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פתיחה

 אונטערן גענעכטיגט• גיט - געטאגט וואו . . .
 וואלקנם׳ מוראדיגע - דרויסן אין און אומרוה׳ - דאך

 און זון־אויפגאנגען• מוראדיגע און שלאקרעגנס
 און טויב׳ א - איך טראכט טאג אין מאל צעהן ממש

 - טו און שפארבער׳ א - טראכט שפארכער׳ א - טו
- טויב• א

 עס: פארשטייט און עס דערפילט הארץ מיין און
 פרעמדע היטן און מילד פלוצים ווערן שדים בייזע אז

 ווייסן׳ פארשטאפטע קנעכט אז וויגן; די אין קינדער
 און זיי אין מענש איז גרויס אז ווייסן׳ אמת אן אויף

 איבערברעכן מסירת־נפש אויף זיך לאזן און וואונדערבאר
 ווי נאר ניט מער ניט׳ מער זיינען וואס כלים׳ אלע
- כלים
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 מאס ז׳מ״ן וראו נאך׳ זיך פרעגסט דר ווען מיך׳ ארט -
וואג• ז׳מ״ן רואו און

 דיר זינג און ניט׳ דיר וועג און ניט׳ דיר מעסט איך
 - שטאם מיין פון אנדערע די סיי איך׳ סיי ווייל ניט׳

 אונז פון שטאמלט סע וואס און שטאמלער• זיינען
 און מיר׳ פון שטארקער און ווילדער עס איז - ארויס

 דיינע אין אריין ניט וויל און ניט׳ קען און דיר׳ פון
כלים• און פורעמלאך צוגעטראכטע

 "גרין - אין געטיילט פוך׳ דריי־טייליגן דורכן
דיר: איך זאג ברעגך׳ "איבער און נאר" "זעה גראז"׳
 לעבן אין ממש גייט׳ם מיר נוגע׳ שטארק איז מיר
 דערקענען זיך זאלסט דערקענען׳ ך מי זאלסט - אריין

 אלץ ס׳איז מאדנע און שטארק ווי דערשמעקן׳ און
 און מיאוסעס׳ און שיינס ווי אונז׳ ארוס אויפגערירט

 פנימער די מיט אמאל מיט זיך האבן שלעכטס און גוטס
 געטאן דיר צו אויס דריי א זיך און איברגעביטן
אטעם: פארכאפטן מיט מורמלענדיג

ניט• וועג ניט• מעסט
אויס• הער
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געדעכניש•

 אנטקעגן טאג שעלטנדיגן דז$ם גייסט דו
 באקן׳ אנטבלויזטן דיין אונטער אים שטעלסט און

רעגן׳ וויסטן דעם קאם דיין טראגסט
באקן• אים זון דער

וויי!
פארשפראכן ביזט וועמען פאר דער׳
הפקר׳ אויף זיין

בעטסט׳ וועמען פאר דער׳
- קינדער אנד׳רע מיט קינד׳ נאקעט דו׳
בלינדער׳ א אליין איז
• • • בלינדער א אליין איז
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• איך?•• און
ובוהו׳ תוהו •••אין

אבות׳ אהנצאליגע מיינע ווי
אזוי• פארגיין געדעכניש מיין וועט
צייט שלייכנדער דער פון אויב און

 טוי מיט מארגנם בליהענדע אויפגיין וועלן
- לייט און באשעפניש פאר
אוועק בין איך אז וויסן׳ זיי זאלן -

ובוהו• תוהו אין
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אומרוה♦ מיין

 • ♦ • הארצן מיין אין איך טראג אומרוה טויבן גרויסן א
 שווארצן׳ אין ביט אין ווען זיך שטאט די באדט

 אקסל׳ איבער ביז פארכלופט נאכטן־ביט אין
אומרוה׳ מיין אויף זיך כאפט
הארצף אין תם טויבער מיין

 צווייטער׳ דער אויף זייט איין פון דאן זיך כ׳דריי
 פארגרייטער• מיר פאר בלאנזשען־שרעק אויף ווארט

מיר: אין תם דער נאגט עם
ער׳ גייט "אט
דיינע׳ חטאים פאר דארט טראגט "ער

טענה"• גרויסע א דארט ער "טראגט
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 ווייט׳ אין ווייס: איך
 אומות׳ גרויסע ביידע וואו
 נמאס שוין זיך זיינען הימל און ערד
 צווייטן׳ פון איינס זיך ווייטערן און
 פארוועהטן- בלינד אין ווייט אין

 געפעלצט מענש א שפאנט
 סטרוכעס׳ און שטריק פון פעלץ אין
 שטרענג־געדולד׳ א בליק אין
 שליחות׳ הארטע א הארץ אין

 זיינע׳ שפרייזן אין עקשן־קראפט
 מיר צו זיך מיט שלעפט ער
טענה• גרויסע שווערע א

כ׳פיהל:
 שטיינער׳ פון געהאקט נאכט א אין
 גאם דולער פון ס׳אנטרינט ווען
"איינער"׳ לעצטער דער
אזוינער נאכט אין

 שימער זייד־געשטריקטן אויפן וועט
וואנט באלויכטער שטיק פון
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צימער- אין ביעמיר
דערהויבן׳ זיך וואלקן א זייד דעם אויף וועט
טויבן׳ מיין אויפוועקן וועט ער

ברומען: וועט וואס אומרוה׳ טויבן מיין
געקומען"• איז "ער" זעה׳ דו "זעה׳

שויבן מיינע אין פינגער־טריף א דאן און
שוועלן מיינע איבער באלד שפאן א

טענה גרויסער מיט מענש׳ ווייטער דער מענש׳ און
שטעלן• זיך מיר פאר איר מיט וועט ער

דערשרעקן׳ זיך שטילקייט דאס וועט
ווינקלען־עקן׳ די אין אנטלויפן מייז ווי
אויסגעצויגן׳ ליגן וועל איך און
אויגן פון מיר קוקן וועט תם טויבער מיין
פארזויגן••• טענה־גיפט די וועט און

זיינע ליפן די שטיל שטילער׳ און
טענה די מיר טריפן בלוטיג וועלן

מיינעם■ אין בלוטיג־הארץ זיין פון
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 אנטרינ^ן העכצנדיג וועט שא"ע מיין
 זינען! מיין - אויך דעם נאך און
 נאר׳ בלייבן וועט אליין הארץ און

• • בראך גרויסן מיט אליין הארץ
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...אריפגעגומען נישט כ׳האב

 טאג׳ דעם היינט אויפגענומען נישט כ׳האב
קאלט׳ באגעגנט

 אקסלען הויכע שמאלע מיט
 שטיין׳ אים פאר געבליבן
 ניין: געווארט?••• מיינסט

 טעלעגראפן־סלופ פייכטן א ביי אזוי
 מיר: זיך הערט און מיר זיך שטייט
 קנויל טויבער א זיך ערגעץ קוליעט

 ♦ הויל•♦ בלינד־פארגייענדיגן אין
 מיר׳ זיך הערט און מיר זיך שטייט

ארום׳ ווינט און
גליווערן׳ גאסן און שטייען הייזער און
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שטים׳ איז ערד ארן
ארסי••* גייט ווער און

 געריימט׳ נישט געליימס׳ אייביגקייט גארע ליגט
• • • גליווער־פוסט

פלעק׳ גרויסער איז וואט
פלעק קליינער צי

אקסלען?••• שמאלע הויכע מיט
גאס׳ אין אפ איינער שטייט

צווייטער׳ א
אוועק••• גייט אין

הויז אנטקעגנדיגן פון און
וויהעס אומעטיגע מיט עמיצער האט

- קינד: א מיר צו ארויסגעשיקס
רופט!" ניאמע "די
אויגלאך ידבגע סיט קליין׳ און

קני: הויכע די פאר מיר שטייט
רופס!" פאמע "די
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 - קינדי א ענטפערן איך קאן וואס
 אראפגעלאזט׳ האנט ווייסע דארע מיין מהאב

 פינגער־שפיצן רוארמע מיט געפירט
קינד׳ פון קעפעלע אויף

 צוגעשפארט׳ זיך קני דארע מיינע צו ס׳האט
אויגלאך יונגע מיט

געבעטן: קינדיש־מאנענדיג
רופט"•♦• מאמע "די

נד? קי א ענטפערן איך קאן וואס
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שררייגנם. א
בערגעלסאנען• דוד

צימער׳ מיין אין פאראנען נישט קיינער איז
מונטער׳ איך ווער
אונטער׳ שמייכל איך
שטילקייט• דער מיט שווייגנס א טאנץ און
 ווילדקייט׳ גרינגער שטילער אין זיך דרייען מיר

שטילקייט••• מיט איך - זיך דרייען

 אויער׳ אין צארט ווינטלט און מיך טוליעט זי
 גרויער׳ איר אויסזעהען מיט מיך שפורט

תם א ווער איך
 זיך• ס׳דרייט ווייל גלאט׳ זיך דריי און
ווינקלען שטילקייטס אין באלד באר
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 זיף צעגייט מורמעלע א
 - עס בארירט מיך

 שטילקייט׳ מיין זיף איך דערקען
 ווילדקייט׳ גרינגער מיט מיר טאנצן

 צייגנס׳ טונקלע ווי לופט׳ טונקלער אין
 שטילקייט מיט איך טאנצן

• שווייגנס•• גרינגן טיפן א

זיך: מאכט עס
 דערקענען• נישט מיך וויל שטילקייט און אמאל׳ קום איך
 אויגן- אירע אין אפ מיך זוך איך
 ברענען׳ שלייפן מיינע - איך זעה
 בליצן מיינע אויגן די אויף און

 —מארקן־בליצן שדים־פערל׳
 מיר אויגן די באלד איך פארמאך

 צוריק• קער און
בליק א טוט זי

 טיר• אי מיך׳ אי שמידט און
 געפלעפט ווער איך
איר פאר קני און
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דערוואך׳ איך וו?ן
דאך׳ שווארצער א שוין הימל איז
 געארם׳ שטייען שטילקייט און איך
 ווארים• באקן די פייכט׳ אויגן די

 מעשה־ליד א באלד ציהען מיר
רעגנס און נעכט פון
• שווייגנס• א לאנג און גרינג טאנצן און
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בלאנדע• מיין

 שטויב דעם טרייסל איך ארן אויס וועג־מאנטל מיין כ׳טו
 אפ׳ אים פון

 בין איך ודאו וועגן׳ און ערדן די פון שטויב דעם
הער׳ ביז געגאנגען

קינד׳ מיין בלאנדע׳ מיין און איך
וואלד׳ אין שרפה פון פארבליבן מיר איז וואם
קינד׳ מיין בלאנדע׳ מיין
 נעכט פרעמדלענדישע אין נעכט׳ אין מיר האט וואס

געקוקט׳ אויגן אין
קינד׳ מיין בלאנדע׳ מיין
קני׳ די בארוהיגט מיר האט וואס
 וועגן ווילד־פרעמדע אויף שטיינער די האב איך ווען

צעשטעלט•-
אויס וועג־מאנטל מיין איך טו איצט
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 - אפ אים פון שטויב רעם טרייסל איך און
 קינד׳ מיין קבורה צו איצט ברענג איך
 ודאלד׳ אין שרפה פון פארבליבן מיר איז רואם
 געכס פרעמדלענדישע אין האט וואס בלאנדע׳ מיין
 —געמאכש ברבה א טריט מיין יערער אויף

 • אצינד• קבורה צו איך ברענג
 איצט זיין מקבר איך זאל וואו
אזא? בלאנדע א בלאנדע׳ א
— אן נישט אבות מיט זיך קער זי

 טראכט• שווארצער ערדס פון ניט קינד קיין
זי? זיין מקבר איך זאל רואו
 צוריק׳ אנטאן רען איך זאל צי

 צוריק׳ אנטאן וועג־מאנטל מיין
 רעם׳ אין בלאנדע מיין פארוויקלען

 ברוסט׳ מיין צו קינד דאס טוליען און
 לייב׳ מיין ביי קינד דאס פיהלן און
 אריין זיך וועלט אין לאזן ארן

 באגייס וועגן אויף ערדן׳ אויף
 הארץ׳ ביים בלאנדע מיט גייען
—הארץ? אינם טויט מיט גייען
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 אן וועג־מאנטל מיין מיר כ׳טו
 שטויב זיין מקבל זיך לאז און
וועג• שלעפנדן ווייטערן פון
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פרייד• יונגע

 בלייבן׳ נישט אליין אליין׳ כ׳דארף
 זיך׳ מיט כ׳האב חשבונות קיין

 פארשרייבן׳ ניט פריידן קיין כ׳דארף
 - פארטרייבן נישט רוחות קיין כ׳דארף

נאר-איך• לעבט טיפניש מיין אין

הוילער׳ א בין איך אליין׳ איך
- פאפיר׳ גרוי א - געמיט מיין

 פוילער׳ א שטאם א ס׳דאכט׳ מיינם׳ הארץ
 פאפיר׳ שארכט זיך׳ שטאם ברעקלט

 הוילער׳ - איך שטוב׳ אין בלייב איך ווען
טיר• פארפרעסטער הארט אונטער
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 רעגירן׳ וויל הוילער׳ איך׳ באר
 שטעט׳ איך דארף וועגן׳ איך זוך
 פארפירן אויף פארערס איך פיר
 טירן׳ און וועג זיי געפין און
פרייד• נייע אפט זיי און זיך

פארלירן פון ווייסט סוד דעם ווער
פארפירן׳ צו פארערס ווי און

— טירן פון ליכט מיט בענשט מיך׳ בענשס
• גייט!"•• גרויסער גייט! ,גרויסער
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טאג־בלרי♦

 דרויסן׳ דער אריין שפאלט א דורך איז
 באזעצט׳ זיך בלעכל א אויף האט
 • צימער•• טונקלען אין בלוי־זילבערדיג שפילט ער
 ביינאכט׳ געווען קינדערלאך זיינען מיר

 שלאף׳ פון הענט אין שוואכינקע געלעגן
 נאכט׳ פון גרויס פאר גלויביגע דערשראקן

 פוסט׳ צימערס אין עופהלאך קופקע א
 ♦ שא•• שווארצן אין עופהלאך פיצלאך ווי

♦ נאכט•• פון גרויס פאר שוואכינקע רחמנות

 באזעצט׳ זיך בלעכל א אויף דרויסן׳ דער אריין •••איז
- פיר־עק׳ צימערס אין בלוי־זילבערדיג שפילט
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- ערוואכטי היי׳
 ער׳ איז ער און דו׳ ביזט דו און איך׳ בין איך

 שווער׳ זיך איז און וואג זיין האט יעדער
 - מער׳ פיל קערפ^ר־וואג פון וועגט י?דער

צימער• פונם פיר־עק אין ארט אן פארנעמט

אויף! שטייט
דרויסן׳ פון חוזקן שוין מ׳קאן
בלעך! אויף בלוי־זילבערדיג שפילט וואס
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אוצר. מיין

איך• 3הא יוגנט
 אוצר♦ גרויסער גרויסער׳ מיין איז יוגנט די

 שטראלן׳ און דימענטן און דארט טרוימען
 אויס׳ זונען־סטרונעס ציהען ציהען׳
 זיי אויף פינגערלאך צארטע מיט שפילט

•יוגנט־פרייד מיין

פרייד פון הענטעלאך די אז און
 - צווייט אין איינס פון פערעלאך שיטן
 מיר׳ אין טענצעלע א גייט

 - מיר אויף רעגנדל א טריפט
• ♦ • יוגנט־גליק מיין
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וויי! נאר׳
 שלוחים׳ תהומם שטרמע די טעג׳ שטילע די

 אוצר: צום איינס נאך איינס שטיל זיך גנבענען
 דימענט׳ א דער און אויס׳ פערל א רייסט דער
 - ימל• א ר דע און אוועק׳ זון א כאפט דער
 בלאנזשען׳ זיי פרייד׳ פון פינגערלאך די

 פעלן•♦♦ סטרונעס און - סטרונעלאך זוכן
• ♦ ♦ היילן ס׳בלייבן און - טעג די בערג׳ רייסן זיי

- ווייסט? שוועסטער׳ און׳
ברייטע א זאל א אמאל זיך חלומט מיר
 לאמפן־בליצן׳ פון סטעל דער אויף היינגער מיט
 בילדער׳ גרויסע פון ווענט די אויף שפינוועבס מיט
 קריצן! - וואלסן יונגע פון בריק דעם אויף און
 ווינקל׳ א טרעף דארט׳ ארם שפאן איך און
דארע׳ א ברוסט א ס׳ליגט וואו
 פארשרפהט׳ איז זי - ברוסט אין איין מיך קוק איך

 פוסטע׳ א איז זי איר׳ אין הארץ דאס אויסגעקושט
 ניסל• א פון שאלעכץ א ווי ווינקל׳ אין ליגט
• • • אזוי זיך חלומט מיר
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אויף: מיך כאם איך
אוי!

• • • באגנבעט מיך האט טאג א

ווייסט? שוועסטער׳ און׳
אוצר׳ אין אריינגעגאן איך ביך לאנג ניט
 באטראכט: אים און זייט ביי געשט^לט זיך

 פערל׳ די געציילט גאלד׳ בערגלאך די געגלעט
 צווייט׳ אין איינס געגאסן בריליאנטן־בלענד דעם

 - שטארקע! אלע מיר דאכט ווענט: די בארירט דערנאך
 אהער?••• אט גגנבים גאר קומען ווי־זשע

 קלער• און איך שטיי אזוי איך׳ באריר ווענט די אזוי
שוועסטער! מיר׳ וויי און
 פייכטעס• א בארירט האנט מיין
 - שרעל!! א׳ - איין זיך קוק איך
שימל־פלעק! א

- אוצר־פראכט אין אוצר־יוגנט׳ אין מיר ביי
• • • נאכט פון גרוס א
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פארשפעטיגט.

גרויען• אין אנגעטאן היינט איז דרויסן דער
מלבוש פאלדנדיגן זיין פון שאטן א

זאלן׳ אין ט׳הער פענסטער דורך אדיין פאלט
איין אטעם דעם האלט ער

♦ טעפיך•• ווארטנדיגן אויפן

צארטע!
 זאל אין טריט איידלע בארוועס דיינע שמעקן עס

 • ♦ • פארלאזטן
ביזטו? וואו
אלערליי׳ פארבן אין איז טעפיך דער
- בראנדן־קעפ פון אנגעמאלט געשטאלטן מיט

36



 יעראגליפיש׳ טערקיש׳ טאטערש׳ כתב: פארדרייטער
צער• פעלקערס פיל פון געשיכטעס פיל

 כתב׳ פארדרייטן מיט טעפיך טרויעריגער א ליגט
 • • • שאטן דרויסנם דעם אים אויף איין אטעם דעם האלט
• טריט•• קליינע פארהוילן זיך׳ בלייכן

טעפיך׳ אויפן טופליעס צוויי
 פארריסן׳ מיידעליש נעזל דאס צעלייגט׳ ליגט טופליע איין
אויסגעשטרעקט לעפל דאס
צערטלען• טופליע צווייטע די
• ♦ • בליצן בליצן׳ בליצן׳ קולקעס די
ברוגז־תמעוואטע׳ שטייט צווייטע די
טעפיך׳ צום אראפ ביז שנירלאך די

ארויס נאז טונקלער פון קוקט
סטעליע• צו ארויף ארויף׳

טריט איידלע בארוועס אירע שמעקן
• פארלאזטן•• זאל אין

• • • שאטן דרויסנס דעם איין אטעם דעם האלט
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שלצערי
דאברושינעף י•

 - שעצער? די אונז׳ שאצן קאן וועד
 גאסן׳ איבער שפאנען שטאלצע לאמיר

פלעצער• יום־טובדיגע
 - לאנד־ירידים אין צעפויקט ס׳איז
שעצער! זיין מיר

 העלזער׳ און קעפ די אויס אונז צו דרייען אלע
 הויפנס׳ פעסטע מיט ווי אויערן׳ די מיט

 אונזרע׳ ווערטער די איין ציטריג מען האלט
 ן! יבער פ זאגן: מיר אז אקסלען׳ פיבערן עס און
 ווייסן׳ אין זיך מען באצירט - ן! ו ז זאגן: מיר אז און
זיך מען שפאצירט שעמעוודיג און

38



גאסן רויטע פון זוים ביים
זון׳ פון לעבליך־בלוט אין
אוונט׳ פון שמאכט בלויען אין
שיכלאך פיינגעפורעמט אין

- פלעצער׳ יום־טובדיגע אויף
 לאנד׳ אין צעפויקט ס׳איז ווייל

- שעצער די זיינען מיר אז
שעצער! די אונז׳ - שאצן קיינער קאן אונז
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טיף... און שטיל

 שווייגן׳ מיין ווי טיף״טיף׳ און •••שטיל
 אויער: אין דיר מורמלען איך וועל

 מיידן וואלקנס מיידן׳ "מחנות
 קליינעם• א זייטיגן׳ א מיך
 וועגן׳ צו ניט פלויטן׳ צו ניט
געשלעגן׳ צו מארקן׳ צו ניט

קיינעם• מיט מיטגייען נישט כ׳קאן

 - פאטער גזונטער מיין - המון דער
 ווילן׳ בלינדער גלידער׳ שטארקע

 טאטער א צו דולן א שיקט
בילן. הינטיש א פארשטייט און
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 איינער׳ מין אזא איך׳ אבער
 ארויסגעשטויסן׳ גאס מיין פון
 שפענער פון אוועק שפאן א ווי
 דרויסן♦•• אינם איינער אן און

 שלעפן זיך קאן אזוינער׳ איך׳
 סטעפן איבער טאטן מיין מיט
 גיטער? גרויסע צו טראקט זיין אויף
 גלייכע׳ מיינע הינדלאך׳ מיט ניין׳
 שוועלן הויכע אויף קלויב׳ איך׳ פיק
 ווייטן׳ נעפל אין וועלט א פון
העלן♦•♦ אן הויבט וואס וועלט׳ א פון
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אלטע... כנופיות

פרעש אפגעבליאקטע אלטע׳ כנופיות
"פידאשקעס" צעבראכענע צעווארפענע׳ אויף

אלט קוואקען און הייזעריג קוואקען
שפאלט• יעדן אין אדיין׳ מארק אויסגעוועבטן אין

מארק׳ דעם ארוס הייזער־קרייז דער
♦ צער•• שווערן אין פארבראכענע העבט ווי

אטשערעט׳ ווי זיך׳ ברעכן בליקן׳
שטאר• און קורץ און אפגעהאקט קוקן און

ארוס קעסטעלע א טראגט איינער
• • • גליק מענשנס פון מזל־נומערלאך מיט
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 בוידימער די פון איינעם אויף גלויב:
 שטריק• א עמיצן אויף לאנג שוין ווארט

מארק דולן פון אויגעלאך קליינע מיט
דאך׳ און שטריק דעם בלינד באטאפן ער וועט
טראכט: א טאן וועט באמערקנדיג׳ דו׳ צי איך
• • ♦ זאך גוטע א אפ דאך טוט אויגן קליינע מיט

 אהיים׳ שפעט שלייכן וועט באמערקנדיג׳ דו׳ צי איך
 בעטגעוואנט׳ אין לאמפ׳ אין טונקלעניש א זעהן און

 נאכטגעדאנק: א קאפ אין וועט בלאנקען אוןבלאנקען׳
• • • אונטערוואנט" דער ביי דארט שטייט לייטער ״דער

פרעש אפגעבליאקטע אלטע׳ כנופיות
"פידאשקעס" צעבראכענע צעווארפענע׳ אויף

אלט קרראקען און הייזעריג קוואקען
שפאלט• יעדן אין אריין׳ מארק אויסגעוועבטן אין
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?קן־-- פיר אל? פון

 וועלט צעווארפענער עקן פיר אלע פון
 טריט מאכיגע מיט געסלאך׳ און וועגן דורך
 מארק• געלאטעטן אין נעכט די קומען

 קעץ׳ גרוי־טונקלע טשערעדע א ווי נעכט׳ די
 שטאט׳ אין טויב־גענג דורך שטילע זיך רוקן
 מארק אינם אריין זיך כאפ א טוען און
• • • מארק פון ווינקלען די באזעצן בייכיג און

 מארק׳ פון נביא דער ווערט קליינס א היגטל א
 וואנט פלעקנדע א ראטהויזס דעם ביי שטייט ער
 זאלץ׳ פעטליכע ברעקלאך ערד דער פון לעקט און

איבערגעלאזט׳ חזיר־פלייש פון דא מ׳האט וואס
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 וואנט די באשמעקן בלינדליך ער וועט דערנאך
 טיר׳ פארשלאסענע פארשמאלצטע עמיצס און
 פארשנירט׳ אויגלאך די קלאגן׳ אנהויבן און
מארק• דעם באקלאגן איינער נאכט גאנצע א

 מארק׳ אין איז נאכט די אז דערפיהלט׳ דולער א
 אהער׳ אט גיין צו קילער א ער קומט
דולס׳ א דולן פאר טירן די ביי זוכט

 פעטס׳ אין פארווייקטע שמאטע׳ א ער געפינט
 פיס צעטריקנטע די איר מיט ער שווארצט

 גלאנץ• בולפענעם מיט שטיוול פאר זיי מאכט און
 יריד׳ אין ראד א ער דרייט טאג גאנצן א

מארק• אין איז נאכט די ווייל דא׳ ער איז איצט

 אים• מיט איז נאכט די ווייל מארק׳ זיך צו ציהט
 באנאנד דינער א מיט דינסט א זיצן
 שווער׳ שטיין־קוילן מיט קאסטן א איינעם אויף
 שמועס׳ דינערשן דעם אלטן דעם ציהען און
♦ מארק♦♦ געלאטעטן אין שמועס גרייז־גרויען דעם
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.• * קרעמער א בין איך

קרעמער♦ א בין איך קראם׳ א כ׳האב
 שילד׳ שווארצע א הענגט קלייטל מיין אויף
 שאלן׳ קרעכצנדיגע אלטע איך האב

רוילד• קרעכצן ערליך׳ וואויגן

 פאדקאוועס׳ אנגעקלאפט זיין שוועל דער אויף
טאג׳ ביי טאג ביסל א זיך ציקעט

 זויערס׳ אויף און ביטערם אויף קונים־מינץ
• • • וואג און איך - אזוי מיר ציקען

 קונה: גרויסער דער קומט אוונט אין באר
וואלד׳ דארן פונם שטומער דארער׳
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 אויגן׳ שטארע די מיט ער באגערט אלץ
האנט• שטארער זיין מיט ער באטאפט אלץ

נישטער׳ און פאליצעס אין כ׳קריך
 אומעטום׳ פון אויס שענסטע דאס רייס

 סחורות: ליבסטע מיינע מבאקללה
• אים•• נאר אלץ און אים נאר אלץ

 אלטע׳ וועכטערס דעם קומט טאגליך
- זאגט: און מיר פנים אין לאכט

 זיף צעקריכט קראם דיין זעה׳ נאר׳ זעה -
♦ • • פאריאגט קאץ די און אנטלויפן מייז

 שאלן׳ די באטאפ וואג׳ צום כ׳גיי
 ווילד׳ קרעכצן פראסטיג׳ קרעכצן

- מיר: אין רוה
שילד• שווארצע מיין שווארץ נאך גענוג
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געמיטער♦

 ווינטן׳ אונטער זיך פארשטעלט וועד
ווינט? איז ווער
גע:מיטער טויזנטער הונדערט -

בלינד• טאפן

זייטן׳ אלע פון וועלט טאפן
טריט׳ און שריט
פנים׳ אפן וועלטס דער זוכן

ניט♦ טרעפן

לעבן־איין׳ און לעבן־אויס
אום• זוכן זיי
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 - פנים? קיין וועלט גאר האט אפשר
שטום• איז אלץ

עובר־בטל׳ - וועכטער אלטער
נישט• ער ווייסט
מעשיות אלטע מיט בוך אלטן

.נישטי. מיר גלויבן

געמיטער טויזנטער הונדערט
בלינד׳ טאפן

 • • ♦ נאך צו קום איך און אום׳ שלייכן
קינך... מיין און
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רוה־לאנד•

 זאג׳ אונז׳ זאג דו האר׳ מיין האר׳
קריגן? רוה־לאנד דאס אוואו

 געזאגט ט׳אלץ וועלט־משוגע
פארשוויגן׳ סוד דעם נאר און

דא׳ שטעקן מיר האר׳ מיין האר׳
 וואגן׳ היצלס און הינט ווי

 רוה? גרויסער פון לאנד דאס איז וואו
טאגן• דארשטן געמיטער

 דול׳ איז גאס די האר׳ מיין האר׳
שפע׳ איר אויס שפורט זי
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 לייב׳ נאקעט דעם קאפ׳ דעם וויי
 מגפה• די קומט פעלד פון

 גאס׳ אין קום נישט האר׳ מיין האר׳
 טרעטן׳ שאטן דיין וועט זי

 וועג׳ דעם פלאנטער־אויף און גיי
רעטן• אונז וועט רוה־לאנד דאס

 - שם! דיין אנטפלעק האר׳ מיין האר׳
 . - טאגן דארשטן געמיטער

 וועלט אלטע און וועלט־משוגע
באקלאגן• דארט אונז לאז דו

אלט׳ און גרייז בין האר׳ מיין האר׳
 נאמען׳ איר - וועלט אלטע ווי

 "שא"׳ דיין כ׳וויל מעשה׳ א כ׳וויל
• • • זאמען עטוואס רוה־לאנד אין
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שכור־פלאץ. אויפן
 אויסגעלייטערט ביט איז פאנטאזיע די "אז

 דורך מען קומט אויסגעבעסערט׳ נישט און

אמונות"• פאלשע צו איר
נחמן• רבי

 שכור־פלאץ׳ אויפן הארצן דיין מיט נישט גיי
 באבע גרייזע דיין הער פריהער

 עולם־הבא און גאט וועגן
 שאץ• פונם מעשה די און
 אל׳לעגענדן׳ די טיף איין זויג

 ענדן׳ זייערע אין פארשמיד הארץ
שכור־פלאץ• אויף דאן ערשט גיי

 שכור־ברואים ליארמען וועלן
קניען איבער דיר׳ קאפ ארוס
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- קריאקען קראקען׳
- זינען: אין האב גרויסער׳ א זיי

♦ • • שפינען - איר אויף טשערעפ׳ איז ערד

געזאטלט שכור־פלאץ דעם ביי
 אויסגעצויגן׳ צוויי פערד שטייען

 אויגן׳ הפקר־פייערדיגע
 - שפאן געשפאנטע אומגעדולד

שכור־מאן! זיך׳ אייל
 ווייטן׳ ורייזן זיי פערד׳ ביידע
 רייטן׳ צו פלאץ פון דיך בארן

 - זיגען: אין האב און געהיט זיי
♦ שפינען♦׳ - איר אויף טשערעפ׳ איז ערד

 זאטל׳ ערשטן אויף זיך זעצסטו
 בטל׳ רוערסטו בלייבן׳ יועסטו
 זייטן׳ אין פערד פויקן מעגסטו
 ביימן׳ נישט ארט רירן׳ נישט ס׳וועט
 - ערד אין ווייט איז דעם פאר טויט
 • פערד!♦• טשערעפענער א ס׳איז
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 צווייטן׳ צום פערד צום גראד טרעפסטו
 רייטן! וועסטו גרויסער! ביזטו

 פול שווינדל און פול אימפעט
 שטורמיש־דול׳ וועלטן רינגלען

 - וואר׳ אויף טרוים - ווייטן בייטן
 יאר׳ פון טיף אין פארפאר א

 גאר׳ ביז ליים ווי אויס זיי קנעטסט
 ווייט••• אין טיף׳ אין צייט ביי ביזט
 - וואך׳ ביזטו און

 - קער א טוסט
מעשהלאף באבעס ביי ביזט
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קאץ• באהאלטענע

קאץ! באהאלטענע
דו׳ וויפיל פיל׳ אזוי כ׳שווייג
 געמיט ראש מיין פון שאטן אין ארום ווייך גייסט כאטש
שאטן־טריט׳ מיט
• • • רוה ווייט־וועלטישע - אויגן מיט

...דו ילפווי יל,פ אזוי כ׳שווייג
זכרון׳ מיין אינזל׳ קליינעם מיין אויף

ארויס חרובדיג טונקלט וועלכער
באוואוסטזיין׳ מיין - אויסגוס נעפלדיגן פון

אינזל שוואכן דעם אויף
פראש׳ אלטע אן ארויף אמאל קריכט
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 - קווא פוילן א טוט ארוס׳ אזוי פויל זיך קוקט
 ביז־הער אלטן און פארשרומפענעם דעם אויף
 - קווא צווייטן א טוט ארוס׳ נאך פוילער זיך קוקט
איצט• נגזל און משוגענעם דעם אויף
 פארשטומט׳ מיר אין באלד ווערן ביז־הער און איצט
 אויסגעקריצט• ווערן מיינעם אינזל אויף קווא באר

רוה פארמלאזער א אין זינקען אן כ׳הויב
- און

• • • דו וויפיל פיל׳ אזוי כ׳שווייג
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קעסטץלע. זיין יעדער האט
האפשטיינען• דוד

 שליסל׳ זיין יעדער האט קעסטעלע׳ זיין יעדער האט
• • ♦ פארשלאסן איז סוד זיין מיינען נישט ער זאל

מארקן די אין טעג גאנצע ארום גייסטו
 פארשלאסן׳ מאל צעהן אויף פעסטן קעסטעלע מיט
 מיט זיך דינגסט און הענדלער מיט זיך קריגסט און

טענדלער•
 פארדעכטיג׳ גייער נאך ראגן די אויף שפירסט און
 פארבארגן׳ טונקל אין שליסל דעם האלטסטו און

 געווארצלט׳ הארצן צום הארטע שווייג־רינגען אויף
 - עס געדענקט ניכטער און מוח דיין שטייט וואך אויף

• • • פארשלאסן איז סוד דיין מיינען נישט זאלסטו
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 מארקן׳ די אין טאג זיך פון אפ טרייסלסטו און
 איילן׳ פיר דיינע אין אוונט דער דיך פארשלעפט
 לאדנס׳ דיינע באשפירסט און ווענט דיינע באטאפסט

 אראפעט׳ פאמעליך הויטן דיינע ציהסט דו
 מארקן׳ פון שיצן וואס הויטן׳ טויזנטער די
 - שליסל: דיין מיט אויף קעסטעלע דיין עפנסט און
 לייד׳ הייפעלע א פרייד׳ הייפעלע א

 פוכיג־געבעט אין צארטע טייבעלאך ווי
 געווארימט׳ הארץ דיין פון
געגלעט• בליק דיין פון
באגלייך׳ ביידע הייפעלאך די צערטלסט און
...רייך דיין אייגנס׳ דיין אייגנס׳ דיין ס׳איז - ווייסט און

 - ברודער! עמיצער דו און מענש עמיצער דו׳
 - הינטל♦ בלינדינקער קליינינקער א ווי ביזט

 אייגנם: דיין מען באנעמט דאך הענט די אונטער
 להוטקייט טרוקענער א מיט דיר׳ ארום דיר׳ פאר

 מרגל♦ קאלטער גרויסער וועלטס דער דאך שטייט
 ווינקלען׳ פיר דיינע פון שאטנס די אפילו

ארוס טונקל מיט אייגנס דיין שפארן זיי
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 געמיט• בלייכן דיין אויף אן בלינדעניש א וויבטלען און
 דיך׳ באנעמט מרגל׳ דער איז דארט ביזט׳ דו רואו
 אייגנס דיין ער באפליקט פינגער קאלט־דארע מיט
 ליפן טפלע מיט דערנאכדעם דאס טראגט און

• ראג•♦ אויף און מארק אויף

 שליסל׳ זיין יעדער האט קעסטעלע׳ זיין יעדער האט
♦ פארשלאסן•• איז סוד זיין מיינען נישט ער זאל
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שפיגלי מיין

קאלטער׳ א גלאטער׳ א שפיגל מיין
♦י • ער באהאלט טיפעס א עפעס דאך

צימער פון ווינקלען אין ווערט פארקילט שטילקייט ווען
אוונט דער אן ס׳קומט און
- אדערלאך־קומער׳ בלויאינקע מיט

שפיגל פונם טיף פון אומעט אן אן קומט
פארשפרייטן זיך נעמט און

ווענט׳ פון בילדער אויף
קליידער• צ^וואלגערטע אויף
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 אומעט׳ שפיגלשער דקר איז רוה פול
 קנוילן־געפיהלן׳ שטיל־שווייגנדע פון רוה
 הערצער׳ חלומשע פון אפגרונט אין רוהען וואס
 זיבען׳ פונם ריר א זיי בארירט זעלטן וואס

 - פקדער• טייבלשער צערטליכקר א איינקר ווי
 שפיגל׳ פון זיך ציהט וואס אומקט׳ דקר איז רוה פול
בילדער׳ אין זיך טוקט און
קליידער• וואלגרענד^ אין

 צימער׳ מיין אין אריין שטורעם א זיך כאפט און
 פיסלאך׳ טענצלענדע אויף יונגע׳ אויף געטראגן

 סטעליע׳ אין און ווקנט אין שטורעב׳ דקר ער׳ פאטשט און
 רונדע׳ א בענקלאך מיט שטול־פיס׳ די מיט טאנצט און

 שטורעם׳ אויף שפיגל׳ מיין פלאכקר׳ א ער קוקט
 אימפקט׳ זיין שפיגלט און פנים אין אים קוקט
 זיך׳ אין ער פארגייט פאראומערט רוהיג נאר
טיפניש׳ ברעגלאזער זיין אין
דמיון׳ בלויליכן זיין אין אליין דארט לעבט און
 • • ♦ דמיון בלויליכן זיין אין זיך פאר דארט לקבט און
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 צימער׳ אינם אליין שפיגל׳ מיין ער׳ בלייבט און
 אנטקעגן׳ וואס וואנט׳ דער אין איין זיך ער זויגט
- גאס דער פון קלערט און

 אלע און גייער׳ די און גאס׳ די אז קלערט׳
ברילן••• דורך קוקן און אויגן קיין האבן
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ניט... זי שעלט

 גאס׳ די ניט׳ זי שעלט
 אום כוואליעט וואס
 שפאס• אין פרייד׳ אין

"♦ גאס די ניט׳ זי שעלט

אליין׳ ביינאכט שפעט זי בלייפט
אויס׳ פיינליך זיך זי ציהט

פעלד׳ דאס דערלאנגט
ווייט׳ שטילע די
 וועלט׳ פאר ארויס הארץ איר שווייגט און
- לייד אלטע איר
טויב׳ טונקלער פאר

71



ברייט• און לענג פון הארץ פאר

ד?ן? זי האט וו^ן און
אקאציעס׳ שטויביגע שורה די

וועלט? די אזוי אבי אפ שטופן וראם
הונם׳ אלטן דעם
שעלט און באגט וואט
וועלטד סיי זיף סיי

 פעלד שטילן פאר גאס זיך קלאגט
 וועלט׳ דער פון בטל־גייער אויפן
 בלוט איר פון צאפן זיין אויף
• • • בטל־גייערשאפט זיין אויף

גאס׳ די ניט׳ זי שעלט
אום כוואליעט וואט
שפאס׳ אין פרייד׳ אין

♦ נאם•• די ניט׳ זי שעלט
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• * • גארנישט ניט ווייס איך

• • • גארנישט גארנישט׳ ניט ווייס איך
 צווייטן׳ צום שווימט ברעג׳ איין פון שיף א שווימט עפעס

 באגלייטן׳ זי׳ לעקן און נאך שפרינגען כוואליעס
מסתמא׳ שיף׳ איז ווייס א מעשהלע א טייכס
 ים-די דער געשיקט טייך׳ דעם קינד׳ דעם ס׳האט וואס

מאמע•
 קיינער׳ קיינער׳ ניט׳ שיף די פירט קייגער
 - איינ^ר׳ צי דאכט׳ איינע׳ דארט זיצט עס כאטש
 פינגער־נאגל׳ א ווי איז לבנה ווען ווייל
 - וואגלען׳ אייביג פון חתימה־בלאס דער מיט

 שמועסן פערל ווייסע פערל׳ ווי דאן זיך הערט
קושן׳ לבנהס פון הענטל׳ בלייכן א אין
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שמועסן: עפעס
 שפינען פייכטע גרויע דאן זי ♦**כאפן

זינען• מיין נישט און הארץ מיין נישט זיי ס׳פארשטייט

שטאלטן דעם זעגלבוים פון שפיץ אויפן
טויב׳ ווייסע א שטייט
באהאלטן׳ פליגעלז^ אונטער ס׳קעפל

 שטרענגע׳ שורארצע׳ קראהען פיל טויג די אום ס׳רינגלען
סטענגע׳ שימערדיגע שווארצע א - אום רינגלץן
 שפינען׳ זיי שווארץ און נאכט קראהען׳ די זיי׳ וועבן עפעס
נישט און הארץ מיין נישט זיי ס׳פארשטייט נאר

זינען♦♦* מיין

♦ גארנישט•• גארנישט׳ ניט ווייס איך
 הארפע׳ א שטאט די ס׳ווערט און נעכט קומען עפעס
 שארפע׳ קאנטן דינע מיט און הארפע׳ א - שטאט
 זילבער־סטרונע׳ צארטע א באלד ווערט מענש יעדער
לבנה♦ צו זיך ציהט און בלייך פינקלט

לעצטע׳ די גאר סטרונע די דאן׳ עקסטע די כ׳בין
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 - געשעצטע• א מיך האגט אן ס׳רירט ווען זעלטן
 שכנים׳ מייגע פאר פרום גאר׳ ברום גאר׳ כ׳ברום

 איינעם• זיי פון רירן שדים יונגע ווייסע גאר ווען
 געפיהלן׳ פליסט און גיסט און אונז אויף שפילט עמיץ
 • שטילן•• א סוד א מיט הימל טיפן דעם פאנגט
• • • איגמיטגדריגען שפרעכט לבגה
 נישט און הארץ מיין גישט אלץ ס׳פארשטייט נאר

זינען"• מיין

• • • גארנישט גארגישט׳ גיט פארשטיי איך
וועגן׳ שטאלטנע יונגע איילן עפעס
אראפי בערג סטעזשקעס שמאלע טריפן

רעגן; שנירלאך לאנגע ווי
 יארן׳ בלינדע בלאגזשען וועגן־יונגווארג די אויף
 געווארן• דא פארבלאנזשעט פיס קרומע די מיט

 לייצעס׳ אין געשפאנט קעץ׳ אויף בלינדע רייטן
 פלייצעס; מיט קעצן־קעפ צו פארקערט: דאך זיצן

פליגלאך׳ קליינע זשוקלאכס אין זיך הענגען אייגע
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 הערנערלאך ביי זיך כאפן איינע
 ציגלאך, געבוירנע ערשט פון

 הוילע׳ דארע׳ בייכער די אויף קריכן אייגע
 פוילע׳ באקן די מיט עפעס׳ ליפן די מיט רירן
 העכער׳ עפעס שפרעכן דורך׳ מיר פאר קריכן אלע

לעכער׳ שווארצע אויגן די מיר ווייזן
נאר: ווארט איין כ׳הער

• • נישט פאר • • • נישט פאר • • • נישט "גיי
• גארנישט•• גארנישט׳ ניט ווייס און שטיי איך און
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אורנטי
בץטיוסי^ן•

 קראנקן דעם קאפ מידן זיין טאג דער האט עס
אראפגעבויגן• מערב־לאנד קילן אין
אויגן ראזע קראנקע מיט דארט גוססט ער
 אלטן אן טרוים א מאל לעצטע דאס זופט און
• • • יוגנט אויסגעוועבטער זיין פון

פנים׳ בראנד־צעפלאמטן מיט שטייט לעבן דאס
 פלא"׳•• מעשה "א קלערט: און מערב־לאנד צו קוקט
 געלע פינגער ציטערדיגע האט טאג דער
 אויסגעצויגן׳ גאסן אויף און פעלדער אויף
איבער מלוכה די נאכט דער וועלט די גיט

• זאגנד•• גארנישט און ציטערדיג
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הייזער׳ שורות און בערג שטייען געפלעפטע
 גרויסעם: גאר פאר קומט דא אז קוים׳ ווייסן
 אנגעהויבן׳ לעבן זיין פיין האט טאג דער

♦ • • גוסס א באר אלטער אן ער איז אוועק

פויל־בלייך קינדיש און אנגענעם און שטיל
 גרויע, אין בערג שטילע אין פארקלערט טייך דער ליגט
 שטילע׳ די ווייט טובקלע זיין נישט גאר ווייסט עס גלייך

 - שוידער־קראפט די זידט דא הארץ זיין אין אז
פדויען••• באדנדיגע און צאנק לעצטן פון רגע די

 בעטלער׳ אויסגעקלוגטער אן ווי וואלד׳ דער שטייט עס
 • • ♦ נאריש איז וועלט די נאר זאגן׳ צו סך א ווייסט וואס
 פלעקן׳ מערבס־לעצטע מיט לאנד”מערב צו קוקט ער
גאריש• און אזוי קלוג צווייגן די מיט סמאקעט און

 מלכה׳ די איצט מען קרינט טיף אין וואלד ביים
 בוימער־בערן• צווישן שלעם איר זיך ס׳פאלדעלט

 מערב׳ אויפן בענקשאפט מיט קוקט מלכה די
• • • קלערן גארנישט פון וויל און האר טונקלע די גלעט
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מלכה׳ די* קומט עם און
 כשוף׳ ראזן א איין בלויקייט אין מישט זי

 אונטערטעניג• דאס מאכט און אלץ דא הילט און
 חלום׳ פון וואונדערלאנד א ערד די ווערט עם
 טויבן׳ תמימותדיגע ווערן מענשן און

• • פאראנען נישט מארקן קיין קראם׳ קיין טאג׳ קיין גלייך

זיך׳ פארגייט אליין שטיל מלכה די אז און
זיך: דאכט
 ווייטן׳ ביים האריזאנט ביים ארום רינגט עמיץ
 שליחות׳ מיט פול און פריי ווינטיג און איז עמיץ דער בלוי
 בלויעס׳ א אויף פענדל א האנט מיט הויבט ער

 • • • טונקלער א סוד א דעם אויף אויסגעשטריקט
 אלטעס׳ אן קינד א נאך עמיץ דעם ס׳לויפט און

 - לעצטן דעט פונק זיין לעשט אויס׳ אויגן די קוקט
 • • * דערגרייכן סוד דעם פון כאטש אות איין לעכצט עס

 שווינדלען׳ און פלאנטערן זיי פיס׳ אבער עמיצס דעם
 ווייטן׳ ביים האריזאנט ביים ארום רינגט ער

 • • • הארצן אין אש שוין דערפיהלט קינד אלטע דאס
זיך׳ פארגייט אליין שטיל מלכה די אז און
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זיך: דאכט
געשטארבן׳ וראו ערגעץ איז מאמע א
פנים׳ יונגן בלייכן א מיט מאמע גוטע א

 גאלדענס איר קינד איינציג איר בערג צווישן ערגעץ און
 - וואונדן־פולן קראנקן דעם מערב־לאנד אין קוקט
• מאמען•♦ בלייכער גוטער זיין איר׳ נאך בענקט און

זיך׳ פארגייט אליין שטיל מלכה די אז און
זיך: דאכט
אלטער אן שול א פון טרעפ פוילער א אויף
 געווארן׳ קלאר וויילע א איז וואס "דולער"׳ דער זיצט
 פינגער ווילדע פארגרזגבטע די אויף קוקט

 ווילדע׳ מגושמדיגע׳ קרומע׳ די פיס זיינע פון
♦ • • תכלית בלינדן זיין פון וויי מיט קלערט און

זיך׳ פארגייט אליין מלכה שטילע די אז און
זיך: דאכט

 פרוש׳ יונגער א זיצט נסתר א קוואל א ביי
 אויגן׳ ווייטאג־פולע מיט פארגליווערט זיצט
לעצטע! א טרער א ס׳ציטערט וועלכע אויף
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 פרוש׳ דער זיצט מדבר׳ אין וואנדערן פון מיד
 צווייפלט׳ ער צי נאך׳ גלויבט ער צי נישט ווייסט

נאך־אמאל ער וועט געפינען אז
• • • נאמען א אהן וואנדלט וואנדלט׳ וואס דאס׳

 באוואכטע׳ נישט קיינעם פון הפהר־פעלדער׳ אין אוןווייט
 "תחנון"׳ שווערן לאנגן זיין גלאק אלטער אן זאגט

 "אשמנו"׳ וואס עפעס פאר זינדיג זיך קלאפט - מיטעלער א
 אוונט־שויס איר אין איין׳ מלכה די נעמט יעדן און

זי♦ פארהילט

 איז מלכה דער פון קעגנער ערשטער דער אט נאר
- געבוירן:

 אנגעצונדן׳ זיך לאמפ א האט פריץ א ביי ווייט דארט
 וויגן׳ זיך נעמט פלעמל דאס מלכה׳ די טוט ציטער א

 - פארלאשן ווערט און קעמפט זיך׳ הויבט זיך׳ ציהט
זיך: פרייט מלכה די

• • • געפאנגען איז בוגד דער
פלעמלאך קרומען זייטן אלע פון באלד נאר
• • • ברענען לאמפן מנין א - אמאל מיט און
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 • • • צעריסן איז אירס ס׳הארץ ציטערט׳ מלכה די
 רינען• טוט בלוט טונקל פנים׳ איר ווערט טונקלער

 קריעה♦ דארטן ער רייסט דאס - רעווע א טוט באהיי א
 פליאכע׳ א אש זיך זוכט און פאראומערט ווערט לבנה
 “אנ׳עט- זיך בערג טוען שווארצע אין זעק אין און
 זיך׳ פארגייט אליין שטיל מלכה די אז און

זיך: דאכט
בליקן קראנקע מיט ווארט זי

♦ • • מזרח־רויטלען אויף און קריי ערשטן אויף
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נאכט־אומרוהי

 גרויסער׳ אין איין זיך הער
• • ♦ נאכט פון מיט גרויסער

 וואך דער אויף דא ווינט דער ס׳איז
 שמש׳ א ווי ודוי׳ זיין שלוכצט און
 פליאמעס אין טאוול־בלעך א מיט
 ♦ • • ירושה־דאך אלט אן פון
 גאסן׳ שטומע לאנגע די אין

 סטעזשקע־פאסן׳ גריבל די אויף
 ווארצל׳ צווישן ווי קרום׳ לויפן

 מיסט־פאפירן׳ אויער־געדרייטע
פארפירן יאגט זיי גלייך לויפן׳
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 המפורש• שם מיט כשוף־צונג
 זינדער די אט לויפן לויפן׳

 ווינקל אין זיך פארשלאגן ביז
בלינדער• א שטוב פוסטער א פון

 גרויסער׳ אין איין זיך הער
נאכט••• פון מיט גרויסער

 ארומעט• אל׳ אויף נאכט ••־טרויערט
 אומעט טיפן דעם ווייסט ווער־זשע

 נאכטי פון מיט גרויסער דער פון
 טריבן א גאר זי האט אפשר

 ליבן איר מאן פון רעטעניש
 גיבן ענטפער אן מוז זי און
 פראכטי ברודער־מארגנס דעם ביז

 מידע א בענקט זי׳ בענקט אפשר
 בת־יחידה׳ בלייכער איר נאך
 ברייטן׳ אין טייך אין אוועק וואס
 צעשפרייטן׳ וועלט און נאכט אויף טייך
בלייכן׳ איר מיט פנים איר מיט
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 שמייכל׳ שאטגדיגן איר מיט
 פארטראכט? טרוים בלויען א מיט

 ווייטאג טיפן דעם ווייסט ווער־זשע
נאכט? פון מיט גרויסער דער פון

 גרויסער׳ אין איין זיך הער
• נאכט•• פון מיט גרויסער

 טורעם א פאר זיך קלאפט און הארץ איר קלעמט
 שטורעם׳ פון האר רעם פיינענדיג מוסרט און

 טורעם־הויזן זיין פון זיך רייסט וואס
 - באווייזן פאטלע־טאנץ זיין וועלט דער
 באשאטן׳ ברויז געלן מיט טייך דעם האט ער

פארזאטן׳ אים אין שוים ברוינעם
פארזונקען אים אין אכזר־אייז

• • • פארטרונקען אלץ פארטרונקען׳ אלץ און

נאכט׳ די זיפצט
...זיך פארגייט שטיל און שטיל און

זיך׳ ווייט ווייטאג און הונט ביים ס׳הארץ זיך רירט
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פויערשן׳ פון הויף פון שלייכט
היימישן׳ דעם שויס ווארמען פון
שטילע לאנגע׳ לאנגע׳ א טרייסט א ציהט ער
תפלה שטומער און וויי שטומען מיט
מאמע־נאכט• דער

גרויסער׳ אין איין זיך הער
נאכט•♦♦ פון מיט גרויסער
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בוגרת. א נאכט די ס׳ררערט ררען

 בוגרת׳ א נאכט די ס׳ווערט ווען
אליין• אום נישט גיי

 ווייען׳ יונגע פון שפרוך א מיט
 שפראצן אן הויבט בלימל א ווען
 - קינד א פון הערצל אינם
 באטויען נאכט וועט שפרוך דעם מיט
 הארצן זוניג־יונגן דיין אין

 ווייטן׳ בלאנזשענדיגע רויכיג
 ♦ בלינד•♦ און שווארץ מאכן זיי וועט
 גליקן אירע פון גליה דעם מיט
בליקן דיינע ציהען זי וועט
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שוידער־גלוט; שווארצן איר צו
 אנטפלעקן׳ דיר פאר הארץ איר וועט
תהום־געפיהלן אירע ווייזן
• • • בלוט זודיג און שווארץ איר און

בוגרת׳ א נאכט די ס׳ווערט ווען
אליין• אום נישט גיי
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—נאכט בלויע אזא

ראזען•

• נאכט•• בלויע אזא
נאכט••• בלויע אזא

 טיף׳ תהומישער אין הימל דער פארבארגן
 וועלט׳ א חלומט און דארט טרוים א בויעט ער

טריף... א נאך טריף א כשוף א מיט טריפט

 מאך• מיט אלטן אן ברונים א ביי שטיי איך
 וואך׳ גאנצענע א דא וואוינט מען׳ זאגט קאץ׳ א

 ווערט׳ מיידעלע א גלייך קאץ פון שבת נאר
 באשווערט׳ ליפלאך מיט אויגלאך׳ מיט כשופט וואם
 נעכט בלויאינקע אין זומער אין זעלטן און

שפרעכט• און הימל צום קעפל דאס זי נויגט
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 — מער נישט מיידל׳ דאס לבנה׳ ווייסט שפרוך דעם
אהער• איך קום טא וויסן׳ צו שפורט מיך

 איין׳ גוט זיך קוק און ברונים דעם ביי שטיי איך
 • מיין•• צי מיידלם׳ דעם צי קאצס׳ דער דארט••• בילד א

 פארטראכט קוקט דעם אויף און בילד׳ דאס איז סיף
 נאכט••• בלויע אזא
נאכט••• בלויע אזא

אלט׳ אזוי פרום׳ אזוי שטאט די איז דארט
 פארפראלס• נאכט־שלעק פאר טויער מיטן פעסט

 בעט׳ און עמיץ אן טויער דעם ביי ס׳שטייט
 חטא׳ על שטילן א הארציג׳ א זיך קלאפט
 טראכט: ער און רוה פון שומר דער אים ס׳זעהט

 • נאכט•• בלויע אזא
—נאכט בלויע אזא
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שוועסטער••• ניטע׳

איצטער׳ דרימל שוועסטער׳ ניטע׳
 ער׳ קריצט ער׳ ברעכט אט ווינט דער ווייל
 קאפטער׳ א אן טוט וואלד דער און
 ער׳ קלייבט וואלקנס הימל דער און
 מאכן׳ ער וויל אנפאל אן אך׳
 - אויסצולאכן• וואסער מיט אונז
 סכנה׳ ס׳א - וואלקנס די קוק׳

 • • !•לבנה די רעטן לאמיר

 קאטער׳ א ווי צפון׳ אויף קוק׳
 ער׳ באדט קעפל דאס טייך א אין

לויתן א מיט זיך קושט
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 שסותף•♦ זיי און ♦ שסותן•• זיי און
 רוקן זיף זיי איילן ביידע

פארצוקן••• צו לבנה די

 איצטער׳ דרימל שוועסטער׳ ניסע׳
 ער׳ בליצט - ער וויל הימל דער ווייל
 שייטל׳ פונם באלד שווערד די באפס
 - זייטל א פון אנפאל אן סאכט
 סכנה׳ ס׳א שוועססער׳ ניט׳ שלאף
לבנה••• די רעטן לאסיר
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“צרגעבונדןי בין איך

 היינט• גרויסן מיין צו צוגעבונדן בין איך
פריינט׳ מיין דעמב׳ דער
ווארצלען♦ זיינע מיט פארשמעקט מיר האט

היינט• גרויסן מיין צו צוגעבונדן בין איך
פריינט׳ מיין גראב־אייזן׳ דער
זאפטיג♦ און פייכט איז ערד און שארף׳ איז

- זון! נישט זון׳
הויף׳ שמעקעדיגער דער שטארקט מיך
צונויף• זיך קומען בהמות וואו
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פיס! פעסטע מיינע אוץ
 העבט! שטארקע מיינע און

 אקס יונגן א כ׳וואלט
פארלענדט! קאפ ז־עם
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איינציגע• שטיינער

קינד׳ מיין איינציגע׳ שטיינער
צעווארפן סטאסנווייז ציגל
מארגן׳ אונזער פון שוועל דער פאר
גליק• אונזער פון קרייז פארן

פארשארט ארבעלאך מיט דיינס׳ שמייכל מיט
גליק׳ ביידנס אונזער פארמען לאמיר

יאר בליהענדיגע ביידע האבן מיר
בלוט• לעביג מיט אדערן געזונטע און

קלעטערן־געשטעל׳ א פארווארף איך זעה!
• • • ווענט אין איינגעפרעסט ברעטער און שטריק מיט
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 הענט מייגע מיט און דיינע מיט קינד׳
• שוועל•• א אויסטאקן מיר וועלן

 טרוים׳ אויסגעבויטער דער זיין וועט שלאנק און
 פארשפיצט׳ טעמפל־שפיץ גאטיש א ווי
אויסגעשניצט מעשה־בילדער און

זוים• יעדער און ראם יעדער אויף

דא׳ דארט בין אין פאר: דיר שטעל און
דא׳ דארט ביזט דו פאר: דיר שמעל און
נישטא׳ מער קיינער קיינער׳ און
פרייד ליוסטרעס דער פאר ביידע נאר
אגגעקליידט וועבעכץ שוימיג אין

 צוריק׳ אהין׳ שטיל׳ לייענען
גליק••• אונזער פון מגילה די

ווארט׳ יעק דארט גלויבסט דו און
ווארט• יעדן דארט גלויב איך און
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מיטרואך♦ אום

שימער באגינענדיגן פאר
 בעט• קלארן אויף זויבערע מיין רוהט
 פרישער׳ א טאג דער אריין קוקט עס

 אויגלאך׳ אירע אויף שיין זיין פאלט
 פעדער צערטלדיגער א ווי

גלעט•♦• זיי׳ גלעט

שימער פארטאגעדיגן אין
 אויף׳ אויגלאך די זי עפנט

 פונקלען טונקלע מיט זיי טונקלען
 חפצים׳ די אויף פענסטער׳ די אויף
ארויף••• פונק א מיר אויף אויך
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שטיל ריזלט קאלדרע אונטער פון
שמייכלן א ארויס קומט און

ליפלאך׳ אויף קומט
שיינט• זיף וויגט

הענטל: דרימלענד א אוים מיר ציהט זי
• • ן היינט שבת איז -

• הייגטי♦• שבת איז

קליינע׳ מיין פאפערקע מיין א׳
דרימל־הענטלאך׳ ווייסע מיט דו׳
פארבויגן׳ רויז־ליפעלאך מיט

• ”קינדז־ מיין יום־טובל׳ א ווילסט
 מיטוואך פראסטער • • • מיטוואך איז היינט
אצינד♦•♦ גראד
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פ?רדל• דיין

פערדל דיין אויף דורכגעשוועבט האסט
פ^נסטץר׳ א מיינעם פאר
שענסטער׳ מיין
- ךדי זוך איך
פאראנען• ניט שוין ביזט
קאשטאנען גרינע די אויף נאר

בל?טער אויף אימפקט דיין פיבערט
 ברעטער׳ די אויף שטויב דער ס׳רויכערט און

שטאכעטן• מיינע ביי רוהען וואס
ווייסטון

גלעטן׳ זיך טרוימ^ן מיר
פערד׳ דיין גלעטסט דו וואם גלעטן׳ די

101



- ריקן׳ זיין אין ייאלי זיין
- פערד! דיין

בוקן אים פאר פורכט אין ב׳וואלט
אנגסט׳ מיין דעם געטרויט
אזוי: אויער אין דעם גערוימט
 טוי מיין און פעלד מיין אויף ליבן מיין "טראגסט

בלוי׳ מיין און טאג מיין פאר
אוינט׳ אין קומט ער וואוד־ין און
באשטעלן׳ ער טוט ס׳נאכטלעגער וואו

ס׳בענקען ווי ער׳ ווייסט
איך-
שוועלן•••" מייגע
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■ מיר■• פאר רויינסט

 מיר׳ פאר וויינסט און מיר פאר וויינסט
 געשטארבן••• איז מאמע דיין
 אויגן׳ גרויסע מיט שטיי איך און
• • • זאגן גארנישט דיר קאן איך און

 מיר׳ פאר וויינסט און מיר פאר וויינסט
געשטארבן••• איז מאמע דיין
מערב׳ ווייטן אינם איך קוק
וואלקן׳ קאלטע ווייטע די אויף

 אנטקעגן׳ פרעמד דער הארץ מיין קלאפט
 אנטקעגן ווייט דער הארץ מיין קלאפט

 ביט• ווארט קיין האב איך דיר פאר און
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 מיר׳ פאר וויינסט און מיר פאר וויינסט
 געשטארבן•♦♦ איז מאמע דיין
 אויגן גרויסע די צו איך מאך
מחשבות: אטעמען עס און

 פונקען׳ קליינט שוין שטאלץ מיין "ווערט
 אויסגעלאשן׳ וועדן פונקען
אויסגעלאשן׳ ווערן פונקען

מערב•••" דער ווי מערב••• דער ווי

 מיר׳ פאר וויינסט און מיר פאר וויינסט
געשטארבן••• איז מאמע דיין

 ווייטן גליווער אין ווינט נאך גיי • • •
• • • מערב אין ווייט ♦ • • מערב צו איך
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••• רואלקן חברה

 פאלקן׳ אין קומט ודאלקן׳ חברה
 פארמעקן׳ קומט דערשטיקן׳ קומט

 זונען־פלעקן׳ מענשן־בליקן׳
 שטערן׳ לעצטע פארטונקלען און

 פינקלען• לעצטע
 - געדאנקען פערעלע א שיינט
צאנקען׳ דאס וועט
 דערטרונקען• גיך ווערן דאס וועט
 פאלקן׳ אין קומם וואלקן׳ חברה
 !ווערן נישט און צעשטערן קומט
באפאלן׳ קומט שטראלן׳ חברה
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 באלייכטן׳ צו נאכטן די קומט
 זינען׳ און הארץ פארשפינען און
 לייכטן• א שכורל א אין

 וועגן אלע געפינען קומט
 דרימלען עם וואו הימלען׳ די צו
 אנטרינען׳ ערד פון זיין וואס די׳
געפינען••• נישט זיי קאן מע און

 באשאלן׳ קומט שטראלן׳ חברה
 פריידן די מיט באגיסן קומט

ן עדן גן פון
 באגריסן און בענשן לאמיר

 זיידן׳ אלסן דעם ערד׳ די אט
מענשן• די און

 נאכסן בין איך וואלקן׳ בין איך
 פארטראכטן׳ שטוס א גאט א פון
 צעברעכער׳ א צעשטערער׳ א

 לעכער• גאלע פון הארץ א מיט
 פלאמען׳ בין איך זון־גאלד׳ בין איך
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 שטאמען׳ מייגע פייער־פלאקעד
 צעריסן׳ קייט - וויסן מיין און
 - געפונען סוד דעם אלץ פון און

זונען• גאלע פון הארץ א כ׳האב
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מארט•

.1

לויפן׳ ריטשקעס באפרייטע
 שלייפן און זיך שטרייפלען און

 קאנט שטיינערדיגן גלאטן ביים
טראטואר• פון
באפרייטע׳ א גרויסע׳ א זון
אפגעטרייסלט׳ ווינטער־הויטן די

ערד אויף פאכט
פאנען׳ ווארמע מיט

שיין• און טוכן־ליכט ווארמע

דורכגייער׳ און
ק^פ׳ פארקעמטע פריש מיט
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היטלען פאררוקסע
זרן* פאר ד״ענס הוילע די מיט שווינדלען

 פעלד אין דערמאנס ציהט׳ ווינטל א
 הינטעלאך׳ ווי שפילט׳ און
פאלעם• און פיס דורכגייערס מיט

 שפאציר פריהלינגדיגן ערשטן דעם
שילער• מאכן

לאכן׳ קיגדער די
צייגדעלאך די גלעט זון
מיילעבלאך׳ אין גליטשט און
 צינגעלאך׳ קיצלט און
 — ווארים׳ קיצלט און

 קינדערלאך עפגען
 מיילעכלאך די זון פאר
 זיך קיצלען לאזן און
 איר••• קעגן לאכן לאכן׳ און
שפאציר• פרייליכער ערשטער דער זונס
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11.

 גייען נישט היינט וויל איך
 דרייען נאך טאג־ראד די
 גרויסן אין שאטן אין
וואנט• אונטער מיה ביי

דרויסן דעם היינט וויל איך
באפלעקן׳ הילכן מיט
 - באשטעקן בליצן מיט
 יעדן אויסשטרעקן און
האנט• שלאנקע ווייס מיין

 הינטל מיין מיט וויל איך
 ווינטלען און הוידען זיך

 ווארטן וואס ברעטער׳ אויף
געבוי• נייעם פאר
צארטער׳ מיין הינטל דו׳ —
 - בויען? שיקט ווער ווייסט דו

 באגערן׳ ווילן׳ ס׳איז
— פרויען׳ פון טרוימען און
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 צעשטערן שיקן זיי
• • • אויפסניי בויען און

 הינטל מיין און זון •••און
 הוידען׳ זיך׳ הוידען מיר
דריי! זיך קושן און
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העלדן־פריינט■

 גאט׳ מיין אויף רעגן ורען פאלט
 - דאך׳ מיין אויף רעגן ווען פאלט
 לאכט כעסט׳ פענסטער די פאר

 - טייך זידעלדיגער קויטיג
 פריינט׳ זשע׳ וואט
אייך? פאר זיך איך קלאג
 גאס׳ מיין אויף רעגן ורען פאלט
 איין׳ מיר ביי שאטן ררען שטייט
 - שיין׳ די שטארבט חפצים די אויף
 פריינט׳ מייגע פיבער א כאפט
 בלאט׳ ווערן און פרעמד ווערן
תל׳ א שוראכינקע ווערן
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טיר♦ צו זיך אלע רוקן
 מיר׳ פאר זיך שרעקן עפעס
 שוועל׳ מיין פון פליטה מאכן

 גאס• מיין פון און הויז מיין פון
 העלדן־פריינט׳ אייך׳ גייט אייך׳ גייט
 היינט׳ דעם בייקומען וועל איך

 - צוגעגרייט׳ שוין איז מיינם הארץ
גייטי שלאפן
 היינט׳ חלום ווער אייך פון טרעפט
♦ פריינט•• מיינע ליבליך׳ אים גריסט
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פריינט• מיין

 אבגסט׳ אין ווייטאגדיג שרומפן זיך קאנסט דו אויב
 צוואבג הארצעבס דיין אויסטריפן אויגן דורך
 ווידערקלאבג׳ מיט מוראדיג ברומען און
 - היינט בייזן דיין אויך ליידן מאכן און

• פרייבט•• מיין ביזטו

 גליק׳ אין זיך אויסציהען הייס־בלוטיג קאבסט דו אויב
 שטאלךפרייד׳ דיין אויסטאקן ליפן מיט
תבואה־בייט׳ קושן פרייד־פול און
 - פארבךהיינט דיין מיט היפן הירזשען׳ און

פרייבט•.. מיין ביזטו
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• • • פרעגן גארנישט איצטער דיך כ׳ררעל

 רעגן••• א זיך פאר טריפט עס •••און
 אנטקעגן׳ וואוין איך אריין׳ קום
זיץ׳ און מיר צו אריין קום

 - פרעגן• גארנישט איצטער דיך כ׳וועל
 בליץ׳ דער וואס דיך פרעגט עס אויב
 • • • אנטקעגן מיר אויף אן אים ווייז

• • • רעגן א זיך פאר טריפט עס און • • •

 אויגן׳ שוין פארמאכט לאנג פון כ׳האלט
 איינגעבויגן׳ שוין לאנג פון כ׳זיץ

 - קרעכץ׳ דיין איינהערן נישט כ׳וועל
 - נויגן זיך ניט גריסן׳ זיך ניט
 • ♦ • רעכטס זיך זעץ צי לינקס׳ זיך זעץ

• • • רעגן א זיך פאר טריפט עס און • • •
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■ • ■ רעגן א גיין זאל

רעגן•♦• א גיין זאל
באהעפטן זיך שטויב מיטן ווינט זאל
פנים׳ אין גאסן די שמייסן און
קרעפטן׳ שוין האבן מיר שעפער: דעם זאגן און
אים• אהן זיך באגיין קאנען מיר

פאמעליך׳ פחד דער קומען זאל
פארקויפן׳ זינען מיין אים וועל איך
 פרייליך׳ צימערל אין וועט זיין אים
• זויפן•♦ און האלזן דאך מיך וועט ער
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אנכאפן׳ פיבער א אלעס זאל
 בליצן׳ און וויינען׳ און שרעקן׳ און
פארשליסן חדר מיין מיר וועל איך
זיצן... צי ליגן׳ און
- רעגן א גיין זאל
 ברומען׳ זאלן ערד סיי הימל׳ סיי
 - ברעגן קיין האבן נישט וועט גליק מיין
קומען♦♦• ניט קיינער דאך וועט מיר צו
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• • ■ געקלריבן כ׳האב

געקלויבן כ׳האב געקלויבן׳ כ׳האב
פרייד׳ הארצן מיין אין

באהאלטן זי באהאלטן׳ כ׳האב
- שטילערהייט

פארגייען זון׳ די געמיינט: כ׳האב
רויט׳ זי וועט
שטייען דיר פאר קאנען איך וועל
פרייד• מיין מיט
בלאס׳ אזוי פארגאיגען זון אבער דאך איז

 גאס• דער אויף הארצן מיין מיד עלנד איך שטיי
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 געוואוסט׳ דאס האסטו אפשר האסטו׳ אפשר
 ברוסט• און הארץ מיין פרייר זאמלט עס אז
 - בלאם היינט זון די וועט פארגייען אז

 שפאס׳ א דיר זיך פארגלוהט האט אפשר
• • • פארגלוסט דאס זיך האט עס זרן און דיר

• • • גאס דער אויף הארצן מיין מיט עלנד איך שטיי
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פריינט■ מיין נישט׳ קרם

 געפענטעט קליאמקע מיין האט פראסט
 טיר♦ מיין פארחתמעט פראסטיג און

 פענסטער׳ מיין קוקט וועלט אויף קאלט־בלוטיג
איר♦ אויף דאס קוקט זיך סתם אזוי

 זעהען׳ נישט קיינעם איצטער כ׳וויל
 פריינט׳ מיין קומען׳ זאלסט נישט וויל איך

 שטילקייט׳ און אומעט - איצטער געסט כ׳האב
היינט• אויף פארנומען איז הארץ מיין

 שפעטער׳ נאך אפשר • • • מארנן קום
בלעטער אין פארהוילן זיך ס׳וועט ווען
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 צוריק• שוין הארץ ביינקענדעס מיין
 גרינגע׳ א דאן טיר מיין טרעפן וועסט
 יונגע׳ די שטימע מיין אויך צוריק
♦ ♦ ♦ בליק פרייליכן הפקרדיג מיין
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היינט־ מיר פץ שמייכלען דררכגייער

 זייטן׳ אלע פון ארום מיך פאמעליך קוק
 היינט• מיר פון שמייכלען דורכגייער

 פריינט׳ מיין ארוס׳ מיך פאמעליך קוק
לייטן. עפעס מיר אויף זעהען אפשר

דאכט׳ נעכטן׳ אז זיי׳ ווייסן אפשר
 שפעט ביז געגאן איך בין איינעכטן צי
 גערעדט פעלד אין ווינט פאר האב און
רעגן־נאכט? א געליבט הארץ מיין מיט און

 דער׳ בין איך אז שוין׳ מען ווייסט אפשר
 ליים• מיט פארהאקט שטאטזייגער דעם האט וואס
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 מיין דעם שוין אויכעט מען ווייסט אפשר
טרער? מיין דערביי אריך און

 זייטן׳ אלע פון ארום מיך פאמעליך קוק
 היינט• מיר פון שמייכלען דורכגייער

 פריינט׳ מיין ארום׳ מיך פאמעליך קוק
לייטן•♦♦ עפעס מיר אויף אפשר דערקענען
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• פנים•• עסנדיג אן מיט קרמסט

פנים עסנדיג אן מיט קומסט
וועלט׳ די און מענש דעם לעסטערסט און

 פינגער׳ גיפטיגע די מיט אדום זיי טאפסט
 גרינג׳ דאן ווערט דיר און וואלקן זיי אויף שלעפסט

באקרעלט• ווערט הארץ דיין פריידלאך וואלוועלע מיט

הערן׳ נישט דיך וויל איך דיר׳ גיי א׳ דיר׳ גיי
טויבי א נאך ליב איך
טרערן׳ פריידפולע רויט מזרח פאר נאך האב איך
הערן׳ צו אוי^ר אן - ליפן תמימותע פאר
לויב! א - רעגן פאר
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ווייבער•

 ווייבער׳ פון רעדל א זיצט זון פאר דרויסן אין זעהסטו און
פינגער׳ טאנצענדע מיט זאקן די ארבעט מען
געבויגן׳ צווייטער צו איינע זיך׳ שושקעט מע
— שטייען׳ זיי אויגן אין שאטנס טרויריגע און

דורכגייער: דו׳ און ברודער מיין וויסן׳ ”ז
• • • געשעהען עפעס ס׳וועט • • • געשעהען עפעס ס׳וועט

 :הערצער ווייבערשע אין צעגאסן איז גייסט נביאישער א
אורים־ותומים׳ אין ווי זיי אין קוקן זיי
פתרון׳ זיין ווייסן זיי און סוד א פיהלן זיי
צווייטער׳ צו געבויגן איינע זיך׳ שושקען זיי
ארומעט׳ זיך קוקסט דו און פארביי זיי גייסט דו
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 ווייסן׳ זיי וואס דעם׳ פון פרענזל א כאטש זוכסט דו
 משוגע׳ שיר ווערסט און זיך שרעקסט דו און זוכסט דו

אנטרוגען• קוים הארץ טיאכקענדן א מיט ווערסט און

 - גייען נישט דאן גאס אין ברודער׳ מיין דיר׳ ראט איך
• • • געשעהען עס9ע ס׳וועס ♦ • • געשעהען עפעס ס׳וועט
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באגעגנט• גארה׳ש מיך האט גאם

באגעגנט גאוה׳ש מיך האט גאס
 האנט׳ מיין מיר געדריקט טרוקן און

 פארטרויען׳ איר געלעכצט האט ס׳הארץ
וואנט♦ א מיט פארדרייט זיך גאס האט

 געקומען פארקלערטער א כ׳בין
 בליק• דיין פאר בראך מיין פארריידן

 הארטע׳ א ביזט - שוועל דיין מיר זאגט
צוריק♦ מיך טרייבט און מיך טרייבט און

 שפיגל׳ קיין צימער דיין אין האסט דו
 וואנט♦ דיין אויף בילד א בייראנס נאר
 באגעגנט מיך קאלט האט צימער דיין
• ♦ • האגט מיין מיר געדריקט טרוקן און
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מוצאי־שבת■

 יצחק׳ פון אברהם׳ פון "גאט
 הייליגער דער יעקב׳ פון

• • • אוועק״ גייט שבת

קלייד׳ שבתדיגע לייכטע דיין אויס טו
גאס אין אויסגעוועבט ס׳האט
• פרייד•• שבתדיגע טריף לעצטער דער

וואך׳ די קריכט אקסלען דורכגייערס אויף
- יאך א אין אקסן - באלאדן זיי ווערן

קאלטם דערשמעקן פערד אפגערוהטע
- געדאנק פערדישן א ענדיגן שלעפריג און
 ♦ • • באנג עפעס טוט הארץ פון אונטערגרונט טונקלען אין
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 קלייד׳ שבתדיג^ לייכטע דיין אויס טו
 גייט׳ און ארום גייט "בא" טונקלער א

 פיר׳ אל׳די פון שטאט די שווערס מיט באצווינגט
 טיר׳ דער אויף שיין־מזוזה די באצווינגט

 געמיט׳ שווער קודשם ארון דעם
• טריט•• באבעס מיין
 קלייד׳ שבתדיגע לייכטע דיין אויס טו

 שטיקערהייט און טוך טונקלען א נעם
- צו: שפיגל דעם דעק
רוה••♦ זיין אין זיך אוועק איז קודש שבת דעד
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שדים פאר

!.

ווייסך... "שדים

 נעכט׳ פאר אויך שדים׳ פאר אויך
 כ׳פלעכט׳ לידער לידער׳ איך האב

 באציר׳ א לידער זיי כ׳שענק
 מיר• נאך נאך זיך זיי יאגן
 נאכט׳ א פון חתן איצט כ׳בין
 געבראכט׳ מיר האט לץ א וואס
 דערטאפט׳ ים ביים זי האט ער
 געכאפט׳ זי צינגל זיין מיט

 געשווענקט זי טייבן ליליתס
• • • געשענקט מיר כלה א פאר
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ווארט׳ קיין שוין מענשן איך בלריב
א־דארט׳ ניט און א־דא ניט
מאג׳ דעם ניט און זון דער ניט
יאג׳ איר ניט און ראד דער ניט

גרויס׳ און קליין אלע׳ זיי ווייל
אויס; קוקן עפעס׳ ווארטן

נאכט׳ א פון חתן איך׳ ווייל
פארבראכט׳ שוין שדים מיט האב
לעבן־טראפ ווי געזעהן׳ און

• • • טאפ אייביג אין טריפט און טריפט
מער׳ ניט אלעמען איך גלויב
אהער׳ נישט און אהין נישט
- אויסגעלאכט איז לץ פון אלץ
• נאכט•• א פון חתן א כ׳בין

.11
קעלט• בלינדער אין הייל׳ בלינדער אין אדיין בין איך

שדים־וועלט אין לאגד׳ נ׳פארבארגן
♦ • • ליכט פון הויך דער אויסגעוועבט האט
געזיכט מיין און בליק מיין גאר פון
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 ווארט׳ סמואלס אויסגעשרי׳ן האט
דארט• זיצן זיך דערקענט איך האב

הארץ פון ווי געזעהען׳ איך האב
 שווארצם׳ א שדם׳ אלטן אן
 ארוים׳ דריי גראזן וואקסן עס
♦ בלויס•• א בלאס׳ א שווארצס׳ א

 טיר!" א אויף זעץ - ״שד! - איך: שריי דאן
מירי" דאס פארטייטש "שד׳ - איך: באפעל

 נעכט׳ סמואלס קומען - בליהעכץ שווארצן פון ״-
 - שלעכט ווערט אים ווען איינס׳ נאך איינס שפרינגען זיי

 כעם••♦ פון טייך אין באדט זיך ער ווען
 בלאס׳ דעם פון צווייטן׳ פון - נעכט לילית און
זיי׳ אין חתונות אויף טאנצט זי

...שניי מיט הימל־רויטס פין מענש׳ מיט שד פון
בליהט׳ שדן־עהרע ס׳איז - דריטע? דאס
 ציהט׳ יצירה שדישער פון שטאם דעם
 בייטאג שווארצס מיט טריפט דאס
קלאג׳ א זונען־גאלד אויף
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 אויף׳ פערלען מיט ס׳בליהט נאכט ביי נאכט און
 צונויף׳ אל זיי קלייבט און לויפט סמואל

 ברוסט׳ שטארקער לילית אויף איין זיי שמידט און
 גלוסט׳ מיט אויס זיך שטרעקט און הייס שטורעמט וואס
 גלוטךשוים׳ לילית פון פאלט פערל א אויב און

 • • • תהום א אליין ווערט און אין־סוף אין ער זינקט
 זיי׳ פון טייטש איז דאט דריי׳ גראזן איז דאס
דריי"• גראזן פאר לויבגעזאנג א זינג

.111

 פלאץ זאמדיג שדיש מיין אויף
 קאץ׳ א טאנצט רעדל א אין
 שטרעק׳ א טוט חנדל׳ א טוט

 • • • פאווע־עק א מיט זיך שפילט
 נאכט גרינער אין שד א ס׳האט

 געבראכס• שאטן־בער א איר
 צונג רויטער מיט באלד האט קאץ
 קלונג׳ א געמאכט טיק־טאק לעק
 שאטן־בער׳ דעם באלעקט און
 מער••• שוין צונישט בער דער איז
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 ווינט׳ א אויף קאטער דער קומט
 קינד׳ א פון שארבן א ברענגט

 שפרונג׳ א טוט און בליץ א טוט
 צונג׳ די קאץ די ארויס שטרעקט

 שאס׳ א אויס הימלען גיבן
 שלאם׳ א אויס רעדל אין וואקסט

 מענשן־ביין׳ פון שלאם דער איז
 שטיין• און ביין אויסגעציקלט

 טרעפ׳ די - הערצער־בלעט פון און
 קעפ♦ מענשן מיט אפגעפוצט

 צעלייגט האלב קאטער דער זיצט
 פרעגט: קאטער־שטימע מיט און
 קיה פרעהס נאך דען לעבן "-

מענשן־פיה?" קראנקן צווישן
 קאפ א שטרעקט לעבן"׳ זיי "א׳

 טראפ• הארטן מיט תהום א פון
 איילט׳ שדים׳ לצים׳ זשע׳ לויפט "-
 פיילט׳ ראזע־צינגער די און

 ווארט׳ גרינסטן מיטן זיי שווערט
...פארט אפ זיי טרעטן אפשר
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 באלד׳ נאר ברענגט תהום־ליד א היי׳
 שאלט׳ זינגער׳ רויטע אייך׳ רירט
 מיד׳ און מענש׳ ווי שוואך׳ בין איך
• • • גיהנום־ליד" דאס אהער גיט

 ערד׳ הימל׳ זיך דרייט עם און
שווערד• א שארף רויטער מיט טאנצט
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נאך♦♦* מיר גייסט וראם דו׳

פוס־טריט; נאך מיר גייסט וואס דו׳
מיך׳ געדענקסט וואס
זיך; פארגעס איך ווען
אייביג־בליקן מיט היטסט וואס
לעבן; צעשטראמט מיין
טאטן מיין געדענקסט וואס דו׳
- קינד מיין אויף ווארטסט און
פר״נטי- פארבארגענער אייביגער דו

באגער: מיין באוויליג
 • לעבנס•׳ אפגעלעבטע מייגע מיר וו^ז ניט
- געווארן טאג איז מאל אלע
♦ • • שוואך איך בין

143



אן׳ קינדווייז פון מאל׳ אלע
געשטאנען׳ בין ראגן די אויף
דורכגעשלייכט זיך שוואך האט מאל אלע
וואונד׳ יאטרעדיגע די

געשפיגן גאל מיט איך האב
ראג׳ יעדער אויף
דאג•♦• יעדער אויף
- געווארן טאג איז מאל אלע
♦ שוואך♦• איך בין

פריינט!
טאוול׳ אפגעלעבטן דעם מיר פון פארשטעל
פנים קרומען מיטן עס פארשטעל

פארגעסנהייט! - וואנט גרויסער צו

פריינט!
היינט ביז אדמען פון
ץ׳ראה ןאי, קאפ׳ איין אלץ נאך איו ב$ה

נט”ה ביז אדמ׳ען פון
טונקעלע׳ א אלץ נאך
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 ♦ • • נשמה טונקעלע א
 - געווארן טאג איז מאל אלע און
שוואך• איך בין

 טאוול אפגעלעבטן מיין מיר פון פארשטעל
פארגעסנהייט♦ - וואנט שווארצער גרויסער צו
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עשו

עשו׳
פעלד! שמעקנדיגן מיט געבענשט באוואקסענער׳

 חוב׳ גרייזער א מיר פון קומט דיר
 טיף׳ מיין אין פארזונקען ליגט ער

• • • אוצרות פארשאטעגע מיינע אין באגראבן

עשו׳
פלייצעס׳ ד^נע הינטער שטיל׳
מזל׳ דיין פון ריחות די געזויגן איך האב שטיל
געטראנק קרעפטיגע דאס
פעלד• שמעקנדיגן עשו׳ דיר׳ פון
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עשו׳
ברכה טאסנס בלינדן מיט האריגער׳

וואלדן־קאפ׳ אויף
- בלאנקען מילדן׳ אויף
אצינד"• ניט מיך מאץ אצינד••• ניט מיך מאן

איינגעזונקען איז דיינס טראפנווייז
אומעט• גרייזן מיין אין

אויסגעהויכט טראפנרוייז
נשמות׳ טויזנטער מיינע אלע מיט
גאנג׳ פון אש אויף
״• זיין פון אש אויף
עשו׳
שימל־אוראלט פון פיינען־פלאך ברייטן ברייטן אויף
אויסגעשפינט׳ איז

אויסגעשטיקט׳
אויסגעשטריקט

הארץ/ אור־אלס מיין
טרוים׳ גרייזער מיין
קוקן••• טונקל־גלאנציג מיין
זוך׳•• דארט׳ זוך
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עשו׳
 שעפסעלאך׳ די_ינע צו מיר פון אפ זיך קער
קוואלן׳ שמעקנדיגע דיינע צו

זיי׳ אויף האנס די_ין ארויף לייג
— האנס אלטע האריג די_ין
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• ירבגע♦• מיינע מיט

פעדערלאך׳ ניט־דערוואקסענע יונגע׳ מיינע טיט
טונקלעניש׳ אין
- טרנקלעניש׳ פאר
- דרימל־לייטער הויכן מיין אויף איך זיץ

- פיפס: פיפם׳
אוראלט׳ "אוראלט׳

אויגן׳ פארוועבטע מיט לעגענדע׳ "מיט
- עלטסטע "אוראלט׳

- טאטע־מאמע? עלטסטע מיינע זיינען ווער ״זאג׳
זיי? זיינען "ווער
"7זיי זייבען "וואר

- חלילה ניין׳
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שעלטן׳ זיי "ניט
בענשן׳ זיי "ניט

איבערגעבן זיי "שטילינק־שטיל
- מאורות: אוראלטע די ״אין
עלטסטער׳ טאטע "-

- עלטסטע׳ "מאמע
אוונט׳ מיטן סאמע אין "כ׳בין

"צימרינג־געדעמפטן
- אוונט; ״אוונט׳
פעדערלאך׳ ווייכע די מיך "הילן
פליגעלאך׳ יונגע די מיך "הויבן

שטאפל פון "און
צווייטן "אויפן
זיך׳ אויף איך "הויב
- אוונט איבער זיך אויף איך ״הויב
- אוונט! איבער - איז העל איז׳ ״העל

עלטסטער׳ "טאטע
עלטסטע׳ "מאמע

וויסן: איך "וויל
שורשן וועמענס "-
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"ז^דיג־גר^זע
מירי אין "אטעם־אטעמען

טריט שטילע וועמענס "-
אפ העלע "הילכן

געמיט?" מיין אין ציטערן "און

- דרימל־לייטער הויכן מיין אויף איך זיץ -
פיפס׳ פיפס׳
גרייז־געדויטער א אמאל קומט
הויך׳ הויכער אויף
אום• זיך וויגט
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קינדער-גאם• דער אויף

 קינדער־גאס׳ דער אויף
 קינדער־העזער העלע די ביי

סעדער האבן
 אנגעהויבן• בליהען אלע פאר פריה׳ר
אלע פאר פריה׳ר

 זיך ארמגעקערט
 פירות׳ די מיט
 ירגנט׳ דער מיט
 זער•”קינדער־ה העלע די צר
גאסן׳ מ^נע אין

 נער־הוייקערס׳”שט מ^נע אויף
זיך אויגן די אויס קוקן
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וואלקן־פויגלען׳
• • • זיך אויגן די אויס קוקן -

גאסן מיינע אין -
אומגעלומפער• מ״ן נאך איך שלעם
פיסלאך׳ דינע כ׳האב
אקסלען׳ כע”וו כ׳האב
- ־טעג”וו יונגע כ׳האב
• • • אומגעלומפער מ^ן נאך איך שלעפ

- טאטנס? וועלכן -
- מאמעס? וועלכער -

ווךטאג מיט וחן׳ מיט
שטיקלאך איך ר״ס

אומגעלומפער
 שטיינער־הויקערס׳ אויף ווארף און

- גאסן׳ די כ׳ווארף
- גאסן♦ נע”מ -

פארקירצטער׳ א
פארשמאלטער׳ א
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ווייטאג־ווינטלאך מיט
- אדררכגעהויכטער

- קיגדער־גאס: אין אן איך קרם

טראטרארן׳ וו^יסע די אוייף
וואר׳מע׳
טראטוארן׳ וואר׳מע

דרימלען׳ ארן קינדערלאך ליגן
וואלקענדלאך׳ דו^סע

וואלקענדלאך• וואר׳מע

שטאמיג׳ אלע
- אייגנלצביג!

הערצער אלע מ^נע אין נאר
נגעוואקסן׳”א איז

א״נגעאדערט
ארמגעלומפער! וועלטיש־פרעמדער

- טאטנס? וועלכן -
- מאמעס? וועלכער
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■ • • שאריען גרריסן פרן

 שאריען גרויסן פון
 מיר׳ אויף בלאזט

 מיר אויף שטראמט
 5 העל בלענדענדע

 פארגייען שווארצן פון
 מיר׳ אויף הויכט
 מיר אויף דעקט

 וויסט• שטאק־שווארצע

 אל'׳ פון ווינטן און
 - גאר פון ווינטן און

 קליינס׳ מען רעדל אויף
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 יאר• מ״נס בינטל אויף
 וועלט מ״ן אויף איך
שטיין... אויף שטיינדל א

 מאל: איין מיר איך זאג
 שמייכל׳ א נאך כ׳האב
 עקן פיר באך כ׳האב
 קוקן׳ און לעבן אויף

 שוועל• הויכינקע א
 דא׳ גרויס די נאך בין איך
 עקן׳ די און מיט די

 יאר בלינדינקע בינטעלע פאר
קלעקן• וועל איך
 באך? פעלט וואס נאך? פעלט וואס

פעלט?- וואס

 מיר׳ אויף בלאזט
 מיר׳ אויף שטראמט

 העל בלענדענדע
שאריען• גרויסן פון
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מיר׳ אויף הויכט
 מיר אויף דעקט

 וויסט שטאק־שווארצע
• פארגייען•♦ שווארצן פרן
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• ■ ■ דר׳היים אין מיר ביי כ׳האב

 - גלאז שטיקל א דר׳היים אין מיר כ׳האב
 געפיל׳ טיף א רואו
סודות־שפיל׳ א וראו
אונטער־גרונט אן וראו
- ציהען און ביינקעניש פון

 טיפט און טריפט און שפילט
 גליהען צארטע ציכטיג מיט
גלאז• שטיקל מ״ן דעם אין

מיר פון פארפעלט ס׳איז
 פאלק׳ מיין פון יום־טוב דער
 קלאס• מ״ן פון יום־טוב דער
- • • אבדות זייערע אין זיי בל״בן עלגד
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- ווייל:
 איין זיבקען מיינע געזאנגען אל׳
 גלאז♦ שטיקל דעם אין

 מ^נע׳ איכ׳ן אלע פון פעסטער
 יום־טובים טרויערן׳ די פון שטארקער

 - קלאס וואקסנדיגן מעכטיג מ״ן פון
דעם פון קראפט איז

גלאז• שטיקל מ״ן

צונויף ציה איך
 נשמה׳ צעפלויגענע צעשטראמטע׳ מי_ין
 לעבן׳ יונג צעלאפן מ״ן
 זיי׳ מיט זיץ איך
- זיי מיט זינג איך
• • • גלאז שטיקל מיין פאר
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אזוי"". לעב איך

דודן•

אזוי: לעב איך
אויגן׳ אויף ערד זאפטיג שטיקלאך מיט
אויגן ערד־פארלעגטע מיט
אויף איך נעם
פארבן׳ אלע פון שאטענדלאך די
פארבן אלע די
רעגנבויגן׳ הימלדיגן גארן פון
הארץ מ״ן וויג און

שימער־וויג זייער אויף
• געמיט• זעהענדיג מכין וויג און

אויף׳ אויגן ערד־פארלעגטע די הויב איך
רוים־געוועב׳ דאס זיי מיט כ׳פרוב
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רוימען־טיף די זיי מיט כ׳שמעק
• • • רוימען־גאט דעם ארום נעם און
ערד׳ אויף ׳הער׳ זיי ווענד איך

- צוו״גן־הויט פון אדער־קניפעלאך די כ׳זעה
זין• בלינדע׳ ציהען׳ זיי ווי
זיף שליטן און

פרייד׳ צעטראגן
פרייד בלינדע

קעמערלאף בליהענדיגע צו
צו זיך קנים איך
זיי... מיט פרייד די טראג און

צאפלענדיגע׳ אלע׳ אלע׳
זיידעלאך׳ קאלירבדיגע

- מיר ארום הוידען וואט
דורך איך נעם
- זיי מיט פלייץ און

איבערפלוסן בלענדענדיגע
אל׳ מוטערפערלדיגן אויף
- גאר מוטערפערלדיגן אויף
אויגן• ערד־באלעגטע מיינע מיט איך

161 11



שפאקטיוועלאך׳ מיט - זייטיגע!
שפאקולן׳

פרוב־גלעזלאך׳ קאלירנדיגע מיט
!-אוועק גייט
אייך׳ נעצן וועבן גייט
שלייפעלאך פענטען גייט
כוואליענדיגן׳ פאר

קוועלנדיגן׳
- כלינענדיגן
לעב־קוואל׳
• • • טויט־קוואל

- לאזט
אויגן♦ אויף ערד זאפטיג שטיקלאך מיט ארום גיי איך
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גאונים♦

 אויסגעטיפטן׳ אין
 שימעריי׳ אויסגעלייטערטן

 העלנדיג זיך ציהט וואס
 ריר׳ ערשטן אייביגס פון

 קלארנדיג זיך ציהט וואס
 - ריר לעצטן אייביגס ביז
 אויסגעטיפטן׳ אין

 שימעריי׳ אויסגעלייטערטן
 - צונויף שטיל זיך זיי קומען
 פאלק׳ זיין פון גאון גרעסטער יערער
 פאלק׳ זיין פון אטעם טיפסטער יערער
• • • צונויף שטיל זיך זיי קומען
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 פארשיידנפארביגע׳ די איין שטעקן
 שטאקן־שפיצן׳ פארשיידן־לענדערישע

איין שפיצן
 - פעסט־רינג פלאקערדיגן גאלדנדיגן אין

זון-
פארווארפן ווערט
גרויסע׳ דאס

 ביידל קלאר־ש^נענדיגע
 אויסגעלייטערטן׳ אין

שימעריי. אויסגעטיפטן

פאלק- יעדעס
קל״נינקע׳

בב־דר׳ערדיגע׳
טונקלינקע׳

צרגעשלאגענע׳ אנבליקן מיט
ארוס׳ זיך דרי?ען

גאון׳ זצן ארום יעדערער
 - שטאק׳ זען ארום
קוקן׳ פינטלדיגן מיט
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 גייען׳ געוויינטן מיט
 דרייען און זיך דרייען

• • • גאנג אויסגעשטעלטן אן

גאונים די
ערטער זייערע פון

איבער זיך קוקן
אויסגעבלויטן; שימער אין

 בליה׳ אייגן־לייכטנדיגן זיין מיט יעדער
 אומעט׳ אייגן־פליסנדיגן
• • • בליק אייגן־אומעטיגן

פאלק׳ יעדעס
טונקלינקע׳

קוקן׳ פינטלענדיגן מיט
גייען׳ פארוויגטן מיט

דערזעהן׳ צו גארניט
 דערגייען׳ צו גארניט
 דרייען און זיך דרייען

• • • גאנג אליסגעשטעלטן אן
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 גליהענדיג׳ ווען
 פלאקערדיג

 שטחים׳ ערדן׳ רוערן
 - געקרייצט׳ און געצלמט

 פעלדער תבואה אויף ווען
 - שווערדן וואקסן
 - גאל׳ גרינע
 פעלקער־היטער די אפ טרעטן

 שטעקנס׳ די פון
 פעלקער׳ די פון
 געוויטער ל^כט מיט
 - נשמות׳ לויטערע אויף

אפ טרעטן
 בארגס׳ צום זיך לאזן און
 פארגיין• בארגס גרויסן צום
 פעלקער־היטער׳ צאליגע די פילע׳ די

 - האפן׳ דויערדיגן מיט
 איינציגן׳ אויפן
 איינציג׳ גארן
געמוזט וואלט וואס
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 אויפגיין׳ אל׳זוניג
 פעלקער׳ אלע פאר

טונקלינקע׳
 דרייען זיך׳ אלץ דרייען וואס

 - שטעקנס איינע די רינגס
גאנג••• אויסגעשטעלטן דעם

גייען׳ זיי מיט
 שטעגל׳ אייגן־פליסנדיגן זיין אויף יעדער

 צונויף זיך אלע קומען זיי ווי
 פארגיין׳ בארגס גרויסן צום

 - שטיין: פארציטערט זיי בלייבן
 וויגן נעפלדיגע בארגס אין

ליגן שט״ף־געוויקלט
צאל׳ אלטער זייער אין קינדערלאך

צאל!( גאונימ׳ס די אין )וחן׳
 אייגעלאך׳ אייגן־גלאנצנדיגע מיט
 מ״לעכלאך׳ אייגן־חנ׳עוודיגע מיט

 וויגן׳ נעפלדיגע אין זיי שמייכלען
♦ ♦ • פארגיין בארגס גרויסן אין זיי חנ׳ען
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אויגן׳ פארמישטע מיט
טריט׳ פארמישטע מיט
ען׳2שוו גארן אומעט מיט
געמיטער׳ זינקענדע מיט
 פעלקער־היטער׳ די אראם זיך לאזן

 אייגן־עלנט־שטעגל זיין אויף יעדער
♦ • • פארגיין בארגס גרויסן פון
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"איסיים"... פרן זייטלאך

אינטראדוקציע•
 געוואקסן׳ מיר עעען
 דערצויגן מיר ז^נען
 וו^נגארטן׳ אלטן אינעם
עלטער־זיידעס וואס

- געפלאנצט! אים האבן

 ערטער׳ די מיר אכטן
 קעלטער׳ דעם מיר היטן
 וו^נגארטן׳ דעם מיר ליבן
עלטער־זיידעס די וואס

געפלאנצט♦ אים האבן

169



 יונגע׳ די מיר זענען
 טרוימער די מיר עעען
ווענגארטן אלטן פונ׳ם

- ערד! אלטער דער אויף

 זונען׳ די מיר טריבקען
 טויען די מיר זאפן
ווענגערטנער אלטע די אין

ערד• אלטער דער אויף
 מארגנם׳ אלע קומען
 קניהען העלע קומען

מעכטיג־ווענגארטן דעם צר
- רום! זן”גר עץ פאר

 מארגן׳ איין נאר • • • אלע
 קלארסטער׳ און לויטערסטער

 קומען ניט טוט און זאמט
מעכטיג־ווענגארטן דעם צו

- רום! גרעזן זען פאר
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 עלטער׳ די מיר אכטן
 קעלטער••♦ דעם מיר אכטן
 נגארטן”וו אובז באשווערט סע

 - פריה! יענעם בריינגען
 עלטערי די מיר אכטן
קעלטער! דעם מיר היטן
 - וו^נגארטן! דעם מיר ליבן

פריה!••♦ דעם מיר זרכן

 מארגן דעם מיר פירן
 טוי־געזאנגען׳ די אין

 וו״כן גין־גאלד אינם
- ווענגארטן מעכטיג דעם צו

- לויב־געזאנג! א פאר

 קוואלנדיג׳ קוועלן קוואלן
 שטראלנדע׳ פליגל מיט טרוים
 ווי^טן בלויע אין וואר

 באגעגן־טאנץ דעם טאנצן
מארגן קלארסטן דעם פון
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 וו^נגארטן׳ אלטן דעם מיט
• ״ • לויב־געזאנג ליבן

1.

רעגנבויגגדיגע׳
 וועלט׳ רעגנבויגנדיגער אויף
 - י ט”גר יום־טוב צום ז״ט

יונגע׳ יונגע׳
 אונז צו אומגעקערט אוראלט

 פנים׳ ווילדן באוואקסן מיט
 חידוש׳ מיט קוקט
קנאה׳ מיט קוקט
 אויפגעעפנט׳ וויע א אויסגעשטדעקט׳ צוקונפט העלע

- שטראליג: מורמלט
 • • • דור א פון מזל א ״-
דור"• א פון מזל א

ט.
 - העל נ^ער -

 פיל־געשטאלטיג׳
פיל־פנימ׳דיג׳
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פיל־זרניג׳
אר״ן אונז פאר קומט
- וועלט רעגנבויגנדיגער אין
• • • איבערפליסן שטראלנדיגע מיט

- העל נ^ער -
אויף׳ שט״ט פאמעלאכן
 אקעגן קומט פאמעלאך

 מענשן־וועלט׳ צוגעשמידטע די
כלט׳”שמ

- שטיל־פריןד מיט בליצט
- באהעלט ווערט

ארראלט־שטיין לעצטן פון
שטאפל לעצטן ביז

• • • ״ז״ך ציהענדיגן בלויען

- העל נ^ער -
 פ^קלען־טענץ׳ די

 טררמ?יטךפריןד
ווינטלען׳ וחןען׳ וויגן׳
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קאלירן שטראמען שטראמען׳
פערלמוטער^ פליסנדיגן גארן אויף

- העל נ״ער -
לבניש׳ טובן יום ביינאכט

זילבערצאפלדיג׳
בית־עלמינס פארגעסענע

• • • וועלט גארער פון
- העל נ^ער -

אויס א״ך ציהט
אויגן׳ וואונדערזעהענדיגע מיט

ארום׳ שנירט
ארום דרךט

קאלירנדיג׳
ערד♦ קאלירנדיגער ארום

שמץכלענדיג׳ טוי
- זינגענדיג: טוי

וויינגארטן׳ אינ׳עם "בליהען
העלענישן׳ ז^טן די "ביי
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פתיענדיגע׳ "זעהענדיגע׳
ענדיגע”ג "האפנדיגע׳

 - וויינגארטן דעם ארום "דאד
העל•" העל׳ "העל׳
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דען?.♦. קראנק איך בין

דען? קראנק איך בין
- מענש׳ קראנקער א בין

ליידן׳ ניט טיש מיין כ׳קען רואם
ס׳קינד? און ס׳ווייב׳ און טיש׳ ביים זיך און

קרעפס! א - מיר איבער מושל׳ט ווער
דארטן׳ מיינע איבער און מיר׳ איבער
יורשים׳ מיינע איבער
 - מיינעם• נאמען גרויסן איבער
 קרעפס! א - מיר איבער מושל׳ט ווער

 אונטער׳ אלעס נאך אים טראגן הענט מיינע
 - מארכס׳ מיין - זייגערלאך גאלדנע מיט

קעכל• אים׳ איך קעכל
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דען׳ קראנק איך בין
הויט׳ די זיך פון רייס איך וואס
מיך? פארטראגט דארשט מיין וואוהין אנטלויפן וויל און

לערנען׳ צו זיך וועמען פון האב איך כ׳ווייס׳
בארעדעוודיגער׳ א עולם׳ אן פאראן

חכמה• מיט פול
- נעמען׳ ביישפיל א יא שוין אויב דאך׳
נעמט דארשט מיין און עקל מיין
דעם׳ נאר
לאנג לעבן זיין זיצט וואס
אפ קאזלעס אלטע אויף
וועגל׳ און פערד שקווארן דארן׳ ביים
- זיך זינגען פארשוינען ווען ניט ס”וו און
שנארכען׳ זיי ווען און
- זיך רוקט וועגל און פערד דאס ווען
גליווערט׳ סע ווען און
לאנג לעבן זיין איז ער אז ניט׳ ווךס און

זיף אין פארגאן
שווייגן♦ וואונדערבארן אין פארגאן
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זלידניע־טאג יערער
- גלייכן: זיינם ווי מיך רופט
 האפקע!" א נארעלע׳ ער׳ רופט האפקע׳ א "קום
 אפ׳ זיך כ׳שפיי און מאל׳ אלע זי כ׳גיי און
זי׳ כ׳גיי און

דען׳ קראנק איך בין
ניט׳ וויל איך אז
 דינען׳ ניט קרעפס דעם קען איך אז
אים? פון מיך עקל אן ס׳ווארגט אז

- ז׳מיר! ודן
 פריינט׳ גוטע ראך כ׳האב

 קוזניעס׳ האבן אלע און
 - • קאנט הויכן אינעם
 פייער׳ מיט האבן טאן צו גאר ראך כ׳קען
זיין׳ יינגעל א ראך איך קען
ווערן• מייסטער א אליין גאר שפעטער אפשר׳ און׳
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...ברים א אויף רראקם איך

 בית־תפילה׳ ביים בוים א אויף וואקס איך
 צווייג♦ העכסטער אויף

 ניט׳ מיך דערגרייכן קינדער
פריינט• מיין איז ווינט
בית־תפילה׳ ביים בוים א אויף וואקס איך
שקווארע: איך און דאר איך
יו??ען׳ אין תפילות פון
- זעהען און הענגען פון
בית־תפילה• ביים בוים אויף וואקסען פון

פענסטער׳ די דורך
רויטלען׳ הייליגן אין
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 צעשיינקן׳ פון טרוים אין
 פארגיבן׳ פון וויג און
 ליבן׳ פון אטעם אין

 - ליבן׳ צו אל־מענשליך
 וויגן זיך וויגן

 קינדער׳ קריסטוסעס
פרום־יעוואנגעליער:

 פלאכן׳ אין זאמדן׳ "•••אויף
 גייער׳ איינציגער

נזירים׳ שטילע
 מחילה׳ טארבעס מיט
לענק..." אויף טענות מיט

 טלאן: אין און בערג "••♦אין
 פארלאזטע׳ ישובים

 דערפער און קרוין־שטעט
 שטותים פון און זנות פון

 פארלאזטע׳ פארלאזטע׳
גוטע"• ניט און וויסט אויף
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 הערשאפט הימעלשע "•••און
 באנייטער׳ דער ערד אויף
 כסא־הכבוד׳ מיט

 באשיינטער׳ געהייליגט׳
 פאטער׳ געטליכער און

- זון׳ געטליכער
 באנייטער׳ דער ערד אויף

...באנייטער"

 פענסטער׳ די אונטער און
 בית״תפילה׳ פרומען פון

 פענסטער׳ אפענע
 פארגליווערט׳ ליגן
 פארשמאכטע׳ ליגן

 פרויען׳ ארעמע
 שויסן׳ אין קינדער מיט

 פארווארפן פארגליווערט׳
 - פענסטער׳ די צו קעפ
 צוגליטן: טרוים איין מיט
סרכער!" א סוכער! "א
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 גייען׳ דורכגייער
 קאלטע׳ אייזערנע׳

 אפעט׳ זיך שטעלן
 פינגער׳ מיט טאפן
 אויערן׳ און אויגן מיט
 פרויען׳ די ביי הענט די
 - קינדער׳ ביי הענטלאך די
 פארשטארטע גליווער אין
 פענסטער׳ אפענע ביי

בשורה! פון פענסטער
 בית־תפילה׳ ביים בוים א אויף וואקס איך
 שקווארע איך און דאר איך
 וו״ען׳ און תפילות פון
 בית־תפילה ביים בוים אויף וואקסען פון
זעהען• און הךנגען פון
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הירש•- ליכטיגער דער

אויפגאנג׳ פונם הירש ליכטיגער דער
 יריד• אין אונז ביי איז׳ אונז ביי

 שטעלן׳ איבער קאפ דעם הירשיש
 האלז• אויפן אים ביי גלעקלאך

 אויגן מיט זיף ווענד א זיף קער א
אונז• איבער מאכט ער ברכה א

 גלעקל א - ? גלעקל א איך יוער
 - י יריד אין האלז אויפן הירש ביים
 מארק־לייט׳ די און זינג׳ איך - זיך דאכט מיר

נאך: מיר זינגען זיי זיף דאכט
 רגע׳ס רגע׳ס׳ "רגע׳ס׳

אויפגאן׳ אייער אויף
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 - פארשייס ודילד יאגן אייער אויף
אויגלאך׳ פינטלען
בליטן׳ גרינען
— !״ געוויקס וואקסט

!רגע׳ס רגע׳ס׳ "רגע׳ס׳
 קינד• דאס ליגט סע זעהט
 זויגס אייך׳ זויגט סע זעהט׳

 וואקסט• עס מילך• סיי אייך׳ סיי
 לאכט׳ און לאכט׳ און לאכט׳ און
ציהט"• הירשן־הערנער צו

— !רגע׳ם רגע׳ס׳ ״רגע׳ס׳
 איבער׳ הערצער די בעט איר
לייבער יונגע אלע
נעכט־געלעגערס׳ די אויף
 — פריידן׳ מיט זיי שפורט איר

_ זיי!״ שפורט שפורט׳
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זיין׳ זאל
זיין••• זאל
פיר־עק׳ מיין פון רדיגקלען אין
ווינקלען אין

טונקלען וואקסן
אויג׳ אין מיר וואלקנען און

 — וואלקגען
 היגטערוואנס גרויסער פון ווינט און

 האנס׳ מיין מיר שויבערט
 באווייזט בייז און
 - גרייז און גרוי דאס
 באווייזט מיר און
 אייז בערגל מיין
קאגט• טויטן ווייסן׳ טויטן׳ אין

 - זיין׳ זאל
 זיין•*• זאל
 דאך נשמה מיין
 אייז׳ בערגל אויף
אייז בערגל אויף
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וואויל׳ וויסן וועט
קלאר׳ קלערן וועט

 זיין׳ מיין געווען איז גליקליך אז
 זעהען מיין געווען איז גליקליך

 אונז׳ ביי ליכטיגן דעם הירש דעם
 מילף רגע׳ס׳ די טרינקט וואס קינד׳ דאס
 לאכט׳ און לאכט און וואקסט׳ וואס
הירשס• הערנער די צו זיך רייסט און
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...שטערן די אריף כ׳קוק ררען

שטערן׳ די אויף כ׳קוק ווען
- פרעמדער אין טיף און ווייט׳ אין

אמאל: מיר זיך דאכט
פאמעליכער׳ אור־אלטער׳ אן

ווינט שטאק־אלטער
- יואלקן א מדבר־זאמד׳ שווערן א שפרייט און שיט
- שטעט• און לאנד אויף

באגראבן׳ - פרייליכע און לעבעדיגע וועגן שטעגן׳
געשלאסן♦ - אפענע מוחות

שוין׳ בארוהיגט פאטערס אלטע און
ניט• פאלגען קינדער וואט
זיך אפגעוואוינט אלטע׳ מוטערס און
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פירן• זיך מיט שמועסן
פליגן׳ ווי פונקט נישטיג׳ ווערן צרות און
מוקן• ווי פונקט נמאס׳ ווערן פריידן און
- פלאנצן אויף גרינינקע די שפראץ־פיפקעלעך און
האנט• דער מיט אפגענומען ווי

בערג• מיט גלייך אויפגעהויבן טאלן
ערד• קיילעכדיגע די - מדבר נעפעלדיגער רויטער א

זיך אום שלעפן נעפל רויטן אין
צויגען׳ גרויע לאנגע

לאנגע׳ אומגעהויער
גרויע׳ אומגעהויער

ריח• שלעכטן א אפ זיך פון לאזן
הינטעלאך׳ - זיי נאך און

צעשויבערט׳ הערדעס־ווייז׳
צויגענס די ווי מערער׳ פיל א׳ מערער׳ ד״ינטלאך

הייטערסי
אויגלאך׳ אהן גאר

פייכטליכע׳ שווארצע׳ נעזלעך
זשעדנע• גארנדיקע׳
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- מדבר־נעפל רויטען אין מיר׳ און
מחנה׳ קליינע אנגעשראקן אן

געצעלטען• צעשמיסענע מיט
אפענער׳ פחד א
מורא׳ בייזע א

קומען׳ הימעל פון קען וואס
- וועלט׳ס׳ דער ווענד און קער יעדער פון

אונז♦ אויף אונז׳ אויף

געטלאך׳ דוקא האבן אלע מיר
 זיי׳ פארוויקלט מיר האבן אנגעשראקענע׳ נאר

טעפ׳ אין זיי באהאלטן
זיך שעמען און
בעטען• צו און דינען צו זיי מורא האבן און

 זאגן׳ ניט קלאר אפילו קען אונז פון ניט איינער קיין און
טאקע שטאמען צי מיר׳ שטאמען צי
- מעשה׳ שטאלצער אלטער אן פון
מורא: מיט מיר באנעמען איינס נאר
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געשטארבן׳ איז משה אז
 געשטארבן• איז אהרון אז
 איז׳ דערימעך שווער און

שטעלען! צו טראט א סכנותדיג שווער׳
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■ • קלאר און שטארק ווי

אנגערופן ס׳ווערט קלאר און שטארק ווי
ערד׳ זון׳

זיי- ווי איך׳ אנגערופן ווער אנדערש׳ ניט אזוי׳
ש ענ מ

יא׳
פנים׳ מיין פון ביינער־נעסטן די אין

אויגן• לעבן
שארבן! מיין אין איינגעווארצלט מוח א

ארט; זיין אויף ס׳הארץ
שפאנען קענען זייערע׳ ווי פיס׳ מייגע
אראפ• בארג און ארויף בארג
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 רגע׳ יערער מיך זיי מעסטען פארוואס־זשע
אזוי׳ שארף
פנים־אויג? גאנצן זייער מיט

- וואם? איז
 איבערקערט׳ טאטע מיין האט

 וואונדער־וואסער לאגלן פאר א
 ערד? לעכצענדיקער דער אויף
 געווען׳ דאך לויטער זי איז

 פאליוסקעט! דארט אריך זיך אליין זיי האבן
- איך איצטער און
קלאפטער מעכטיג ניט דען איך לעג

זיי: מיט גלייך
ברעג! צום ברעג׳ צום
ניט׳ כלינע און

אטעם? מיין ניט פארכלינע

 מיר׳ איבער זיך זיי גרויסן פארוואס־זשע
זיך׳ פרעמדן און

פנים־אויג? קרומען זייער מיט דורך נעמען

194



נאר^דערפאר׳ אפשר און
 יינגעל׳ א נאך מיינעם׳ טאטן אלטן ביים כ׳בין וואס

קלענסטער׳ דער גאר אפשר
ספר זיין פון און טיש זיין פון

 - ברעגעס׳ ווייטע צו קלאפטערן זיך אוועק יונגערהייד
מערער׳ מיך ארט אפשר׳ דעריבער׳

לעבער דער ביז מיך ארט
מעסטן! און מיך מעסטן זייער

מיך׳ קרענקט סע און
ליבע׳ שטארקע שטילע מיין מיד מוטיען זיי אז
- אפט צו אפט׳ צו ארויס מיך בריינגען און

יאטקע־גאס• אלטער דער אויף
 - השונמית אבישג ליב כ׳האב ווי וויסן׳ זאלן ז׳ ווען
 צונויף• זיך אוונט אין שעמעוודיג קומען מיר אז
- הענטל׳ איר ציטערדינ מיר גיט זי

אויגן׳ אין איר קוקן צו אויס איך פעהל
• • • טרעפען מלך דעם דארט זעהר זיך כ׳שעם זיך׳ כ׳שעם

איבער זיך הארץ מיין גיט פארטאגען אין און
- חכמה• יונגער צו
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 שטייגער׳ א אן׳ כ׳קוועל ווי וויסן זאלן
 גוטסקייט׳ מיט הארץ מיין פול ס׳איז ווי

 פיר׳ אלע אויף שטיל׳ גאנץ כ׳זיץ ווען
 שריפט ערשטע די וואט מאן׳ יענעם ביי ווייט׳
געפורעמט• דאלאדע טעמפער מיט

 שוועבן׳ דערזעהן טרויט זיין דערנאך
 איינזאם־פרייליכן דעם טרוים זיין
הערנערדיגע׳ שורות־הירשן אין

שטארקע!
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■ • הערבסט א אייבער

.1

 - מיר׳ אויף געווארט האט הערבסט א איינער
שטעט• מיינע פון אוועקגעפירט מיך און

פארענדיגט׳ ניט קריג יינגעלשן מיין
 טויבן׳ מיינע באלייגט שלאפן ניט
 מיידלאך׳ מיינע געזאגט ניט ווארט דאס

ווארט• געכאוועטע ס׳געפייערט׳

 - מיר׳ אויף געווארט האט הערבסט א איינער
 * שטעט• מיינע פון אוועקגעפירט מיך און
דער אין טעג מיינע אויסצובריינגען ווייטיג ס׳א

- פרעמד!
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גאר זיך כ׳שעם
- יוגנטס• מיין צייטיגע׳ פרות מיט

אויס׳ זיי כ׳שיט
נישטיגן שאלעכטץ ווי

פלאץ׳ פרעמדן אויף
- זיך שרעק און

הארץ• אין קיהלט און ס׳קיהלט

אויגן די פאר טאקע מיר קומט
 יריד• פיינטליכן פרעמדן אויף קאלב ס׳יונגע

 ביינער־פינגער און קוויטשיגע בייטשען
- קאלב איבער
קאלב• ווארעם נאקעט׳ איבער

צימער אין זיך איך שפיל
פרעמד: דער אין
קליינינקער׳ הימעל א אט׳

לבנה׳כל• האלב־אנגעמערקט
- בוימעלע איין בוימעלע• איין
גרינס• א
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 דעם׳ אויף הארץ מיין אן זיך שלאגט
- אן זיך היינגט

• • • דעם אויף רוהט און
.11

עגלה הימלשער דער נאך
 - היים מיין שטייט סע וואו איך ווייס

 הינטערשטע רעדער די אנטקעגן פונקט
 וועלט• דער אויף שטיבל מיין שטייט
 - פענסטערל הינטערשטן ביים
 ערוב׳ דער זיך ציהט
 - ווענטל פאדערשטן ביים

 הונם• פונם קייט די
 - פענסטערל אונטערשטן אין

 זון־בארג׳ דער פינקעלט
 - קיכל קליינינקען אין

קאכט♦ זיך ציקאריע
.111

 פארטאגן וואונדער פלעגן
 חלום צו קומן מיר
מורמלען: און
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ארבטערוראקסן׳ "וועסט
 - ציקאריע׳ אנטרינקען זיך

 אונז• מיט אוועקגייען וועסט
 - שטעלן׳ זיך מיר׳ן וראו

אויך• וועסטו
 - פרייען׳ זיך מיר׳ן רואו

אויך• וועסטו
 - גייען׳ מיר׳ן וואוהין
אויך"♦ וועסטו

פארטאגן די איך קען איצט
- דעריאגן ניט
פרעמד! די אראפ שלעפט מיך
 - מאל א אן זיי טרעף איך ווען און

פרעמד♦ די אויס זיי טרינקט
 קאלטבלוטיגע׳ בלוט׳ ביז פרעמד די
לופט• איר טעמם גומען ווי
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