימלען, צערייסען וועלט, די איינליינען און

!...איבערקערען כסא-בבוד, מיין שטול, מיין

בן־אדם! הער, און
עמוד: באם זיך הזן דער צעשרייט

!קרבגות גע׳שחט׳נע די פאר נאט, ,טו,
!זקנים פרומע פאר טו, צדיקים די פאר
 !״ קינדער פיצלעך פאר טו, קינדער זייגענדינע פאר
 עולם, דער וועט קולי-קולות מיט נאכשרייען און

 הויז דעם פדן זיילען און ווענט אלע אז אזוי
 —פחד פאר ציטערן רועלען אינאיינעם דיר מיט
 — אכזר גרויסער א זיין, אכזר אן דיר אויף איך וועל
וויינען! ניט מיר בא דו וועסט י זי מיט
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 —זיך רייסט און בריל א דיר אין אויף זיך הויבט און
ציין! דיינע צווישען אים איך דערשטיק

 פארשוועכען, זיי ווי ניט אומנליק דאס זאלסט דו
 לדורות... אומבאקלאנט דאם זאל פארבלייבק

 זיך, אין באנראב טרער ניט-אויסנעוויינטע דיין און
 דארט אוים בוי ז? פארמויער טיף הארצען אין
 פעסטונג, א איר פאר גאל און גרימצארען פון האס, פון
 נעסט, אין שלאנג א דארט וואקסען זי לאז און
 צווייטען, דעם פון אייגער איר זאלט זייגען און
דארשטיג; און הונגעריג בלייבען תמיד און
 — קומען וועט יוס-הדין בייזער א ווען און

 !שלאגג בייזע די באפריי הארץ, דיין צעברעך
 פייל, פאר׳סמ׳טע א ווי אפ זי לאז און

 גיפט, ברענענדינען מיט טויט-הונגעריג
פאלק... איינען דיין פון הארצען מיטען אין

 בן־אדם, נאם, אין ארויס געה מאתען און
 בראב• לעבעדינען פון מארק א מארק, א זעה: און

ווארג!
מענשען־ווערעם, האלב-טויטע דערשלאנענע,

 ריקענס, אויסגעקרימטע און צעבראכענע
 בייגער, און הויט שמאטעם אין פארוויקעלטע

 ווייבער מיט קאליקעס, וויסטע קינדער מיט
 אייגנעדארטע, און פארמאטערטע טויט צום

 פליגען, סוף־זומערדיגע היישירעק, א
 פענסטער, אלע טויער, און טיר באפאלען

 הייזער די פון שוועלען די באלאגערען
קרומע בעטלען, צו געלערענטע אוים, שטרעקען און

הענט
וואוגדען, אייטעריגע אויפגעדעקטע מיט

3•
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 סחורה/ פעקעל זיין אוים שרייט יעדערער און
 פענסטעת די צו אויגען לריזע די פאררייסענדיג

 !בעל-הבית צום געשלאגענע הינט ווי קנעכט, ווי
 !וואונד א פאר גראשען א וואוגה א פאר גראשען א
 געשענדטע! א טאכטער א פאר גראשען א
 טויט טאטענם אלטען אן פאר גראשען א

!קדוש א חופה-זון יונגען א פאר און

 !שלעפער טארבעס, די טיט בית-הקברות צום
 בייגער ווייסע די אויס גראבט געהט, אהינצו

קברים; פרישע קדושימס אייערע פון
 טארבע, זיין יעדערער טארבעם, די אן שטאפט

 זיך שלעפט און אריין, וועלט דער אין זיך לאזט און
 יריד, א ערגעץ וואו שטאט, צו שטאט פון
 פעגסטער הויכע פרעמדע אלע אונטער און

 נגונים, בעטלערשע הייזיריגע זינגט
 שווינדעלט; און אויס; שנארערט און בעט, רחמים און
ביין. און פלייש אייער מיט אהער, ביז ווי

 אויף אנטלויף מענש, דו אנטלויף, גענוג, איצט און
!אייביג

!משוגע ווער און — לויף מדבר וויסטען אין
נשמה דיין שטיקער טויזענט אויף צערייס

הינט; ווילדע פאר הארץ דיין ארוים ווארף און
 שטיינער הייסע אויף אראפפאלען טרער דיין לאז און
שטורעם... דער איינשליגגען זאל געשריי דיין און

*
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ווארט לעצטע דאם

מניאיש(

 געשיקט: נאט פון אייך צו בין איך
 ;דערשטיקט ווערט איר געזעהן, האט ער
 פאלט, און פוילט איר געזעהן, האט ער

 אלט; מער טאג צו טאג פון ווערט איר
 האנט די זיך האט אפגעלאזט און
 —מאכט די זיך האט אויסגעלאזט און
 דערמאנט, אייך אין זיך האט גאט און
געבראכט. אייך צו מיך האט ער און

אזוי: געזאגט מיר האט גאט און
 !..מער ניט קאן איך — יאך דער שווער ,צו

 ,אוי׳! הארץ זייער פון ריים געה
טרער! א אויג זייער פון אויס שים
 ביטער און טרער די זיין זאל שווער און
 קרעכץ, לעצטער דער זיין זאל הויך און

 ציטער א טון זאל ערד די — אזוי
שלעכטם". דאם זיך פון אפטרייסלען און

 געגאגגען, בין און געפאלגט האב איך
 שטיינער; מיט געווען פול איז וועג מיין
 פארלאגגען איין און געפיל איין נאר

בייגער? מייגע אין געגליהט טיף האט
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 שלאגגען... בא זעגט איר געפילט, האב איך
 קייגער... קיינער, — אייך בא אייך טיט און
 וועהטיג, אייער געטריבען האט מיך
 גייטיג. איז הילך מיין געמייגט האב איך
 הארץ: מיט גאט פון געשטראפט בין איך
 יענעם, פאר קריינקט וואס הארץ, א האב איך

 שמארץ פרעמדען פון זיך קארטשעט וואס
 גיהנם... יעדענס פון פארברעגט ווערט און

 שווער, אייך איז עם געהערט, האב איך
 ווייסט און פילט איר געמייגט, איך האב

 טתץ■ אייער טיט שטיל זיך ווארגט און
 —טרייסט, א בעט און הילף א זובט און
מיגוטען... די זענען טייער און

 וואוגדען, היילען כ׳וועל — קום איך געה, ״איך
 בלוטען, איך ורעל אינאיינעם אייך טיט
 פארבינדען, איך וועל דארף, מען וואו און
 אפלעקען איך ורעל מוז, מען מיאו און

 וואוגד. אייער פון טריפט וואס בלוט, דאם
 —וועקען ווייגען, בעטען, טרייסטען, כ׳וועל

!גרונד צו געהן לאזען ניט וועל און
 טרייסט, א טראג איך — קום איך געה, איך
גחמה; פון בשורה א טראג איך
 —גייסט מיט נאט פון געבענשט בין איך

גשמה... מיין שיינקעץ איך וועל אייך
 פאשמידט, מוט טיט גאט פון בין איך

 מיד, ניט ודערט און בערג אוים רייסט וואס
 פויגען ניט זיך רוקען מיין לאזט וואם

 אויגען; די אין גלייך בייז דעם קוקט און
 צונג א געשיינקט מיר האט נאט און

—קלונג, שארפען א ווי שארפען, א



״״״״״״׳.......ווחוח״>1וו1ןןןןןןןןן||||||||||||||||ן||||ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן!ןןווווו1חןןןן ........111111111111111111״•״״״

 אייזען, אן זי אה — שטיין זענט איר אויב
 שטאל... זי איז — אייזען זענט איר אויב
 —באווייזען נאר זיך וועל איך קום; איך
 אמאל!/.. מיט אויפשטעהן וועט איר און

 —טיר אייער אונטער איך שטעה איצט
לשון; מיין איז אפגעכומען און
 —מיר אויף נאכט שווערע א הייננט עם

 אויסכעלאשען. איז ליכט מיין פונק, מיין
 שאגד, און שפאט באכעכענט האט מיך
 —פארמאכט טיר די מיר פאר האט איר
 האנט נאטם איז אפגעשטויסען און
אויסגעלאכט... איז ווארט נאטעם און

 —אייך פאר שפראך קיין מער שוין האב איך
 שפראך. נאטם טויט און פרעמד איז אייך פאר
 דאם האט — ווארט איין נעזאגט האב איך
 בלאז; איין מיט פארטראגען ווינט דער
 דאס איז — געזאגט איך האב איינס נאך

 —כראז אויף פונק, א ווי געפאלען,
 גראז דאם נעווען איז טרוקען נאר
 רעש מיט דאס האט אויסגעברעיט און
 אש. געווארען דערפון ס׳איז און

 —קול א ארויסנעלאזט איך האב
 קויל א ווי געטראפען דאם האט

 דורכנעלאפען דונער א ווי און
 טאג העלען שיינעם, מיטען אין
 —געטראפען אייך הארצען אין כלייך און
קלאג! די האט אויסכעבראכען און
 —טרער! די האט אויסגעשאסען און

!כ׳וויין אייער איז פאלש !מיר וועה נאת
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 מעת אים גלויפט קיינער קייגעת ניט
אליין... איר ניט איך ניט גאט, ניט

 געקראכען שמוץ אין אייך צו איך בין
 איינגעריכט, קליידער צלע און

 געכראכען אייך פאר הענט די מיט כ׳האב
 געזדכט... אייך פאר אייך בא חילף און

 קיינעת ניט, הילף צו קומט קיינער נאר
 איינער... איינעת איינער, בין איך און

 וואנט, די געהערט האט תפלה מיין
 פארמאכט; טיר די מיר פאר האט איר
 האנט גאטם איז אפגעשטויסען און
אויסגעלאכט!.. איז ווארט גאטעס און

 — ווייסט אומנליקליכע, איר ווייסט, גאר
 טרייסט... קיין אייך פאר מער ניט האב איך
 ווארט, שרעמליך א ווארט, א האב איך

 ארט; דעם פון הויבען אייך וועט וואס
 שווארץ מאכען אייך ליפט דאס וועט וואס

 הארץ, דאם אייך פארסמ׳ען וועט און
 ביסען דעם אייך פארגיפטען מויל אין
 ברויט, דאם אייך מאכעץ ביטער און

 פארמיאוסען אייך דאס וועט לעבען דאם
 טויט... דעם אייך געבען ניט וועט און

נחמה! ווארט קיין אייך פאר ניטא
 נשמה מיין וין ש פארברענט האב איך
 צעריסען... אייך מיט בונד מיין האב און

 —מוט מיין דר׳ערד אין ליגט צעבראכען
 אויסגיסען גאל מיין אייך אויף וועל איך
בלוט... מיט אייך באשפייען וועל און
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 אזוי: געזאגט טייר האט גאט אוץ
 /אוי׳! אן אוים שריי מאל לעצטע ,דאס

 מאל, לעצטען צום קרעבץ א גיב און
;טאל און בארג זאל ציטערען אז

 זאג: און גאל מיט אן זיך נעם און
!הערט טויבע, הערט,

 טאג, א געהט עם
 רעכט פון זון א ארוים לאז איך
 —באגיסען ליכט מיט וועלט די וועל און

 קגעכט בלייבען וועט אליין איר נאר
 געגיסען... ליכט טראפען קיין וועט און
 טעכטער, און זין מיט בליגדערהייט, און

 פארסמט ארומלויפען איר וועט
 מייל, טויזענט פאר אהער, אהין,

שטראל... א בעטען,חלש׳ן און
 געלעכטער, א באגעגעגט אייך נאר

פארזאמט"... איר האט קומט, איר וואוהין

 מאכט, לעבען, אוצרות אויף שלים איך
 —צעגיבען איך וועל פרייר ימים און

 פארשמאכט זיין וועט אליין איר נאר
 באטריבען; איך וועל קוואל אייער און
 טעכטער, און זין מיט טרוקעגע, און

 קלאפען, טירען פרעמדע אין איר וועט
 צופאלען ערד דער צו פגים מיטן

 קניען קוואלען פרעמדע איבער און
 אויסציהען האלז אייער דארשטיג און
 טראפען... א — חלש׳ן בעטען, און

 געלעכטער, א באגעגגט אייך נאר
קוואלען. אלע פארשלאסען אייך פאר
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 נייסט, מילדען 8 אראפ שיק איך
 ווייזט און נאט פון טוי ווי פרישט וואס

 —הימלען נייע צו ווענ נייעם א
 שטרוי, ווי זיין, טרוקען וועט איר נאר
 טו? פאלען וועט אייך אויף ניט אץ

 שימלען. פוילען, אייביג וועט איר — איר?
 געבליבען פריהער פון נאך ס׳איז אויב אק

 גלויבען, און נעפיל גייסט, פון פונק א
 --------טרער הייסע א זיפץ, ערנסטער אן

 אפרויבען. איינצינווייז דאם איך וועל
 לער בלייבען וועט הארץ אייער און

לעבען... און לייב אהן ריח, אהן טעם, אהן

 צעלט! אייער ווערען וועט וויסט און
 מידע, זיך איר וועט אומשלעפען און

 וועלט פרעמדעד א אויף ווילד־פרעמדע
 סעודה, רייבער א אויף בעטלער אוץ
 שוועלען, פרעמדע בא שטעהענדינ אק

 אויפדעקען זיך וואונדען די איר וועט
 אויסשטעלען, זיי פרעמדע פאר וועט און

 אויסשטרעקען האנט ציטערדיגע א
 —בעטלער־לשון אויף הילף בעטען און

 נעלט, פאר איר וועט אויסבעטלען נאר
גראשק... א פאר איר וועט לעבען און

 —ווערען לעבען דאס אייך וועט שווער און
 שטערען... איין ניט און נאפט לאננע א

 ווינט דער פארטראנט קרעכץ אייער און
הערען... ניט נאט וויל קול אייעד און
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 נויט, די זיין וועט גרוים שרעקליך און
 זינד; די איז שרעקליך און גרויס ווי
 טויט דעם חלש׳ן וועט איר און
 לעבען... נאכן איר וועט ביינקען און

 געבען... ביידע ניט אייך וועט גאט נאר
 שמארץ... דער זיין וועט וועה שרעקליך און

 הארץ אייגען אייער אפילו
 גלויבען... ניט מויל אייגען אייער וועט
 —הויבען הויבען, פרובען זיך וועט איר
 קאנען. ניט וועט און — טון אטעם אן

 באגראבען נאר קבר, א איז דאס
לעבעדיגערהייט... דארט איר זענט
 ניהנם, פייערדיגער א איז דאס
 —האבען מאל קיין ענדע קיין וועט וואס
טויט... א אהן גיהנם א ס׳איז נאר

מיר: זאגט גאט און
אראפ געה ,איצט

 טאפ, א קויף און הויז טעפערם צום
 דערביי זאג און ווארף, א טו און

 :הערען זאל יעדערער אז הויך, שטארק
 ווערען!׳ צעבראכען איר וועט ,אזוי

 שריי, ניט וויין, ניט מער, ניט רייד און
 -------פארשטומט ווער און קאפ דעם אן בויג
קומט"... ער קומט, ער טאג, דער געהט עם

*
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 נעגאנגען, ררף אייער אולף ניט □בלן
ווענען; זלבען מיט אללך צו קום איך

 זאננעך אולף טוי ווי אייך אולף פאל איך
רענק. דער גראז טרוקען אולף ווי און

 געללארעמט גערולשט, איר האט אומזיסט
 געזאנג: טיט באנעגענט מיך און

 געווארעמט, טויב א אייך פאר האב איך
שלאנג. א — זיך האט אולסנעפלקט און

 שאלען, אילער מט רירט מיך זעהט: און
גרוס הללכלנער אילער און

 געפאלען פיס מללנע צו טויט ליגט
פוס. רעם טיט אים צעטרעט איך און

אויג אולסגעלאשען אללער פון
 בליץ, שווארצער לעצטער דער איך בין

— ציין פארקלעמטע אללערע פון
קריץ צארנדיגסטער לעצטער דער

שטומען, הימלען מחק — איך רעד און
ארט; פון ניט זיך באווענט ערד די

קומען און זיך קויקלען שטיינער די
ווארט. א נאטם דארשטיג שלינגען און

*
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פרעהליכס א
עולם־הזה. פון גענאשט ניט

— גאנץ נאך אויך עולם־הבא
 — אקסעל אולף האנט — ? אליך פעלט וואס-זשע

טאנץ! א פלאקערען לאז און

 אולגען דל פאר שוולנדלען זאלען
 שטארק. און הולך פלאטעם און פלס

 שפרלצען. שטללנער פון זאל פונקען
מארק! דער זלך זאל אנצלנדען

פארבארגק. גאל טראפען א וואו
 — וואונ׳ד א וואו און ורעה א וואו

 ווערעץ הללנט דאס מה אויסגעטאנצט
גרונד! צום בלז און סוף צום בלז

*

דערשלאפען. נלשט דערעסען. נלשט
 — דערלעבט נלשט און דערארט נלשט

 אדלערם דל ווי — ? איר זארגט וואס-זשע
שוועבט! און אויה פלוצים זלך הולבט

צרות. פון בערג גאנצע אלבער
פללן. און נולט למלם אלבער
 — אולגען פארמאכטע מלט זלך טראגט

זללן! ס׳זאל וואס דארט, זללן זאל און

מק. שטארבט מאל אללן מען. לעבט מאל אללן
 — טאנץ דעם אפ מען קומט מאל אללן

 לכבוד גאט ברלדער! טאנצט־זשע.
קראנץ! לעבעדלגען א פלעכט

*
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 מאטען, קיין נישט טאטען, קיין גישט
 — פריינט קיק נישט גואל, קיין גישט

 ישראל, פל — ? איר ווארט וואס-זשע
הייגט! ברידער זעגעץ אלע

איינגעשלאסען אלע אלע,
 רונג, פעסטען גרויסען איין אין

 לאקען, און בערד אייגגעפלאכטען
יוגג. אק אלט זאקען, און שיך

 ציהען, זיך זאל אויפהער אהן און
 ראד אייער שלעגגלען זיך זאל
 בית-עולם, ביזן הקדש דעם פון
באד. דער ביז שול-הויף דעם פון

*

 חלה, קיין גישט אק ברויט קיין נישט
 — פיש קיין נישט און פלייש קיין נישט

 ברידער! פרעהליך, — ? איר זיצט וואס-זשע
טיש! דעם ארוס טאנץ א כאפט

 צעשפרייטער און ברייטער בדייטער,
 — ראד: אייער דרעהען זיך זאל

 נחת, נאטם פליסט טייכען, ווי ברייט,
גענאד! גאטס —הייזער העכער

 פאות, און בארד פון רינט עס יא,
 — גליק! פאר אזש זיך ווארגט מע יא,

 — שטארקער! האפיי, ברידער, טאנצט-זשע,
צוריק! אייגענע דאס ק א
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 ערקיויקען׳ צום טראפען איין נישט
 — קוואל א ווי אויסגעטריקענט,

 בעכעת דעם נעמט — ? איר שמאכט וואס-זשע
גאל. גרינער טיט אן אים גיסט

 זיך פארקרימט נישט און — אויסגעזופט
הענט! די אין ציטער קיין גישט

 וויסען, שונא דער קריינק א זאל
ברענט. און בראט הארצען אין וואם

 בעכעת דעם הויבט העכער העכעת
חי-געקוועלט! און חי-געלעבט!

 שונאים, די צעפיקעניש אויף
וועלט! דער גאר צו-להכעיס אויף

*

 יושת קיין נישט אמת, קיין נישט
 — דין קיין נישט רחמים, קיין נישט

 זיך דרעהט רעדעל דאם וואס? איז נו,
זין. א אהן און ציל א אהן

 רעדעל, א ראד אין זייט כאפט־זשע,
 נאך, זיך דרעהט און אויס זיך מישט

 גרענעץ, יעדער זאל וועג פון אפ
יאך! יעדער זאל האלז פון אפ

 הפקר, אלעס הפקר, הפקר,
 בלוט! אונזער הפקר ס׳איז ווי
 וועלטען הוגדערט כפרה א

מוט! און דרייסט פון שעה איין פאר

*



"•"""׳1ןןןןןןווווווווווווו<ווווו״״ו1ןןןןןןןןןןןןןןן|||||||||||||(|||||||||(||||||1וווווווווןןןןןןןןןןוו1""י.״ו״״״״ווווו 26

 וויסען, בעלן א געווען □וואלט
טויט? מיין זיין וועט ווי
 אויסגעהן נשמה מיין מיר דועט

 קרעכץ, שווארצען א מיט
 אויסשפייען זי וועל איך אדער

גאל? ביטערער דער מיט
אויסגיסען זיך זי וועט אפשר
פערל-טרער א אין

 שעמרירען, ציטערען, וועט און
 מיד, נאך לאנג דורות

 הארצען, פרעמדענם א אין ערגעץ
קרוין? פרעמדער א אין
 אויסגעהן, איר באשערט איז אפשר
שמעטערלינג, א ווי

 צאפלענדיג, און טאנצענדיג
? חלב-ליכט א ארום

 נשמד!/ מיין זי, וועט — אדער
אליין, ליכט דאס ווי

 שורינדלען און זיך טיקען צאנקען,
לאנג׳ אויגען די פאר

 פלוצלינג ווערען פארפאלען און
 תהום, שווארצען א אין

 אייביג זיין וועט איר ארום וואו
שטוס?... און טויט, און שווארץ

 שטארבען מיר באשערט ס׳איז אדער
לעבעדיגערהייט
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 תכריכים, פאפירענע אין
 ביכער-שאנק, א אין

וועלען גרויע, די מייז, די וואו
 מיר, אין זיך גריבלען

ווייסע מיינע צעשלעפען און
—איינציגווייז, ביינער

איך וועל לעבעדיגער א און
שטעהן קבר מיין אויף

 זאגען, קדיש־יתום א און
אליין... מיר נאך —איך
קומען וועט טויט מיין גאר: אדער
געשטאלט: פראסט א אין

 בייזע׳ א ווינטער-נאכט א אין
 פלויט, א בא ערגעץ

 פארפרירען, הונגעריג, איך, וועל
הונט> א ווי אויסגעהן,

 — פארשיטען מיך וועט שניי דער און
קריץ לעצטען מיין און

 צעבלאזען וועט קללה מיין מיט
ווינט... בייזער דער ווייט

*
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הלוס. יהודה ר׳ )פון

 ציון, מוטער קינדער, דיינע נאך אויך ביינקסט
 ביינקען? צעשפרייטע, און צעזייטע זיי, ווי

 ? באקומען גרום ליבען א דיר, פון זיי ווי אויך, ווילסט
 !ווייטע און נאהענטע פון גרום א !אים האסטו דא
 אים טראגט געווארעמט, דורות-לאנג הארצען אין
 מדברות, און ימים דורך וועלט, עקען אלע פוץ
 איינער דיינס, קינד עלענד איין שוים אין דיר צו

 הרמון, דיין טוי ווי אן, זאפען וואם די, פון
 טרערען ברענענדיגע מיט בערג פרעמדע די

 פארביינקטע... און פארליבטע פרעמד דער אין שטארבען און
 חורבות דיינע אויף באנאכט דיר!... צו ציהט מיך
 יאמער-ליד, דיין גאכט־איילע, דיין איך בין
 אייך ווער — מארגענשטערען דיין נאר מיר זיך חלומט און
הארפע... קלינגענדיגע דיין נאכטיגאל, דיין
 ערטעת יענע נאך אויס געהט הארץ מיין דיר! צו ציהט מיך
 מלאכים, מיט באגעגענט זיך האבק אבות די וואו
 באשעפער דיין וואו גערוהט, האט שכינה די וואו

 געעפענט הייליגע, די טויערען, דיינע האט
 שערים, הימעלשע זייגע אנקעגען

 —שטערען לבנה, זון, הימעל-ליכטער: די ניט וואו
 גלאנץ... מיט באשיינט דיר האט זעלבסט עהרע נאטם

 דארטען, זעלע מיין זיך זאל אויפגיסק אז גאר, איך
 גיסען זיך גענאד נאטם און גייסט גאטם אמאל ס׳פלעגט וואו
ציון! מוטער אויסדערוועהלטע, דיינע אויף
 הארץ מיין איך וואלט שטיקערווייז פליגעל?! מען נעמט וואו

פארטראגען, בערג דיינע צעווישען ווייט ווייט,
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 אויסגעקושט פוואלט ערד, דיין צו צוגעפאלען פוואלט
 באזונדער, שטייגדעלע יעדעס פוס-טרעט, יעדען איר
 נאכט און טאג איך וואלט אומגעוואגדערט און

 חורבות, דיינע אויף בארוויסער א נאקעטער, א
 קברים, אלע אויסגעמאסטען שטעקען מיין מיט כ׳וואלט

 אגגעאטעמט, זיך נשמה-לופט דיין מיט
 שטויב, זיסען דיין אין איינגעוויקעלט זיך
 ציון... חורבן, דיין באוויינט ווערען בליגד צום ביז און
 — זיין זים אויגען מייגע פאר שיין די קאן צי
 אדלערס, דיינע פיקען ראבען שווארצע אז
 צוזעהן, אוץ וועלט דער אויף לעבען מען קאן צי
לייבעץ... טויטע דיינע שלעפען גאס-הינט ווי

 טרויער! פון בום וויילע, איין אפ לאז גענוג,
 פארביטערט, דיר מיט איבערפול איז הארץ מיין

 הייווען... דייגע מיט שוים דיין זיך אין איינגעזאפט כ׳האב
 שטארבען... און זעהן חלום איין וויל איך געגוג!
 ליכט, שטראל איין גאר גאט, גרויסער א, זעהן, כ׳וויל

 מארגעגשטערען, יעגע׳ם פון ליכט שטראל איין נאר
 ליבטיג און העל גאך אמאל מה וואם דארף, וואס

 הימעל, בלויען ציונם אויף אגצינדען זיך
יוגענט... מיט זי באפרישען און באנייען

 גאך זעהן מיך לאז חלום זיסען איין גענוג,
ליפען. די אויף שמייכעל א מיט אויסגעהן און
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ים־לידער
הלוי( יהודה ר׳ )נאך

.1

 ליבסטע, אלע פארגעסען פהאב
הויז; אייגען מיין פארלאזט כ׳האב
 אפגעגעבען: זיך ים דעם פהאב
שוים! מוטערס צום ים, מיך, טראג

 געטרייער, מערב־ווינט דו, און
 ברעג, יענעם צו שיף מיין טרייב

 אדלער-פליגעל מיט הארץ מיין וואם
וועג. א אים צו לאנג שוין זוכט

 — בשלום, אחין נאר מיך בריינג
 צוריק, דיר זיך פליה נאכדעם

 ליבסטע אלע זאלסטו גריסען
גליק. מיין פון זיי דערצעהל און

.11

זיך ים דער האט אנגע׳ברוגז׳ט
 — געקרומט און זיך געקנייטשט און

 צעבייזערט זיך עד האט פלוצים
ברומט. און שוין זיך וויגט ער און

 אנקעגען שוין לויפען אט און
 שוים, ווייסען מיט בייז און ווילד

 כוואליעס-שלאנגען, כוואליעס-לייבען,
תהום. דעם פון אויסגעוואקסען
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 געעפעגט, טאל א זיך האט אט
 — בארג המכער א אמף שטעהט אט

 !מאפטבוים זיך, במג !זעגעל פלאטער,
שטארק. און פעסט בלייבסט הארץ; מיין דג

 הימעל, אין גאט גרמסען א האסט
 האגט; זיין מיט ער שפאלט ימים
 שטורעם זיין מיט פליגעל זיין אויף

לאגד. ליבען צום דיך ער טראגט

.111

 פארזילבערט, לבגה-שיין דער מיט
 וואסער-שפיגעל• דער זיך רינצעלט ומיט

 נאכט די אוגז אמף זיך האט פארשפרייט
פליגעל. בלוי־סאמעטענעם איר מיט

 ס׳אמלכת-שבא!—נאכט קיין נישט ס׳איז
 באפליטערט, גאלד מיט בלמעם, אין געהילט

 ברוסט איר אמף און זי, אטעמט שטיל
ציטערט. און שעמערירט גאלד, דאס שעמערירט

 כוואליעס קלייגע די צעשפרייט, שאף ווי
דרימעל. לייכטען אין זיך ומגען שטיל

 — שטערען די ים אין ציטערען סע
הימעל? איז ווער און ים דא איז ווער

 צוזאמען דא שלאפען ימ׳ען צומי
ברידער; גלייכע ווי צונמפגעלעגט,

 גישט: שלאפט מיטען אין ים דריטער איין
לידער. גייע זייגע מיט הארץ מיין

*
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עזבת. פרינצעפין די
)הייכע(

 בבא-מעשות אלטע די אין
 פריגצעך גלגולים פאר קומען

 צייטען צו אן געטען זיי וואס
צוריק. ערשט-געשטאלט זייער

 מיאוסעת דער וואלקולאק, דער אט
 געווארעך פריגץ א צוריק איז

 בגדי-מלכות, אין לייכט און שייגט
ליבע. שוין!א אפילו שפילט

 — כשוף דער פארשוויגדט אמאל טיט
 ווידער פלוצליגג זעהען מיר און

 האהייט קעניגליכע זייגע
פארוואנדעלט. וואלקולאק א אין

 איך וועל אזויגעם פרינץ א פוץ
 ער. הייסט ישראל —יעצט זינגען

 מכשפה א דאס האט אים
פארוואגדעלט. לאנג שוין הוגט א אין
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 געדאנקען, הינטישע מיט הוגט
 מיסטען, אלע אויסגעוואלגערט

 גאנצע א ארוס זיך ער שלעפט
גאסען־יונגען. פון שפאט צום וואך

 פרייטאנ-אווענט, יעדען אבער
 וואוגדער: א טרעפט בין־השמשות,

 כשוף, דער אים פוץ פאלט פלוצלינג
געווארען. מענש ווידער — הדנט אויס

 געפילען, מענשליכע מיט מענש
 בגדי-כבוד, אין געצירט ריין,
 ערהויבען הארץ און קאפ זיין הויך

פאלאץ. פאטערם אין איין ער טרעט

 פאלאץ געליבטער נעגריסט, .זיי
פאטער! קענינליכען מיין פוץ

 איך קוש ציט׳ריג צעלטעץ! יעקבס
מירעך. הייליגע אלטע אייערע

 ציטעד, א דורך שוועבט גאטס-הויז דורך
ליפען. די זיך באוועגעץ שטיל
 שכינה, די קעניגיץ די שא!

—ליכט אויגעץ, די פארמאכט בענשט,

 קדושה! און טרייסט פון ליכט גאלד׳נע
 עמוד דעם פון ווענטעל דעם אויף

 שטערענטיכעל א ווי איר, נלענצט
שטערען. ליבען מאמעם דער אויף
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 פארהאנגען צגיעותדיג און פרום
 פרוכת זיידעגעם דעם מיט
 מענטעל סאמעטעגעם איר אין

ארון. אין רייגיגקייט די שטעהט

 חזן דער קומט אט ווארט... און שטעהט
טלית ווייסען אין אייגגעהילט

רוף: זיסען דעם אויס ער רופט
כלה!" לקראת דודי .לכה

 געליבטער, קום — דודי ,לכה
 כלת שייגע דיין אדיין נעם

 שלייער, איר אפגעדעקט האט זי
דיר". אנפלעקט געזיכט פארשעמט איר

שיר־ידידות שיינער דער אט
 יארען לאנגע שוין פארפאסט אה
 זינגער וועלט-בארימטען א פון

חתן־כלה. שייגע די לכבוד

 באזוגגען, ווערט מזמור דעם אין
 אייביג אויף האט ישראל ווי
 שבת, מלכה די פאר׳קגסט זיך

פירשטין". שטילע ,די רופט מען וואס

 שייגהייט אלער פעריל און בלום
 מיר ווער מית וואס מלכה! די איז

 פארגלייכען. איר אין מלכת-שבא
שלמה׳ן... געפעלען אה וואם ד?
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 זיך קלוגט שטרללמעל כוש׳ער לענע
 שרללפלעך אולף מולל א פארמאגט און

 חכמות אלרע מלט אללן זלך עסט
חידות. מלט קאפ דעם פארדרעהט און

שבת. פלרשטלן איז זי וול נלשט
ז? אלז שטילע א טולב א וול

אלייך רוח דל וול רוהלג
איבערשפיצלעך קללן פון גלשט ווללסט

 געפלפולט, זלך געחקירט נלשט
 געפילדערט, זלך געברלהט נלשט
 פונקעך ווערטער מלט געשפריצט נלשט

צעלאזטע... האר מלט טרייסלענדיג

 פלרשטלן שטילע דל פארבארגט פרום
 הייבעל, ווללסען אלן צעפ אירע

 הירשיך א וול זאנפטע, א בליקט
!הדס א וול שלאנקע, א בליהט

 אלעס ללבסטען אלר ערלולבט זל
 :רולכען טאבאק — זאך אללן אולסער

 פארבאטען, אלז רולכען ללבסטעת
שבת־קדש... אלז הללנט דאך ווללסט

 באלוינען דערפאר דלך וועל אלך
גן־עדן. טעם — מאכל א מלט

 מאכל דעם אט — ער הללסט טשאלעגט
געגעבען אלללן גאט אוגז האט
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נאמען דין פון מתנה 8
 סיני בארג פון שבת דעם מיט

 — בליצען און דדנערען די דורך
עסק... היינט מיר זאלסטו טשאלענט

 סעודת־שבת, אפגעגעסעץ
 תענוג. פון שיינט און פרינץ דער זיצט
 עת קוקט אויגען פארקלערטע מיט

:אוןשמייכעלט זיך מיט עפעס רעדט

רוישען? ירדן דעם נישט איך "הער
 קוואלען פון קלאנג א נישט דאם איז
 בית-אל, פון פאלמען-טאל דעם אין

קעמלעץ? די "הויערעך סע וואו

? הערדען־גלעקלעך די נישט איך הער
שעפסעך פון קול א נישט דאס איז

 — אראפ טרייבט פאסטוך דער וואס
הרי-גלעד?" פון אווענט-צייט

 נישט. שטעהט רוה-טאג שיינער דער דאך
 לאנגע, מיט שאטען־פיס מיט ווי

 בייזע די נעהנטער אלץ שפאנט
זיך. פארזארגט פרינץ דער שעה. שלעכטע

מכשפה־פינגער קאלטע
הארצען. באם אים קלעמען ער שפירט

 שוידער: א דורך נעמט פרינץ דעם און
זיי... הונט א צוריק מענש, אויס באלד
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 אונטער אים טראגט פרינעעסין דיי
בשמיים. רערעל גאלדען א איין

 כאטש מאל איין נאך ער, שמעקט לאנגזאם
קוויקען. זיך ריח זיסען דעם מיט

 לעצטען דעם האנט פרינצעסיגס פון
 אויסגעטרונקען, אפשיד-בעכער

 לעצטע די טיש דעם אויף ער שפריצט
לעכטעל. דאס אוים לעשט און טראפענס

*
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כאטור
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בארג♦.. הויכען דעם אויף
 בארג, הויכען דעם אויף
 גראז גרינעם דעם אויף
 שמום קינדווייז איך האב

 גליק... מיין אפגעטרוימט
 — געוואלט איך האב וואס

 — וואם> ניט אליין כ׳ווייס
 קומט עם אז נאת □ווייס

צוריק... מער קיינמאל

 ווינט דער ווייסט אפשר
 זונעגשטראל, דער ארן

 געשפריצט מיר האט וואס
 גאלת אויגען די אין
 טאל טיפער דער און
 — קוואל ריינער דער און

 הארץ קינדערש מיין וואס
געוואלט... זוי זיך האט

 בארג הויכען דעם אויף
 שטאט דער אוים דארטען

 גראז גרינעם דעם אויף
דערפילט... זיך איך האב

 שטילערהייט דארט □האב
נאט. מיט געזעהן זיך
 האבק מלאכים און
געשפילט. מיר מיט זיך

5
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 — זומער־לעב — פרייטאג
 שעה! די דערלעבט קוים
 חדר-יאך פון פריי

 קארג: מיר לופט די ווערט
 מהר״ם־שיף! מיר ווער
מהרש״א! מיר וואם
 — אהין אוועק גיך

בארג!... הויכען דעם אויף

 זיך עפענט דארטען
 וועלט, נייע א גאר

 דארט זיך באדט אלעס
 ליכט. פון ים א אין
 פוטערפאם איר פון

 קוועלט, און זון די קוקט
 וואקסט, גרעזעל דאס ווי
קריכט. ווארעם דער ווי

 וועלטען-גייסט גאנצע
 אריין מיר אין גיסט

 בלא? שטילער יעדער
זוגענשטראל; יעדער

 טויל פולען דעם טיט
 שייך און לופט איך טריגק

 טיף הארצען אין און
-------קוואל א זיך עפענט

אהין... אהיך או?
 — ווייט... גאנץ ווייט, ערגעץ

 הארץ קיגדערש מיין האט
געגלוסט שטומערהייט
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 געביינקט... אזוי און
 זייט וואסער איין וואו?

 — ,אהיך? מיין דארט שטעקט
נעוואוסם. ניט איך האב

 שוועלבעלעך די נאר
 געוואוסט, יא האבען

 פייגעל-שפראך, אויף און
 פארביי, פליהענדיג

 כאפענדיג האבען
 נענריסט דארט פון מיך
 אוועקגעשוועבט און

פריי. און פראנק פרעהליך

 בארג. הויכען דעם אויף
 נראז גרינעם רעם אויף
 שטום קינדווייז איך האב

 גליק... מיין אפגעטרוימט
 — געווען? ראם איז וואס

 — וואס. ניט אליין כ׳וויים
 קומט עם אז נאת כ׳ווייס

צוריק... מער קיינמאל

*

5•
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פארפלאנטעט... מיך האט עם
 בלוטען, טיט און גרינס טיט פארפלאנטעט מיך האט עם

 שטראלק, פדן נעצען אין צאפלען באבאטשקעס ודאו
 — זשומען און גרילצען דעם פדן לרפט די ס׳ציטערט וראר
צוגעפאלען. דר׳ערד צו פארכשופט בין איך ארן

 אפילו —!גוט ס׳איז שיין, ס׳איז הייס, ס׳איז
 — געפילען דערווארגענע האלב די
 דערלאנגען, זק די אויך ווילען זיי
 שטילע, גרינגע, ווייכע, צאפלען און
 שלאגגען, די ווי קעפלעך שטעקען און
 העכער העכעת אלץ ציהענדיג זיך

לעכער. שווארצע פון גוף האלבען מיט
 געטון קוק א מיר אויף האט דאס

זק. מילדע גאטם

 גלאנצט, וועלטעל גאטם גוט! ס׳איז הייס, ס׳איז
 טאנצט. שטיצערט, דארט — גראז טיפען אין

 געצירט, בלומעלעך טיט — סטעפ דער
 געפלאנצט, זיי האט אליין גאט וואס

 אוועק געהט אק ווייט זיך פארשפרייט
 עק. אן אהן אנהויב, אן אהן גאר
 גראז צווישען דא איינזאם אק

— וועלט גאנצע א מיר אין איך שפיר
 בלאז א מיר אויף געטאן האט דאם

פעלד. פרייען טיט
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 געשווינד דא אט שטיל... ס׳איז שא/ ס׳איז
 פייל, א ווי דורכגעפלויגען, איז

 קינד טיט געשמעקט האט וואס אזוינס,
 מייל. טויזענט פאר ווייט שוין ליגט און

 בליץ/ א גלאנץ/ א געטאן האט דאס
 שפריץ א דערלאנגט אויג אין גלייך און

 גליק/ זיסען פון טוי טראפענס מיט
 — אלט/ נישט ווערט וואם גליק/ יונגען פדן

 בליק א געטאן מיר אויף האט דאם
וואלד. גרינער דער

*
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כוימעלעך גרינינקע די אונטער
 בוימעלעך גרינינקע *די אונטער
 שלמה׳לעך; משה׳לעך, דך שפילען
 — פאה׳לעך קאפאטקעלעך ציציתה

 אייעלעך. די פון פריש אידעלעך
 פעדערלעך, און רויך שטרו? — גופ׳עלעך

 — גלידערלעך אויף זיי צעבלאז און נעם
 ווינטעלעך גרינגע אויף זיי כאפען

פייגעלעך. זיי צעטראגען סע און

 אויגעלעך — זיי פארמאגען זאך איין נאר
 פינטעלעך, צוויי פארמאנען אויגען די

 זיך, טוקען און פינקלען און גליהען וואס
 וואונדערליך און נביאיש ווי עפעס און

 זיך פאדקוקען און טיף זיך פארטראכטען
 — פייגעלעך אויף און טעג נעכטיגע אויף
 קינדערלעך אידישע זיין, זאל מיר אוי!
!אוינעלעך כשרה צייערע פאר

*
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גארטען מיין
 בעלן א זיין אפשת איר, ווילט

 — גארטען שיינעם מיין אנקוקען
 ארויס, קומט מוחל, זשע זייט

!דארטען ער שטעהט אט — אן אים קוקט

 — רייך און נרויס הרע אן אהן
 שטעטעל. דעם אין איינער אייך כ׳זאג
 אים אין קוועלט עם ווי נאת זעהט

בלעטעל... יעדעם און בוים יערער

 טוי, רעם פון אויסגעצוואנען
 אויסגעבאדען, שטראלען די פון

 אלערליי בוימער שטעהען
אננעלאדען. פירות די מיט

עפעל רויטע עפעל, שווערע
 צווייגען, די ערד דער צו בייגען

 — בארען נאר זעהט — בארען די און
שוויינען. און דארט זיך שטיל הייננען

 עפעס בלינצלען וויינשעל שווארצע
אויגען... מיט ווי גנבה׳ש, ממזר׳ש,

 — פלוימען די אט — פלוימען און גו,
באצויגען... הויך בלויען א מיט

 !פערשקעס איינמאל — פערשקעס די היינט
 איידעל, און פריש העריג, פוכלע,
בעקלעך קייליכיגע ווי פונקט

מיידעל... פונפצען־יעריג א פון
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 נאמען, ליבען זיין דאנק א יא,
 נארטען! שיינעם רייכען, א כ׳האב

 אננעפאקט הרע אן אהן
הסארטען. מכל פרוכט פירות,

 גארטען, שיינעם דעם אט אים, כ׳האב
 שאטען, גישט אויג בייז קיין אים ס׳זאל

 — ליב? שייך לעבען; דאס ליב
טאטען... א ווי עפעס אייך: כ׳זאג

 היינו: מיטאג. נאך זומער־לעב
 נעבראטענס, נאך און יויך א נאך
 טיף זיך פארשטעק און א״ך נעם
 — שאטענס אין דארט זיך צעלייג און

 למשל, דא, א אט ברייטליך
 גרויסען... דעם בארענבוים אונטערן

 אלערליי, פויגעל מיני
 — הייסען זיי ווי ווייסעך שדים

 אשטיינעה קאנאריקלעך, הם..
 שאלען קגאקען, קלינגען, זינגען,

 קאפ מיין אויף זיך שיט דאס און
 שטראלען... ברעקלעך געזיפטע מיט
 — טרייסעל א בוים דער נאר זיך טיט

 שאטען, דעם אויף זיך צעלויפט באלד
 - גאלד פלעקען מייזלעך, ווי גיך
 באשאטען... נאלד מיט ווער איך און

 בארה אין זיך פלאנטען זיי און
 אויגען, די אין קריכען זיי און

 ? וואם פרענט — זיך ראנגלען קיצלען׳
געפלויגען... נישט געשטויגען, נישט



51 י״י■.......ןןןןןןןןןןווווווווווווווווווווווווווו״״ו״״>|||1₪ש1111111111!11111111111״״״•<״״ו״וו״ו״וווווווווווו.......

 אלדק, א פון חחק מאכק
 האבק; ווללק זיי וואס נלשט, כ׳ווללס

 — מלר אולף זלך גללטשען הולדק,
באבק!... זללער אלן רוח א טפו,

 זעהן, און אזול ליגעגדלג
 — בלעטעל לעדעם צלטערט עם ווי

 שטלל זיך וולג אלך מלר, זלך דוכט
 בעטעל... געפלאכטק גאלד א אלן

 אזול גלאט זלך פארקוק און
 הלמעל... שטלקלעך פלצלעך, דל אולף

 אולגק דל אולף זלך וועבט עם און
דרלמעל... א שטלל און ווללך און זלם

אזול... זלס און ווללך אלר: ווללסט
 — לצר-הרע... מעשה עפעם

 — גאט דאגקק אלר? זאגט וואס לא,
הרע! אן אהן גארטען א ס׳אלז

 בעלן א בלן אלך וואס זשע, טרעפט
 — ? גארטען מללן מלט אשטללגער, טון,

 — תמוז נאך אם־לרצה-שם באלד
 פרוכטען... דל ארום רללם —אלך נעם

 ווללגשעל דל אט אלך וועל ראשלת,
 בעטען, מחללה בולם דעם פון
 ,שטעלעך בראנפען מלט האלב וועל און
 — אגשלטען האלב צוקער מלט און

 — ווללט אלר וול דאם, הללסט וולשנלאק,
 שטארקק... אלר ווללט זלסק, אלר ווללט

 נעמען לאמלר אלצט נלשט, זשע כאפט
 פארקאן... באם וואם פערשקעס, דל אט
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 זי? זעהט איר ווי פערשקעס, די אט
 פארטיג, ווערען זיי נאר ווי באלד

 — איינגעמאכטם ,מיינע' פרעגעלט
גרויסארטיג! אייננעמאכטס אבער

אנצוקוקען. אים כדאי ס׳איז
פארגינען... אייך דאס מעג איך יא,
סיראפ בוימעלדינען דעם פון

בורשטינען... ווי פערשקעם שיינעץ

 — נרויסארטיג נעזאנט אייך איך האב
פארלאזען; מיר אויף זיך איר מעגט

 פארשטעהט, נאט, דאנקען .מיינע",
אבריקאזען... טיט טוט מען ווי

פלוימען... סדרה א געהט נאכדעם
 — ריידען זיך לאזט און נישט זשע כאפט

— פאווידלע ווערט פלוימען די פון
נן־עדן! טעם —פאווידלע און

אייווען אין געפרייהט מעת-לעת צוויי
גרויסען א עמער-טאפ איין אין

 — נאכדעם... מען רייבט געווירצען, מיט
אויסען... איך בין אבער דאס נישט
 היינו: —מאכל א ס׳איז אייך: כ׳זאג

באשמירען... צו למשל, ברויט,
בעריל! ר׳ יעמוד —איצטער
איינמארנירען... דאם, הייסט בארען,

 בארען מארנירטע פון איר ווילט
 — צופרידען עכט מען, זאגט ווי זיין,

 "מיינע": ווי אזוי טון איר זאלט
— איבערזידען, עסינ דעם פריהער
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 צוקער מיט אז דך פארשטעהט און
 !לארבער-בלעטער און געווירץ מיט
 איר זאלט גופא בארען די נאר

שפעטער... ערשט ארייגלייגען דארט

 אפגעשיילטע, נאר גאנצערהייט,
 — אפילו שטעקעלעך די מיט
 — באווארענט זיין שוין מעגט איר און

חלילה... צוקערען, גישט ס׳וועט

 — זייערס בארען די אפגעטאן
 רייסען; עפעל די אן איר הויבט

 צימעם, איר האט עפעל פון און
פארבייסען. צום קנישעס קוגעל,

 — גאר? איז דאס אפשר איר מיינט
 פרעסער!... מעשה איז אזוי פע,

 עפעל שעגסטע די פון דוקא
 פעסער... דריי עפעל-קוואם איך שטעל
 שלאף גאכן שבת איה ווייסט

 טיאוסען, א אסיען־טאג אן אין
 נישט קאן מען נאר זיך ווילט עם ווען

 ניסען... גישט טון, געגעץ קיין נישט
 גישט ווייסט מען נאר זיך גלוסט סע און
 — ווייניגם... עפעס זויערס? צי זים

 קוואס אביסעל איז דעמאלט
תענוג!... א —קיסליצע א טיט

 — קלייניגקייטען גארנישט, — זיך דוכט
 זאכען זיבען אלע די גאר

 שטוב מיין מ-ירצה-שם, וועלעך
מאכען. ווינטער אום זומערדיג
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 גרולסע, דל נעכט וולנטער דל אלן
 שמועסק, ברלדער נוטע קומען

 דערווללל זללן, מהנה מלך
גענלסען... נוטס עפעס טאקע

 טלש, באם ארומזעצען זלל
.פאנל"! טון: געשרלל א אלך וועל

 זלך, באווללז נו, — דאס הללסט .מללנע? —
קאמפאנל׳! .דל מכבד זלל

 טלל, פון נלשט מען רעדט מללא,
 טארטען פלאדעך קארזשעס, קלכלעך,

 — געבעקסען דארט כדומה און
!גארטען מללן לעמוד — נאכדעם

 אולם וואקסט מלנוט אללן אלן און
 וולנטער מלטען אלן טלש מללן אולף

 — ווללנשעל פערשקעס, פלולמעך בארעך
מונטער... מעך זאגט וול ווערט, סע און

 ;אללנמארנלרטע מען מללנט — בארען
 ;שווארצען וולשנלאק מען מללנט — ווללנשעל
 פאוולדלע הללסט — פערשקעם פלולמעך

אללנגעמאכטסעך כדומה און
 — צו זלך כאפט עולם דער און

 קנאקעך פלסקעס שוולצעך שטערענם
 געשמאק לאנג, ארבעט מען און
 באקען. בללדע אולף רללבט מען און

 ווארעם דל ללכט, דל אולך עפעס
 געשמאקעת פרעהללכער, ווערען,

 גלשט ברענט זלך, דוכט בללצלאמפ, מללן און
פלאקער... א מלט נאר פלאם, א מלט
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 שארפער ווערען ציננלעך די אויך
 ווערטעל, שפיציג א בליצט סע און

 זיין, זאל אויסגערעדט נישט באלה
קערטעל... א צו איבער מען געהט

 אינאיינעם זיי מיט פארטיפט און
 — שאדען אין און געווינסטען אין

 מיר קלאפט סע ווי אייגער, איך הער
 לאדען: און בוים א שטילערהייט

 פינסטער! איז מיר אוי, "בעל-הבית!
ביטער! איז מיר אוי, בעל-הבית!

 שמייסט ווינט דער און איך, בין נאקעט
ריטער"... מיינע מיט אליין מיך

 טו, און הארץ באם אן מיך כאפט
 קארטען, טעשעל דאס מישענדיג

 נעבעך, "נעבעך, :קרעכצעל קליין א•
גארטען"!... מיין אויך רחמנות א

*
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(*פריהלינג ערב

 גערופענעם אדרי פאליפישען דעם נאך פאלד געשריפען *(
רוסלאבד. אין "פריהלינג"

 מעוברת, לופט די איז עפעס
 :צווילינג א מיט — אפנים און

 ווינטער, זיך, דוכט — פרעסטעל א כאפט
פריהלינג. זיך, דוכט - ווינטעל א בלאזט

 געזילבערט דאך דער — פריה אויף כ׳שטעה
שויבען; די אויף בעלמע א און

 העכער פליחען דרויסען אין דאך
טויבען. ווייסע הימעל דעם צו

 ליכטלעך, ווי אייז, צעפלעך די און
 העלען א מיט אננעצונדען

 -- טריפען, און זיך צעשמעלצען שטראל,
קוועלען?... זיי צי וויינען, זיי צי

? פריהלינג א וואס, —!לוח דעם געמט
דארטען! בעבעט ער וואס איך, ווייס

ודיסק אזוי זאלען ציגען
!גארטען רבינס דעם אין שפריגגען

 ניט, נאך איז פריהלינג מאל־דיך,
 פריהלינג, ערב לעת-עתה ס׳איז

 — פארשפיליעט בלייב לעת-עתה און
פארקילונג. א כאפען נאך קאנסט
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 נישט, וועלט קיין הער איר — איך אבער
 קאפאטע די צעשפיליע איך
 באראט גאטם אויף לויף איך און

בלאטע. אין שטראל א מיט טאנצען

פריהלינג ערב דער געפעלט מיר
 געהט, און שטעהט ער ווי דוקא

 שמאטעס-וואלקען אין אנגעטאן
באנייט. שטראל גאלדנעם א טיט

 ווינט, קאלטען זיין ליב האב איך
 אקען, און האלז אין פאטשט ער וואס
 הלובען, קושען, פארענט פון ווען
באקען. מייגע ווינטלעך זיסע

 הימעל, פיצעל זיין אגטציקט טיך
 איידעל, און פריש זיך אנטבלויזט וואם

לייב פרומע יונגע דאם ווי
מיידעל. כשר אידיש א פון

 תענוג, פאר כ׳קוועל צעשמאלצען, כ׳ווער
 פרייער א שטראל א ברען, א ווען

 שאטען, דעם טיט זיך שפילט און טאנצט
פייער... טיט שפילט שאטען דער און

שפילען איידלען זיין ליב כ׳האב יא,
 גאמען ריינסטע דינסטע, די פון

 דאס האט עפעס שאטען... און ליכט
טעמ׳ען; טויזענט חנ׳ען, טויזענט
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 לופט, דיי דך מינעט עפעס
 אייננעמען... באם כלה $ ווי

 פארשעמט, ווערט און — שיין א טוט
ברעמען... די אראפ לאזט און — שטראלט

דונקעל ווערט אט ליכטיג, ווערט אט
 צחאמעק זיך גיסען אט און

 האט דאס יא, שאטען... טיט ליכט
טעמ׳ען... טויזענט חנ׳ען, טויזענט

 קרעכצען זיין הערט איר — ? טייך דער און
ווייטען? דער פון סקריפען זיין און

 דארט, פלאצט עפעם דארט, נעצט עפעס
זיימען. די אין דארט שפארט עפעם

 אונטען... דארט זיך רודערט עפעס
 באודייזען, זיך וועט באלד אט באלד,

 קאנען, קרעפטען דערשטיקטע וואס
אייזען... און אייז ברעכט נויט די ווי

 וואסער, שטילע שטראמען אלע
 עצה, און געדאנק איין מיט ווי

 "ראזאם" טון נעם א זיך וועלען
— פלייצע איין טיט טון שפאר א און

 צעבראכען און — !״ ברידער .ראזאם,
 ווערען, אייז־דעק גראבע די טח
 פארשטעלט זיי פון האט וואס די,

שטערען. לבנה, זון, היטעל,
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 כוואליעס ברייטע באפרייטע, און
 בריקען ת דורך טרייבען וועלען
 — אייז שטיקער מחנות גאנצע

פארשיקען: ים שווארצען צום זיי

 — !״ ימים שווארצע אלדע צו ,געהט
 פיצלעך אויף צעבראכענע און

באקומען וועג אין זיי וועלען
שמיצלעך. הייסע מיט פעטש קאלטע

 כוואליעם, שטריינגע וועלען — פאטשען
;ריטער-שטראלען וועלען — שמייסען

 זינגעך וועלען וואסער אין פיש
שאלען... וועלען שטיינער שטומע

 גליקליך. און באפרייט טייך דער און
 צעגיסען ווייט און ברייט זיך וועט

 פריהלינג שיינעם ליבען דעם און
באגריסען... שמייכעלע א מיט

*
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איבעמעצונגען פרעמדע
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ווינטער־לידעד
1

 מיך שלאף פון היינט האט אויפגעוועקט
 — דאב פון קררא א קעלט, פריהע

 פלוצלינג איז וואם נישט, ווילס איך און
אראפ. מיר אויף פרייד אזא

 הארצען מיין געשיינקט דאס האט ווער
 ניים, א גליק א אומגעריכט

 פלוצלינג צימער מיין איז ווארום
בלוילעך־וויים. און חנ׳עוודיג

 שויבען די אויף !...וועלדעל א זעה,
 ווינטער־פראכט, אין פריש עס וואקסט

 שטעקען, אהרנס ווי אויפגעבליהט,
נאכט. איבער פענסטער דער האט

 באשנייטע, דעמבעלעך סאסנעס,
 געשטאלט. דאס פאלמען פון אדן

 ווינטער־שפראצונג! מאתען, גוטען
וואלד! מילדער קליינעת בראווא,

 העלער א גלאגץ קאלטער א און
 געמאכט, פול צימער מיין האט
 מלאך א אראפ וואלט עם גלייך

...נאכט די אויסגעקאלכט עם אוץ
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פרישער דער ווינטער-גלאנץ דער ס׳האט
 באנייט, מיד נשמה די

 מלאך ווייסער א וואלט עם פונקט
באפרייט. זינד און שטערץ פון זי

מ
 פענסטעה מיין באדעקט אייז דאס ס׳האט

 פארשטעלט, זון ליבע די האט
 זיך פונק א האט מיטען אין נאר

געקוועלט. אק אנגעצרנדען
 (*מאתען־שדיל, גאלדן א ס׳האט

 זונענשטויב, און זונענשטראל
 פארפלאנטעט דא זיך אומגערן

...שויב דער אויף וועלדעל אינם

 רוחל, באנינען א ה. ד. ווארם, אתלסודיש "צפריר׳ אריגי-נאל: אין •(
אוין^ שוין געהם זון די אז בשורה, די פונא־נדער טראנס וואס

 שטיפעת דער דארט" פלאטערט ער און
מער; אלץ זיך פלאנטעט זיך שמעלצט
צאפעל/ א זיך ער ניט פלרצלינג

..טרער. א אים פון ווערט עם און
 — טראפען א נאך טראפען א — באלד

קריסטאל... שויב די איז ווידער
 שטראלען חיל א אריין שפרינגט

אמאל! מיט מיך באפאלט און

 מיך דערטאפט פארט האט זוך די ז?
 — אריין, שפרינג און — שטוב אין טח,

 פנים אין נלייך אויסנעשאסען
שיין. שפיזען אירע אלע
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 פענסטער, אין טאג א קוקט ווידער
 העל, און קאלט זיכעת אזר

 קרעפטען, פון הארץ מיין פרענגט ווידער
...קוועל און — יוגג ווידער בין איך

 אייזען, פלעצעל א האנט מיין ס׳ווערט
אנגעשטאלט; ארעם מיין און

 צעריסען, דוכט, מיר לייב, א כ׳וואלט
צעמאלט. שטויב אויף ריז א כ׳וואלט

111

 באגעגענט, מיך האט שוועל דער ארף
 — אומגעריכט, אפגעגאסען

 ניט, אליין כ׳וויים — פגים! אין כליופ
ליפט. קאלטע שעפעל וויפיל

 זונען וויפיל נישט, אליין כ׳ווייס
 ...געשפריצט מיר אויף גאלד האבען

 וועלטעל, גאטס אגטבלויזט זיך האט ווייט
געבליצט... און געפיגקעלט פרעך

 דערגרייבען אויג דאס ס׳קאן נאר וואו
 שעמערידט, וועלטעל, נאטם גלאגצט

 בריליאנטען מיט אויסגעשאטען
פארצירט. דימעגטען מיט און

 מושל, דער אליין פראסט דער ס׳איז
 ריז, דער איז קרעפטיג און שטארק
 צוזאמען: שיין און קעלט ס׳דיגען

...שפיז מיט דער 5נאדע מיט דער
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 שטרללנגער 8 אולם, זעהט באפעל, א
 באנאכט: הללנט אלז דורכגעגאן

 לוס-טוב! ז׳ מארגען ווערען! זאל "ווללס
פראכט"! שענסטען אלן אולם אללך צלרט

 פרלשעת א שגלל א האט עם און
נל? שפאגעל הלמעל, פון ערשט

 גרלבעל, א וואו פארשאטעץ גלך
דערבלל. פארדעקט פלולט א וואו

 מארטאר-ווללפקללט, האבען עם און
 קרלסטאל און זללבער און גאלד

 צעשאטען און צעווארפען זלך
אמאל! טיט זלך צעשפללט און

 צעוולקעלט, ללללעכער קלארע
 שטאט, גאנצע דל אולסגעבעט

 אנגעהאגגען זללבער־קללטלעך
טעלעגראפק-דראט. דעם אולף

 דעכעת אולף געשפרללט טלשטלכער
 — באצלרט; פרענז קרלסטאל׳נע מלט

 לום־טוב ווללסער גרולסעת א גאטם
רעגלרט! און — געקומען אלז

 .צולבערט. און בלענדט ווללסקללט דל און
 פארשטעלט, אולג פון הולך דער אלן

 שטראלען גאלדענע פון האנט א פלעכט
וועלט. דער גאר קרולנען טולזענט
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 פייגלעך מיט באזעצט דעמב 8 שטעהט
 בלאגק און בליץ — דורך באגלאזט, דורך

 פריהמארגען דעם פארהילעכט און
קלאגג. לעבעדיגען א מיט

1¥

 וואוט, טיט פראסט? דיך צעשפיל או?
גלוט! און ברען און שטעך סמאליע;

 טית בא הארץ אין שטאל דיין גיס
באפריר! הויך דעם וואגס מיין אויף

 אייזען, טיט ברוסט מיין באשמיד און
צערייסען זיך זי וועט טאמער

 וואוט. פיל און גבורה פיל פון
גלוט! און ברען און פראסט; הוליע,

 שטריק, ווי אך מוסקלען די שטרייגג
פארשטיק! האלז אין הויך מיין און

 שעמערית שטראלענד פיגקלענה
פריר! מערער אלץ אמאל וואס

¥

קוימענס, די פון זיך רויך א ס׳ציחט
 באזאכט, און רוהיג זיך קרויזט

 — ראבען די שגיי ווייסען דעם אויה
...גאכט שטיקלעך לעבעדיגע
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 דארט? שניי דער קריצט שראק/—שריק "שריק-שראק,
גאס זייטען אלע פון און

 מעסערס, פון ווי זיך, קריג א הערט
כעס. טיט זיך רייבען וועלכע

 לאגער אין שווערדען־קלוע א ווי
 — קראכט און קריצט נאר אומעטום

 צעריבעץ ווערט וואס שני? רעם פון
מאכט... פעסטער טיט טריט אונטער

 סקריפען וואס מארגען־טריט, איז דאס
פיל; פריידען לעבען, טיט פול

 פארען, נעזער די ...פערד ס׳פליהען
ציל... ציל, צל, גלעקלעך: ס׳קלינגען

 נעצען, בלויע פורפורנע, אין
 רונה — העלזער געטאקטע, פיס

 שניי-ראקעטען, שפריצען ווארפען,
געזוגט! זיי און — דורך פליהען

 שטודעם, דעם אין נאר זיך ס׳ווייזען
 קריק, און אהין טראגט וועלכער

 געזיכטעה פלאמענדע ראזע,
גליק. פון אנגעצונדענע

 רוחות ווילדע טיט ווי זי? ס׳טראגט
 פאר, נאך פאר דארט, אוועק ווייט
 פעפעה ווייסער דער ס׳וואקסט דואר ווייט,
יאר! ווייסע אלדע צדן העט
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 חשק ווילדער איין ס׳וואלט ווי פונקט
אמאל טיט זיי: אננעכאפט

 איבערפליהען אטעם איין אין
טאל. און בארג און פעלד און שטאט

הפקר! איז אלץ הפקר! הפקר,
נעשווינד! טראג קוטשער! דו הוי,

 וויכער דעם אין מיך אריין ווארף
וויגט! דעם אויף מיך צעבלאז און

 מיץ. פרעג ניט וואוהין? ווייט! מיך טראג
 ס׳גליהט נאר אוואו מיר! איז איינס

 לעבען און פרייד פון פונק א כאטש
זידט. נאר בלוט טראפען א און

ישיבה-בחור, א בין איך יא,
ווייס; איז קרייד ווי געזיכט, מיין
 קרעפטען איך פארבארג זיך אין נאר

אייז. פאנצער דיקען א אונטער

 פריהליגג, מיט שמעקט עם — אייז מיין און
לוסט. און פראכט מיט פול איז וואס
 פריהלינג פרישען גייעם, אזא

נעוואוסט! נישט נאך מענש קיין האט

 טעלענראף־דראטען, איר, ברומט וואס-זשע
קאלט! און אומעטיג אזוי

 לעבען, פון שטראם א הארץ אין ס׳רוישט
שאלט! אדן מיר אין בלוט דאס ס׳זיננט
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מרה-שחורה! די אראפ עך!
 פארצירט! ד׳וועלט איז שיין ווי זעה,

 אויסטרינקען, לעבענס-כום דעם כ׳וויל
בארירט! ווער אים ס׳האט איידער

 אויסטרינקען איך וויל נרונד צום ביז
 כוס! נאנצען דעם זופ איין טיט

 יונענט און היץ צעגיסען כ׳וויל
מאס! א אהן חשבון, א אהן

 ליידיג, ווערען וועט הארץ דאס ווען
 — קאלט, און פוסט אויסגעטריקענט,

 ווייט, שטאט הינטערן מיך בריינג מיך, טראג
...וואלד טיפער א ווארט דארטען

 סאסנעם, הויכע דארט שטאלץ ס׳שטעהען
שלאס. א אין זיילען די ווי

 נישט, ווייס מען ...ריין און גרייט איז אלץ
וואס... צוליב וועמעך צוליב

 פארזונקען פארקלערט, וואלד דער ס׳שטעהט
סוד. ווייסען טיפען, א אין

מזבח אומבאפלעקט אן אויף
נאט... צו שניי ווייסען ער דעמפט

אומבארירטען. נאך שני? קלארען
 ארט, אן וואלד יענעם אין כ׳ווייס

 קאוואדלע א ערגעץ דארט ס׳שטעקט
דארט! אויך ליגט האמער א און
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 ארס, הארץ מלין ברוסט פון דאן אלך רללס
 ראסט, מלט באדעקט שווערד, א ודל
 דאס שטאל אולף לייג און ...שללד איר פון
פראסט. אויפן דאם צעגליה און

ער: אט ה מיטן שמידען כ׳וועל און
 פעסט! און שטארק זיי קלאפ! אוץ קלאפ

 אפקלאנג דער וואלד פון וועט עם און
!פעסט און שטארק אמך ענטפערן:

 קרעפטעך מיט פול ווערט הארץ מיין און
 — געוואוסט נישט קיינמאל ס׳האט וואס

 פריהער ווי מוטיגער שטארקעת
...ברוסט מיין אין קלאפען עם וועט

*
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פעלד אין
 זיך כאפט וואס פוינעל, א ווי ניט ניין,

 נעזאנג, טיט ארוים שטיינעל פון
זיך רייסט וועלכער לייב, א ווי ניט און

וועלט; דער אויף ארוים גראטע פון
נעשלאנעך נאר הוגט א ווי אזוי

לאנג נאנץ געמאטערט נעפייניגט,
 דערשלאגען און פארשעמט היינט איך בין

פעלד! רוישעגדען אין אנטלאפען

 שטעהען דארטען בארג!... אויף און טאל אין
הייזלעך באהאלטענע גרינסען אין
 ברכה, נאטם מענשען די אויף לינט דארט

שטיל; און צופרידען לעבען און
 זיך מערט עם און נוטם זייער וואקסט עם

— ארבעט דער פאר לוין א זעהען זיי
 זעעלע מיין זיך רייסט אוי, אהינצו,

הארצענסגעפיל! מיין זיך ציהט און

זיך צו הער און פעלד אין אום נעה איך
קארן׳ די דורך מיר צו רעדט נאט וואס

 גלעטענד זים ווינטעל, דאם סודעט וואם
זאנגען? שטאלצינע און הויכע די

 נאלדענע די טרוימענד זיי וויגען וואם
קעפלעך? האריגע און פולע

 בלימלעך בלויאינקע די שעפטשען וואם
געדאנקען? מיט פול ווי בויגענד זיך
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 קארן, דיי איין טיף־טיף דך כ׳באהאלט
 זאגגען, די מיך ארום נעמען עם

 כוואליעס, אויף שיפעל א ווי וועת איך
מעער; וואקסעגדען דעם אין פארשלעפט

 פארחלומט ווייטען פון שטעהט וואלד דער
פאמעליך בוימער זייגע וויגט אק

בלעטלעך... גרינע זים זיך מידען עם
הער. און דערווייטענס פון שטעה איך

פייכטער דער צו ערד דער צי פאל איך
 טיף, געזיכט מיין איר אין איין גראב און

טרערען ביטערע מיט אויס וויין איך
 הארץ: פון גרויסען דעם וועהטיג דעם

געבענשטע! געליבטע, מיין מאמע-ערד!
 נאר מיר פון פארטיילסטו זאג, פארוואס,

ברכה? הימלעשע געטליכע, דיין
!שמארץ מיין איז גרוים און איז טיף אוי,

 הינטער זיך האט זון די אלץ. שטיל ם׳איז
 באהאלטען, הויכע די בערגער די

 זאנגען, די פון וועגט אין פארשלאסען
שטעג... אויפן באזאכט איך שטום געה

 הימלען העל-בלויע זיך האבען עם
 אויסגעצויגען, קאפ מיין איבער הויך

 פעלדער זיך מיר ארום ס׳ציהען און
ברעג אהן און שיער אהן זאגגען מיט
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ציהק וואלקעגדלעך קלאריינקע און
 בלויק, דעם הימעל דעם אויף הריך זיך

ווארפק און שוועבק, און קריכק. און
געדיכט, שאטק דוגקעלק א

פעלדער; גאלדענע די פארהילק
ווינטעל שטיליגקעם א זים ווייהט עם

זאגגעך גאלדעגע די שטיל וויגט און
ליכט. און שאטענס אין טרוימען וואס

דורכגעטראגק, מאכט מיט זיך וויגט א האט אט נאר
 פארבויגק, זיך דרערד צו זאנגק די האבק טיף

שעפסען טשערעדע א ווי אזוי דערשראקק
פארפלויגען. אנטלאפק, ווייט-ווייט איז

פארקייקעלט, ווייט טאל אין זיך בארג פון האבק זיי
פארטראגק; זיך וואלד רוישענדק דעם צו טאל פון

צעגאסק זיך רויש היימליכער א זים ס׳האט און
געשלאגק. לעבק פול היימליך, און

שטורעמט? און איר רוישט וואס זאנגק, איר איר, לויפט וראו
ים? אין ווי אזוי כוואליעס אייך אין שלאגט ווער

 פייגעל פליהענדע די איר באדקקט זאגט, פארוואס.
פלאם? כשופדיג-גאלדענעם טיט

שוועבק? וואלקענדלעך די וואו אהיך איר ציהט צי
פארלאגגק? אייער איז פריהלינג לויטער לאגד א צי

 —זעעלע/ די טרוימק די ס׳פארטראגען וואו אהיך צי
זאנגען? גאלדענע אית ציהט אחין
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אנטלאפען. שדין ווינט דער איז אט גאר
זאנגען גאלדענע די האבען עם

 פארחלומט שטילקייט, אומגעשטערט אין
אפנעלאזען; צוריק קעפלעך די

 שטורעם, א האט הארץ מיין אין טיף גאר
שטורעם רוישענדער שרעקליכער, א

 קוילען פארלאשענע שוין האלב פון
אויפנעבלאזען. בראנד אומנעהויער אן

רייכעך דעם פאר פעלד דעם פאר שטעה איך
ברייטען, פרעהליכק, רוישענדעך דעם

איצטעת ארימקייט מיין ערשט פיל און
געדאנקען: די קאפ אין ס׳עקבערט און

אויסגעאקערט, פעלד דאם האב איך ניט
עם, פאחייהט קערגער מיט האב איך ניט

צונויפנעמען איך ניט וועל, איך ניט
זאננען! באלאדענע פולע, די

רעגען ווארעמען א האב איך ניט
אויסנעבעטעך נאט מיין בא זיי פאר

הייסע שווייט-טראפען מיט האב איך ניט
מיד; ווערענדיג באדעקט, פעלד דאם

באטראכטענה פרעהען זיך פלעג איך ניט
זאננען, די פול אן זיך ס׳גיסען ווי

 פאלען ניט וועט זיי אויף—שניידענד און
ליד! קליננענדיג-פרעהליכעס מיין

7
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פעלדער! טייח טייער אייר זייט דאך נאר
 ברידעת מייגע כ׳דערמאן זייט דאן. פון

 אייג׳נעם, מיין אין ווייט ארבעטעץ וואם
לאגד; פארלאזעגעם ליבען. דעם

מיגוטען דיזעלבע אין זיין. ס׳קאן
 ענטפער אלם שטימען זיי׳רע הויך קליגגען

ברודער, עלענדען און ווייטען צום
שאגד! אין גלות. דעם אין לעבט וואט
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 צו געז^נט האט אמציה און
אנטלויף"! •דעהער׳ עמוס׳ן:

יב<. ר" )עמום"

איך! ווי מענשק-קינד, א ניט דאך וועט "אגטלויף״?-אנטלויפען
געהך נעלערנט מיך רינדער מיינע האבען לאננזאם דען

 נרינג׳ נעלערנט ניט קיינמאל זיך צוננ מיין האט ריידן אויך
אליין. אייך אויף ווארט מיין שווער פאלק וועט האק א ווי און

 שולד! מיין ניט איז—אומזיסט פארשווענדט איך האב קראפט מיין אויב און
 לאסט: די זיגד אייער פון טראנט און עם, איז זיגד אייעד דען
 שטאל, דעם זיך אונטער נעפונען ניט האמער מיין האט עם
האסט... מיט הארץ פארפוילטען אין געטראפען האק מיין ס׳האט און

 איצט, גורל מיין מיט איך וועל שליסען שלום דען ניט, מיך ס׳ארט נאר
 שטום, גארטעל מיין צו ווערקצייג מיין איך וועל אנבינדען און
 גערויבט, לוין פון איז וואס טאג-פארדוננענער, א ווי און

*קום איך וואן פון אהין, אומקערען לאננזאם זיך איך וועל

 טאל, אין היים שטילער מיין צו מיך איך וועל אומקערען און
בונד... א וואלד-בוימער די מיט הייליג איך וועל שליסען און

 צעפוילט, און צעפרעסען זייט איר קליין, ביז גרוים פון איר, דאך
וויגט... דער אוועקטראנען אלעמען אייך וועט מארגען און

.*•ז
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געווארפען- זיפצען מיינע ווינט צום
נעווארפען; זיפצען מיינע ווינט צום
פארלארען... טרערען מיינע זאמד אץ

 ברודעה מיין וואו טרעפסט דו אויב זאג, וויגט!
געווארען. איצט מיר פון איז קויל אז

 ליכטקוואל מיין איז ערשעפט אים: זאג און
 פארדארבען, ער איז טראפענווייז און

 — הארצען פון פייער העלישע דאס
אפגעשמארבען. פונק א נאך פונק א

 ליכטקוואל/ מיין איז וואונד א ווי —איצט און
 מינוטען, מאנכע אין נאר טריפט ער
 פארבארנען, זיך הארץ מיין ס׳רויכערט און

בלוטען. און פייער אין געוואלגערט
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בית־עולם אויפן
 געבוינען: דך מיר צו בוימער די האבען שטיל

לייגען.. דא דיך פרוב דו שאטען, אינם אפ רוה

 - ערד בערנעל אזא און אזא מצבה א
אויפגעהערט. גלייך וואלט צער יעפווידער און

— ? טאג א טויטען הונדערטער דיר טויגען רואם
קלאג!... קיין וויסען ניט מער וועסט און מאל איין שטארב

 קראפט: דיין מיט שטיל דך צעטיילען וועלען מיר
זאפט... אויף אונז טייל א ווערעם, די פאר טייל א

 — שוים מיט לעבען דאם עם פליסט איבעראל דען
בוים. א בילדען קאנסט בלימעל, אין בליהען קאנסט

נוט... זיין דיר ס׳וועט און — לעבען אומעטום וועסט
!פלייש־און־בלוט אהעת !אוגז צו נאר קום דו

*
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ביסטו? רואו
 באשערטע, איינציגע מיין ביסט, דו רואו דארטען, פון
 — באגערטע, אוץ געגלוסטע טרוים, מיין פון שכינה אין

 דארט פון נעשווינד קום און קום, און שוין זיך אנטפלעק
ארט. באהאלטען מיין אין
 געבען תקון א מיר קום — צייט נאך ס׳איז בל-זמן און
לעבען, מיין אויף קעניג און
 — צוריק היינט יוגענט גערויבטע מיין מיר ניב און
נליק. מיין מיט צחאמען אום מיך בריינג און
 דערגליהען, פונק מיין זאל ליפען דייגע אונטער און
 דערציהען, טאג מיין בריסט דייגע צווישען לאמיך און
בלומענשויס צום פעסט צונעטוליעט ווי
אויס. געהט פארנאכט שמעטערלינג א

ביסטו? וראו
 — אומבאקענטע וויימע א געווען נאך ביסט דו אז

 צעברענטע; די ליפען די דיך רופען פלעגען שוין
 געהיט, נעכט גאנצע האסטו געלענער מיין און
 נעגליהט. הארץ אין מיר בא פייער-קויל א ווי און
 נעביסען, שטיל קישען מיין באנאכט, געוויינט כ׳האב און
 געריסען; דיר צו זיך און נעשמאכט לייב מיין ס׳האט און
 פארטרוימט, טעג נאנצע גמרא ברייטער דער אויף און
 באזוימט, גאלד מיט וואלקענדעל אין
 פריידען רייגסטע מייגע אין געבעט, לויטערסטען אין
— ליידען מיינע פון הייליגסטע די אין און

 :איך האב פארלאנגט איינם נאר גענארט, איינס נאר איך האב
דיך... נאר דיך, נאר דיך נאר

*
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 בריוועל, $ נעשיקט מיד האט זי
 נעשריבען: שטעהט בריוועל אין און

 נאת זעעל מיין געליבט ס׳האט וואס "אלץ,
 האט, נעטרוימט גייסט מיין וואס פון אלץ,
 חיות, מיין געווען איז וואם אלץ,

 — גלויבען מיין און ביינקשאפט מיין און
 הארצענס, מיין פריינט דו אלץ, דאס איז

 — זעעלעם, מיין זעעל לעבענס, מיין קוואל
חלום?... א נעווען אלץ דאס איז

 נישט! קאנסט׳ס דו ניין, פארגעסען? האסט
 פארגעסען, דאס ניט קאנסט דו ניין,
 אונזער אין ארייננעפלאנצט וואס

לעבען; איינאיינציג האט אטעם
 אנגעצונדען האט זון איין וואס

 הימעל; ביידענס אונזער איבער
 נענאסען גיננאלד-טרוים איין וואס׳ט

 באהעפטען... אונז און נייסט דעם אויף
 רייסען וואגען ניט וועסט דו !ניין

 האט אליין נאט וואס בלום, יענע
הארצעך... אונזער אין איינגעפלאנצט

 געלייענט, בריוו דעם כ׳האב ווי און
 צארטע ווייכע, א האנט וו׳א האט

 מיינעם הארצען אין אויסגעקריצט
 אירע: ווערטער די אמאל נאך

 רייסען וואגען נישט וועסט דו "ניין!
 האט אליין נאט וואם בלום, יענע

הארצעך... אונזער אין אייננעפלאנצט
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 קלארען. דעם ליכט פון גאלד אין און
 ס׳פעגסטער דורך אדיין שטראמט וועלכעס

 ווידעה אויך שטעהט צימעה מיין אין
עבענבילד; איר מיר פאר שיינט
 ריינקייט, גאנצער איר אין זי ס׳איז

 לייכט, ווינט דעם פון פליגלען אויף ווי
 זומער-פויגעל, וו׳א שוועבענדיג

 ליכט-גלאנץ, דער אליין ליפט, דורכאויס
 באשאפען... ליכט צום ליכט פון ווי

אויגען. אירע זענען אט און
 שווייגען, מיט פול טויבען־אויגען

 שווארצאפלען זייערע פון וואם
 פרידען, פון ליכט דאס שטיל־שטיל שטראלט

זעעלען־ריינקייט. חסה פון ס׳ליכט
 קלארען דעם ליכט פון גאלד אין און

 פארוואורף שטומען מיט אויף שטעהען
אירע; אויגען די מיר פאר איצט

 שטראף־בליק, זייער מיט מיך טויטען
פרעגען: און אזוי שטיל קוקען
 דאס געווען איז ליבער, מיין ,אך
כשוף?" פאלשער חלום. נאר אלץ

 דיך געליבט כ׳האב ריינע! מיין ניין,
אמת; אן ף וי א דיך ליב איך און
 דיך פארלאזט כ׳האב אפילו ווען

 ליבשאפט. אוים געטאן עם איך האב
 פריינדיך מיין זיין צו ריין צו ביסט
זיצען; מיד מיט הייליג צו ביסט

 מלאך מיין גאט. מיין מיר זיי־זשע
דינען; בעטען. איך וועל דיר צו



63 ..............................................ווווווווווו״ו״״ו״ו״״״״״•1חוןןןןןן₪ןןןןןןןןןווווווווווווו)1^״ווווווווווווווווווווו ......

קדושה; פון מיר אגדיינק אן זיי
זוגען־שטראלען; די אין מיר שיין
שטערן; הימעלם פון מיר צו ווינק

דופק> הארצ׳ס מיין פון מיר צו רוף
— טראפען... א טרערם מיין אין ציטער

דינען! צו דיר באשאפען בין
זיפצען מייגע טרערען; מייגע

אטעם; מיין און שלאגען הארצ׳ס מיין
 מיינעם, חלום לעצטען דעם אויך
 אפפער אלם דיר בריינגען איך וועל
קומען. וועט טאג לעצטער מיין ביז
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מיר... שוץ א די

 שוועסטער א זיי מיה שוץ א זיי
אפילו, טייר מאמע ע און

 לייגען דיר שוים אין קאפ מיין לאז
תפלה... מיין דיר אויסצוניסען

 . רחמים, פון צייט אין פארנאכט, און
!טענה מיין דיר עפנען איך ורעל

 — יוגענט א דא עתעץ ס׳איז מ׳זאגט,
מיינע? איז וואו

 פארטרויען: איך ורעל נאך סוד א נאך
 טריבע שעה׳ן פון פארברענט כ׳בין

 דא וועלט דער אויף ליבע ס׳איז מ׳זאגט,
ליבע?... איז וואס

 באטראגען, מיר האבק שטערן
נישט; וואר קיין איז חלום דער און

 גאנצער דער וועלט דער אין איצטער
גארנישט... איך האב

 שוועסטער א זיי מיה שוץ א זיי
אפילו, מיר מאמע א און

 לייגען דיר שדים אין קאפ מיין לאז
תפלה... מיין דיר אויסצדגיסען

*
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באנאכט
סודות; טיט נאכט שטילע דיי ס׳שיט
 אנטשווינען; וועלט גאנצע די ס׳איז

 זיך, ווארפט זי — וואסער-מיל די נאר
ליגען... רוהיג ניט טייך דעם לאזט

 נעדיכטעה אלץ שווארצקייט די ס׳ווערט
;מערען און זיך מערען שאטענס

 שווארצקייט און נאכט פון ים אין זאכט
שטערן... א נאך שטערן א פאלט

 איך! פיל נאה הארץ מיין אדום. שטיל
 שטומען, ניט וויל שווייגען, ניט וויל
 ריינעם א קוואל א הער איך און
ברומען... רוישען, הארצען מיין אין

 מיינם, "קינד פאמעליך: רעדט עם און
באנערען. דיין מקוים ס׳ווערט
 הימעל, פון פאלט שטערן א זעהסט,

!שטערן דיין ניט ס׳איז — קינה מיין גלויב,

 פינקעלט און פעסט נאך זיצט דיינער
אויבעץ; דארט שטערן־קייט דער אין
 דיה ווינקט ער — ? זעהסט דו קוק, א ניב
גלויבעך... אוץ טרייסט איז פליק זיין און

 שטערן, צום אהין קוק איך און
 -------אנטשווינען וועלט די ווערט עם ווי

 — איינע נאר איז איך, ווייס וועלט, מיין
ליגען... הארצען מיין אין זי כ׳פיל

*



¥ 
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ד^רטען...—חדקל פרת׳ צווישען

 דארטען — חדקל/ פרת, צווישען
 גארטעך אין פיינענבוים א בליהט

 צווייגען די אין פאווע א און
פייגען. די פיקט נאלד׳נע, א זיצט

ערטער: ווייטע אין פליה פאווע,
באשערטער; מיין ערגעץ איז דארט

 זאנען, גאתיט אים זאלסט — אים טרעפסט
צוטראנען! אים מיר בריינג און בינד

 — ליינען? פץ ניט פאדעם קיין האסט
 טענען: אים טיט נוטען מיט פרוב

 געדיינקען, זאלסט פאווע, אים, זאג
ביינקען. פון אוועק שטארב איך אז

שיינעת א בליהט גארטען א זאג
 קיינעת ניט וועג דעם ווייס עם נאר
 זאפטיג-זיסען עפעל אן און
געניסען. ס׳זאל ווער ניטא, איז

 חתן: מיין דארט אים זאג ווידער
 באגאסען בעט מיין באנאכט ס׳ווערט

 קישען מיין און — טרערען, די פון
פרישען. דעם לייב מיין אונטער ברענט
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 אים: סוד א זאג טא — ניט ער וחל
 זיידען־פאדעם טיט אויסגענייהט

 גרייטע, העמדער טחן צוויי ליגען
גענייהטע; שוין — חופה-קליידער

 געפליקטע, פעדערען און פוך
 — געשטריקטע: זיידענע ציכלאך
 באבע מיין און מאמע מיין ס׳האט

גארדעראבע. מיין אנגעגרייט

 זעהר פרעכטיג און גאלד-געוועבט
חופה־שלייער; מיין ווארט און ליגט

 — גרייטע, א בין איך נדן, גרייט
שוטה?... דער זיך ער זאמט וואס-זשע

 — חופה-שטאנגען שלייער, ווייער, —
 — אנגעפאנגען, פאווע די האט

 באשערטער דיין וועט באנאכט היינט
ווערטער. הייסע דיינע וויסען

 געריסען, אים פונדיינעטוועגען כ׳וועל
 — זיסען, דעם בילד דיין אים ווייזען

 דערווייטען פון קומען ער וועט
צורייטען. קאטשערע א אויף

 צושוועבען שנעל קומען וועט ער
 לעבען! מיין אך, — זאגען: וועט און

 — !געלטער מיר ווער קליידער, מיר וואם
העלטער. אלע פון דיך האב איך
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 וויסען, ניט זייד און פוך פון כ׳וויל
 קישעך א שוים דיין מיר פאר ס׳איז

 — רייגעת זיידענס איז האר דיין און
נאת אליין דו אוצר מיין ביסט

 געטרייער: דיין איז גענוג רייך
 פייעת מיט הארץ א האת שווארצע

 — אפנענעבען, דיר איז ביידע
לעבען! מיין טית צו קום זשע, קום

 געקומען צויבערגאכט א ס׳איז
 פארשוואומען, איז פאווע די און
 אויפגעשטינען הימלען די צו

ליגען. א אוים, ווייזט נעזאגט, און

פארלאפען זיינען טעג נאך טעג
האפען; אין אלץ נאך האלט איך און

זיבען! הימלען הימלעך קלארע
ליבען?... מיין פון אפשר איר ווייסט

*

8
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גארטען מיין אין
 ברוגען האט גארטען מיין אין

געפונען; זיך עמער אן מיט
 דעריבער קומט שבת אלע

ליבער. מיין דא וואסער טרינקען

 שטילע, שטעהען בוימער אלע
אפילו; ווינטעלע דאס ס׳שלאפט

 שלאפען, אלע טשאלנט, נאכן
אפען. און וראך איז הארץ מיין נאר

 וואכט, עמער דער הארץ/ מיין ווי
 זאכט, ברונען אין גאלד זיין טריפט

 צוויימער: א טריף פערל, א טריף
ער... געהט אמ-א עת געהט אט־א

 טריט! זיך הערט עם דוכט, מיר שא,
 ניט?... אפשר און ער? דאס איז

 שיינער! מיין קום ניכער גיכער,
קיינער... ווייטער און אליין כ׳בין

 וואנט, באם דא זיך מיר זעצען
האנט; אין האגט אקסעל, צו קאפ

 זאכען, פאר א פרענען דיר כ׳וועל
לאבען: ניט נאר דיך, בעט איך זאלסט,

 זאנ, עמער, דער פארוואס זאנ,
 טאנ? גאנצען א וויינט און וויינט
 רייד מאדנע און — טריף טריף, טריף,
...שטילערהייט עפעס ער רעדט
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 *שמארץ דער קומט וואנען פון און
 — הארץ? דאס נאגט ווארעם א ווי

 ריידעך מאמע מיין געהערט ס׳האט
שיידען?... מיר מיט זיך ווילסט דו אז

געה! שוין, געה* — ליבער: מיין זאגט
 — אזו? דאס זאגען שונאים

 וועלען, וועט גאט אז יאה א גאך
שטעלען. חופה א מיר וועלען

 *זיין וועט זומער-טאג גאלדנער א
 שייך זיין מיט באגיסען אוגז וועט

 יעדעה אונז וועט באגריסען און
סעדער. די פון פירות מיט צווייג

 געדיכט, פרייגט *מומעס *פעטערס
 *ליכט מיט הענט מעגשען, עולם א

 באגלייטען אוגז וועלען סע און
טרומייטען. און פויקען פידלעך

 *שטיין נעבען צי פלייט, נעבען
 — אליין, ווילסט דו וואו *אויס קלייב —

 חופה-שטאנגען, די שטעהן וועלען
דערלאנגען; פיגגערעל א וועסט

 גלאט און פיין דיר וועל איך און
 — ,הרי-את/ דעם אפזאגען
 קוקען און שטעהן וועלען שונאים

צעפוקעך... זיך קנאה פון און

8״
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פיכטע... א שטעהט טייכעל נעבען
 פיכטע א שטעהט טייכעל געבען

 געדיכטע, א פארצווייגטע, א
 - קלערען׳ אין האלט וואסער, אין קוקט
ווערען?... וועט איר פון סוף דער וראם

געווארען; רייף אויסגעוואקסען,
יארען; די ביסלעכווייז ס׳לויפען

 שיינק, צו אויף הערט זון די הערבסט...
זיינען?... וואו פויגעלאך די און

 שטעהט צימער אין זיך בא און
 פארטראכטערהייט, לאנג ס׳מיידעל

 קלערען׳ אין האלט שפיגעל אין קוקט
ווערען?... וועט איר פוץ סוף דער וואס

געווארען; רייף אויסגעוואקסען,
יארען; די ביסלעכווייז ס׳לויפען

 — קלערען׳ פון טעג טרערען, פון געכט
קאוואלערען?... די זייגען וואו
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מ^דע נייע א ארויס ס׳איז
מאדע: נללע א ארולס ס׳אלז

קלללדער; ווללסע סטללנגעס, רולטע
 טשאלנט נאכן סעדעל אלן און

..כסדר. זלך מען קושט מען. לאכט

 מאדע: גללע א ארולם ס׳אלז
 — פארפומען; און טלכלאך שלכלאך,

 טאנצען מללדעל אללן ארוס און
מזומן. גאנץ א בחורלם

 פאראנען: הללנט מאדעס נללע
חנהן; מארגען רללזלען, נעכטען

 שללנער מללן חאצקעלע אבער
נאר! אלללן מלר פאר מלת פאר אה

55
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באנאכט ניט און באטאג ניט
 — באנאכט ניט און באטאג ניט
באזאכט; ארויס מיר איך געה

 — טאל אין ניט און בארג אויף ניט
" אמאל. פון ווערבע א שטעהט

 גרויסע א נביא׳טע א און
זי. ווייס אלצדיגג ווערבע׳ די איז

 ווענען איך וועל ווערבע דער בא
פרענען. טאקע באשערטען מיין

 דערצעהלען: אלץ מיר וועט זי און
פוילען, פון קומט חתן מיין צי

זשאמעט? פון צי ליטע, פון צי
מלמד? א צי באנקית א

 אים, צופוס באשערט איז קומען
סוסים? ברענענדיגע מיט צי

 וועלען כ׳וואלט — מיד? ער בריינגט וואס און
...קארעלען שגור א מיט פערל

 ברונעטער? א בלאנדער? א ער איו
נעגטער? א בחור? א גאך
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אידען? אלטען אן נאר אפשר
צופרידען! ניט ווערבע, איך בין

 מיך טויט טאטע, זאגען: וועל איך
מיך! נויט שידוך דעם צו ניט נאר

 דערהאלטען: ניט דאם ורעל איך או?
אלטען! קיין טאטינקע, ניט? כ׳וויל
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ז? אה וועד ניט, ווייס מע
 — געקומען וואנען פון
 אלעמענם זי האט באלד און

פארנומען. אויגען

 ערגעץ פון געקומען
 מדינה ווייטער א

 אוינען הארציגע מיט
מיגע; ליכטינער און

דופטיג און לופטיג און
 — טאנצען, צום לוסטיג און

 זי האט שטעטעלע דאם
נאנצען. אין פארלויכטען

 גרינעם אין וועלדעל אין
 היימלאך איז נעווארען

 קוסטען, די לאכען עם
בוימלאך. די טאנצען עם

 טאג א נאך ס׳איז און
פארלאפען. ניט צוויי אדער

 קאנען בחורים און
שלאפען; ניט נעבעך שוין
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 טאג א נאך ס׳איז און
 — אריבער, ניט צוריי אדער

 מאנק שמן ס׳ריידען און
איבער. זיך ווייבלאך מיט

 ווייבער זיך ס׳שושקען און
 זאקען, די שטריקען באם

 ,אייקעך לייט אלטע און
צעשראקען. אביסל

האבק עלטערען און
 געשלאפען: ניט נעכט קיין
 האט עם וואס וויי□/ ווער
נעטראפען?... איידעמס די טיט

 שיינעם א איינעם אין
 - איר! ניטא — פריהמארגען

 נעפאלען איז אלץ אויף
טרויער. פון שאטען א

 שמעטערלינג א נעפלאטערט
 — בלומען, די צווישען

 פארשוואונדעך פלוצלינג און
נעקומען. פלוצלינג ווי

 אוטעט א געווארען
 טיפען, אין וועלדעל אין
 ניט קיינעם דארט שוין הערט מע

שטיפען. און לאכען



1סס
......................................................................................״י........

גערענענט טעג פ^ר א
נעווארען; בלאטע א
 נלאנץ דעם - אוינען די

פארלארען. פייער דעם און

 ארטיג זיצט בחור א
 גאזעטען... לייענט און

 — כלות און חתנים
איבערגעבעטען. זיך

 פאר-פאלקען זיצען עם
 טייבלאך שטילינקע ווי
 גענעצק איידעמלאך און

ווייבלאך. די נעבען

 איצט זיינען שטיל און
 געסלאך פיגסמערע יענע
 ארומדרייען ס׳פלענען וואו
בעל־הביתלאך. זיך

 — מאמעס און טאטעס און
שוין; נעכט די שלאפען זיי
 ניט זיי הערט טע — אלטע און

קרעכצען. און אייקען

 מחיה א הכלל:
 פארנ׳נינעך א שטיל און
 הענעח די קרייען עם
ציגען. די מעקען עס

♦
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..איר. ניטא שוין — גלין־גלינג
 פארען; מיר אט — גלין־גלינג איר, ניטא שוין — "...גלין־גלינג

...״פארלארען אלעס שוין איז דיר פאר און — גלין־נלינג

 צעטיילען, אונז נעוואלט ליבסטע, האט, מזל דער
דערצעחלען; דיר געזאלט פיל אזוי נאך ב׳האב און

זיך צעשיידט האבען מיר — פלוצלינג אומגעריכט, גאר
זיך: נענרייט זאגען צו דיר ווארט א נאך כ׳האב און

נעטראגען הארצען אין אים איך האב חדשים
זאגען. וועל איך אט אט, געקליבען: זיך אלץ און

— ליבער!" מיין נוטען, א ״נו, — הער: איך איינמאל מיט
איבער. איך בלייב אליין און — בייטש דער מיט קנאק א

 אינאיינעם, וואלקען שטויביגען א מיט פליהסט דו
שיינעם; דעם גרינעם, דעם וועלדעל באם שוין ביסט אט

ווייסער, דער שאלכעל דיין פלאטערט עם נאך זעה איך
שמייסער, דעם פון "היי!"... ווייטינען דעם נאך הער איך

דערווייטען פון מיר צו זיך דערטראנט עם קוים און
פארשייטען: דעם גלאק פון קלינגען שפאטישע דאס

 פארען, מיר אט — נלין־נלינג איר, ניטא שוין — ״גלין־גלינג
פארלארען..." אלעס שוין איז דיר פאר און — גלין־גליגג

♦
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מויער תיכען א האט יענער

מויעת הויכען א האט יענער
 — שויבען; אהן שטיבעלע א — דער
האט אלמנה די חיה

 גאט, פון געבענטשט נעסטעלע, א
טויבען. זי^ען מיט געסט א

 קלאר אייגע און שווארץ אייגע
 האת געקרויזטע האט אייגע און

 — ברען! מיידלאך אייגע אין אייגע
 קען זיבען אלע ליבען ניט

נאר... פרא-אדם א

 שלייען, געפילטע האט איינער
 קלייעך טארבע א האט איינער
 טארט, מיט שנאפס א אבער ווילסט

 ארט, אגדער קיין ניט דארפסטו
חיהן. אונזער בא ווי

 אנטיקען: מיט אוצר א ס׳איז
 בליקעך הייסע מיט לעקעכלאך

 טי? די גלאז אין שפילט עם און
 שגי? — טישטוך דער רייך ס׳שטיבעל

דערקוויקען! צו פשוט
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 וריבעה טויזענט זיך האט שלמה
 שרייען; זי קאן איינע, האב איך
 זיין, ניט גנאי קיין צו מיר זאל
 אריין מיר איך כאב אווענט אין

היהן. צו וייילינקע א

 מיך באפאלען נאה איך קום
 זייטען: אלע פון טייבעלאך די

 פים, און הענט — פלאנטער א ס׳ווערט
 — זים! און מחיהדיג אזוי

פונווייטען. קוועלט מאמע די

*
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פערל ס׳ד^ט ורעת
 פערל פארמאגט דקר
 בגדים, זיידענע און
 קדחת — יענער און

פאדים. כשרע טיט

 טעכטעת דריי האב איך און
 ~ מיידעך דערוואקסענע

 מאגעך שוין דארפען זיי
ריידען! צו וואס ניטא

 מאגען, וין ש דארפען זיי
 — זוכען? זיי איך זאל וואו
 קליידען צו ניט האב איך
שוכען. צו ניט האב איך

חתך יעדער וויל היינט
 אים!(: טון איך קאן וואס )גג

 דערלאנג און אפ צעהל
מזומנים. נדן די

 אוועק געהען גג
נארניט; מיט חתנים די
 וועהטיג א און שאגד א

ניט. פאר קיין זיך מאכט עם

 שפאצירט, ,כיבוד" דער
 — דוקא, זעלביגער דער און —
 טיש צום שאפקע פון
 שאפקע. דער צו טיש פון און
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 זיינען דאס — "כיבוד" דער
 אפעלסינען, דריי די

 זוכעך מיד העלפען האס
געפינען; חתנים

 טעשעל, א גיסלאך און
 איך... וויה יעדערען וואס

 פארגייט יוגענט און
זיך! צערייס און נעם כאטש און

פארגייט... יוגענט און
 — 4יארע ווערען טעג פון און
 נעבעך עלטערע די

נעווארען. נרויליך שוין

 — אפעלסיגען דריי די
 ביסלאך, צו פוילען זיי

 פארשעמט טישטוך דער
ניסלאך... די פארשימעלט און

מזל: אן זיך ס׳ווענדט יא,
בגדים זיידענע — דעם
 קדחת — יענעם און

פאדים; כשרע מיט

----------טעכטער דריי האב איך און
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פיר.,. דריי׳ צוויי׳ איינס׳
 — דבען, זעקס, פינף, פית דרי? צווי? איינס,

געקליפען! ניט — כלה א קרינסט

שהיות: קיין מאך ניט, סך קיין קלער
מיאוס! איז אוים, צווייטער א כאפט

געפונען אמאל אויך האב איך
צערונען. איז עס נאר האניג,

ברונעטקע, א — עטקע איינע
פלאנדינקע, א — טינקע איינע

נעטאקטע, צוויי פאפקעס — שוועסטער
געלאקטע, קעפ קארשען, אויגען

פילדעת פשוט מיידלאך, קיין ניט
מילדער; צווייטער דער פון איינע

— ריידען! זייער לאכען! זייער
פיידען; זיי נעליבט האב איך און

דעריבעת נעוואוסט ניט כ׳האב און
ליפעת איך האפ זיי פון וועמען

 מאנאטען, פאר א אוועק איז
— באראטען, אלץ מיך האב איך און

שדים פאר א האבען פלוצליננ
ביידען! זיי וועה. אוי אויסגעכאפט,
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עלטעת דער אויף איך שטעה איצטער
אויסגעשטעלטער. אן נאר א ווי

למך אלטער אלטעת אן ווי
מיך... קלעם איך און דאגה איך און

— קאוואלערעך איך זאג פן על
הערען: עצה מיין ווילט איר אויב

 - זיבעך זעקם, פינה; פית דרי? צווית אייגס,
געקליבען! גיט — בלה א קריגסט

 שהיות: קיין מאך ניט, סך קיין קלער
!מיאוס איז אוים, צווייטער א כאפט

*

9
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ניט... נלויב
 דיר ווינקען עם וואס ניט, גלויב

 שטערען: די צו ס׳זאגען און
זי? זיינען ליגנער גנבים,
הערען. צו וואס זיי ניטא

 מיר שטערען א האט נאך אמאל
 געפינקעלט, שטוב אנטקענען
 גאלד טיט האט און נעטרייסט געגריסט,

באשפרינקעלט. האפענונג מיין

 מיר צוגעזאגט ער האט וועלטען און
 צויבער־לשון, זיין אויף

 צרות, אויף איך בין היום עד און
נראשען. א פאר חלש

 ליגען, זאנען צו אזוי שיין איז
אויבען! פון שטערענדעל

 דאס מען באצאלט אזוי פיין!...
גלויבען?... פאר און האפען פאר

 דיר ווינקען עם וואם ניט, גלויב
 שטערען, די צו ס׳זאנען און

זי? זיינען חונפים גנבים,
הערען. צו וואס זיי ניטא
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פאווע גאלדנע די אוועק פליהט
פאווע; גאלדנע דל אוועק פללהט

וולסען? אלך וולל פללהסטג זשע וואו —
לם... גרולסען אלבערן כ׳פללה —
גרלסען? חתן מללן דארט וועסטו —
דלת בדלדול א ברללנג אלך גוט, —

אלך: ווללס דארטען, דלר שרללבט ער וואם
 חופת דל און קושעך ,טולזענט

פסח/ נאך אם־לרצה-השם, גלללך,

9•
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מיינפט♦♦♦ דו טרעפט׳ עם
 רויז א כאפסט דו מיינסט, דו טרעפט, עם
 דארעץ: א — אויס זיך לאזט און

 — מזל קיין ניט ברודער, האסטו,
נעבארען! ניט גאר וועד

 גאר נערעכענט דאם וואלט וועד
 קלערעך נאד דאם וואלט ווער און
 סוף בייזען מין אזא אז

באשערען... גאט מיר וועט

 נעהאט ניט טאטע-מאמע קיין
 פרוטה, א געהאט ניט און

 שוסטעריי נעלערנט איך האב
לאטוטע. דעם שואל בא

 טעכטער: צוויי נעשיינקט נאט אים האט
— מייטע, און פערעלע

 וועלט, די נאר ווי שיין, ערשטע די
צווייטע. די מיאוסקייט א

 איך בין דערזעהן פערעלען מהאב
אצעקאכטער! געווארען

 געקלערט איך האב נאכט און טאג און
טאכטער. שואלם וועגען נאר

 אן: זיך ער רופט היום, ויהי
 ווי... אזוי היות... מיין... איך
 איך, און ..עלענטער. א ביסט דו

טובה... דיין גאר דאך מיין איך
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 כשרע, $ האב נו, איך און
 — בתולה, ארענטליכע א

 דיר מיט דארף מען פארשטעהסט... בכן,
פולע!... קיין דאך ריידען ניט

 געווארט, לאנג ניט האט ער און
 שנעלער: עסק דעם נעמאכט

 תנאים א און קיכלאך... בראנפען,
טעלער. נעבראכען און

 טעות, בייזער קליינער א נאר
 דא: נעשעהן איז איר, הערט

 מייטען, — זיי פערעלען, מיין איך
ענדע! א סוף, א און

אפגענארט מיר דאם האט אזוי
 שטיינער, א אויף שואל רב
 פעקל, מיטן ברודער, זיך, האלט און

פגר! דיין מיט זיך האלט

 — מזל, קיין ניט ברודער, האסטו,
געבארען! ניט גאר ווער

 אויף זיך היינג און נעם אדער
יארען... יונגע די אין נאך

*



 נומערירט׳ זיינעץ עקזעמפלארן פופציג

 פאפיר׳ נוט אויף נעדרוקט
לעדער. אין נעבונדץ


