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דיאביזאס-דיפיראמבן



 לידער די ן ע נ ע ז ם א ד

 האם ער אס וו ס, 8 ר ט ס ו ט רא ז,!

 כדי ן, ע ג נ ו ז ע ג ו צ ן י י ל א ך י ז

 לעצטי זיין פארטראגן צו

ט. י י ק מ א ז נ י י א



רי1דינט באר בצר! באר

 לופט, בין־השמשררתדיקער ין^4
 טוי דעט פרן טרייסטרנג די ורען
 דר׳ערד, <^ריף אראפ טרט טריפן שרץ

 ^רמגעדתערט אריך ^רמבאמערקט,
 טראגט צארטע שיכד־^עך ררייל —

 — טרייסטער, מי^דע <^לע ררי טרי, טרייסטער דער
 דהארץ, דתייסעם געדענקסטר, דאן, געדענקסטר

געדררשט אמאל ד׳דתאסט וד
 טוי, הימ^ם דעט פרן טרערן־מראפנם נאך

 געדררשט, פארשמ^כט ארן בר^נדיק
גראז־שטעגן געלע אריף בערת

 זרן דער פרן בל־־^יקן אררנטלעכע בייזדהאפט
 דיר, אררט זענען גע^אפן ביימער שרר^״צע דררך

בייז־פריידיקע. קן,י1זרףגלרט־בל־ בל־^ענדנדיקע

7 דו _ חץ מ א דעם פרן ליבדהאבער דער#

 — זיי דהאבן שפעטן געטרן ?^זרי -
י דיכטער א נאר י ניין



 רויבנדיקע, א ערמדתדיקע, אן חידה, א
 מוז, זאגן ליגיט און זיך שלייכן רואם

 ווילנדיק, און באררוסטערדהייט זאגן ליגנט
 רויב, צו גלוסטנדיק

 פארמאסקירט, פארביק
 מאסקע, א אליין זיך פאר

רויב, א אליין זיך פאר
אמרת? דעכט פון ליבדהאבער דער - דאם

 דיכטערי נאר נאר! נאד
 רעדנדיק, נאר פילפארביקעם

 אדרים, שרייענדיק פארבנרייך לציט־־מאסקעס פון
 אררט, שפאנענדיק ורערטער־בריקן ליגנערישע אריף

 ליגנט דעט פון רעעבויגנס אריף
 דהימלען פאלשע צררישן

 — ארומגעשלייכט ארומגעבלאנקעט,
!...דיכטער נאד י נאד נאד

 ?... אמדת דעט פון ליפד־האבער דער — ס א ד
 קאלט, גלאטיל, פארגליורערט, שטיל, גישט

 גערוארן, פילד א ווי
 שטיין, פון געטער־בילד א

 ^ריפגעשטעלט, טעמפלען די פן^ר נישט
טיר: דער פאר שרמר א גאטס

 טוגנט־׳בילדער, אזעלכע פון גאר שמא א י ניין
 טעמפלען, אין ווי דהיימיש מער רריסטעניש יעדער אין
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 קאצן־שטיפעריי, מיט פול
 פענטטער, יעדן דורך שפרונג א

 ,1צופאל־ יעדן אין ד־האפ!
 :אוררראלד, יעדן צו שמעק א

 :אורררעלדער אין ?אינאיינעבם כדי
 חיורת ררילדע פ:ארכיק־קודלאטע מיט

 ארומצול־^ריפן, פארכנרייך :און שיין געזונט, זינדיק
 לעפצן, תארדה־לוסטיקע מיט

 גליקלעף גליקלעך־גידהנמדיק, גיליקלעך־וזרזקדיק,
 וטדורשטיק,“כל

זאגנדיק... ט נ ג י 1ל־ ש?לייכנדיק, זיך רריבנדיק,

 לאנג, רועלכער אד^ער, דער ווי אדער
 תדהרמען, אין קוקט פ:ארגלירוערט לאנג
תדהומען... זיינע :אין

 אראפ, זיך ען“רינגל־ זיי דארט ווי א, —
אריין, :ארונטער,

 — טיפן! טיפערע מער אלץ אין

דאן,
,1מיטאמאל־

י1פל־ א גלייך
געצוקט און

ר ע מ ע ל :אויף טון זיך ורארף א
 דהונגער, דהייסן מיט אראם, בריגן פון פייל
עמער,2?" צו תאודה־לוסט אין
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 לעמער־זעל^ן, אלע ^ויף צארן
 קוקט וואס גרימצארן, ^ין אלץ אויף

 געקרייזלט־וואליק, שאף, ווי טוגנטדהאפט,
ד־־עמער־גוטהייט... מיט <>ון נאריש

אט ^זרי
לעמפערטדהאפט אדלערחהאפט,

דיכטער, דעט פון בענקשאפטן די זענען
 מאטקעם, טויזנט הינטער פענקשאפטן ע נ י י ד זענען

!...דיכטער דו י נאר דו

 געזען מענטש אין דהאסט וואס דו,
 — צוג^ייך, שאף און ט א ג

 ן ק ו צ ר פ מענטש ^ין גאט דעכה
 מענטש ^ין שאף דאס אויך און
- פארצוקן, ^ין ן כ א ל און

 גליק, דיין דיר ?^יז דאס אט דאם,
 אדלער, פון ^ון ד־^עמפערט פון גליק דאם
!״... נאר פון ?^ון דיכטער פון גליק דאם

 לופט, ביףדהשמשורתדיקער
 לבנחה דער פון טערם דער ווען
 כורפור־רויטן צווישן גרין שוין
 טוט, שארן זיך קנאדה־פול און

שונא, א טאג דעט —
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 טריט יעדן מיט פארשניידנדיק אעגעהייבם
 רויז־גירלאנדן, דתעבמדיקע

 זינקען זיי בלאט זינקען, זיי ביז
באכט: דער ^ין אראפ טיף

 געזרבקען אמאל אליין ^יך בין אזוי
 אמרת, דעבם צר מיינערם שגעון פרן
 טאג־בענקשאפטן, מיינע פרן
 קראנקער, א יד־^יכט פרן טאג, פרן מיד

 שאטן־צר, צרכם אררנט־צר, צרבש אראם, טיף געזרנקען —
אמרת ^יין פרן

דררשטיק: ארן פארברענט
 דהארץ, דתייסעס געדענקסטר, נאך, געדענקסטר —
— געדררשט? אמאל ד׳רתאסט ווי
 ^יך בין פארטריבן אז

אמרתי יעדן פרן
דיכטערי... נאר נארי נ^ר



מדבר. דער פה טעכטער צררישן

.1

 וראם רואנדערער, דער געזאגט דא ד־זאט י אררעק נישט "גיי
 ארנז,- מיט בלייב זאראטרסטראס, שאטן דער געררפן זיך דהאט
 שטיקנדער אל־^טער דער אנפאלן ררידער ארנן אויף קאן אנישט

ארמעט.
 ערגסטן דעבם מיט שוין ארנז דהאט מכשף אלטער יענער

 פרומער גרטער דער נאר, זע ארן געורען, מכבד זאכן זיינע פרן
 אינגאגצן ורידער דך האט אין אריגן די אין שטיין טרערן האט פויבסט

מרדה־שחורדה. דער פרן ים אריפן ארויטגעשיפט
 ארנן פאר מאכן באך אמרת, קאנען, מלכיכם דידאזיקע אט

 געווען, נישט דערביי עדררת קיין אבער רואלטן פניכם: פריילעד א
 דאם אבגעדתויבן רוידער זיך וואלט זיי ביי אריך אז זיך, וועט איך
,1שפיל־־ בייזע

 פייכטער פרן רואלקנס, ציענדיקע פרן 1שפיל־ בייזע דאם —
 זרנען, צרגעגנבעטע פרן דתימלען, פארהאנגענע פרן מרדת־־שחררדת,

דהארבםט־ורינטן, דתוילנדיקע פרן
 נויטשריי: ארן געד־הויל ארנזער פרן שפיל בייזע דאם —

 פארבארגענער סך א פאראן איז דא זאראטרסטראי ארנז, מיט בלייב
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 א וואלק, סך א גט, 5 ם; א מייל, זיין קריפטון ודיל ריאס עלנט,
י לופט שטיקנדיקע סך

 :און מענער־שפייז שטארקער מיט געשפייזט ארגז דהאסט דו
 זאלן נאכפארבייס צובם אז נישט, דערלאז :משליס קרעפטיקע

! גייסטער ורייב^עכע ווייכלעכע די אגפאלן ורידער אונז ויף^4
 דיר! ארוס לופט די דהעל און שטארק מאכסט אליין דו

 ווי לופט, גוטע אזא ערד דער אויף געפונען אמאל ווען איך דהאב
? דתייל דיין אין דיר ביי

 זיך רת^ט נאז מיין געזען, דאך איך דהאב לענדער סך א
 ביי :לופט מיניס סך א אפשאצן <^רן פארשן צו ^ריסגעלערנט

!תענוג גרעסטן זייער נאז^עכער מיינע פילן אבער דיר
 פארגיב דערינערונג! אלטע אן פארגיב א, - סיידן, - סיידן,

 צורישן געשאפן אמאל דהאב איך וואס נאכטיש־^יד, אלט אן מיר
מדבר. דער פון טעכטער
 מארגנלענדי־ דתעלע גוטע אזא געווען אויך איז גראד זיי ביי

 ודאלקנדיקער דער פון ווייט גאר געווען ^יך בין דארט לופט; שע
!אלט^ייראפע מרדת־שחררדתדיקער פייכטער

 מארגנלאנד־מייד־ אזעלכע געד־תאט ליב איך דהאב דאמ^לם
 עם וועלכע יבער^4 דהימל־קעניגרייכן, בלויע אנדערע <וון לעך

געדאנקען. קיין נישט און וואלקנם קיין נישט נישט דהענגען
 ווען געזעסן, זענען זיי שטאטלעך ווי גלויבן, נישט וועט <*יר

 גע־ קיד־^יינע ווי געדאנקען, אן אבער טיף, טאנצן, נישט פלעגן זיי
- דעסערט־בים ווי רעטעבישן, באנד-פארפוצטע ווי דהיימנישן,

 :קנם“וואל אן אבער !באמרת ווונדערלעך ן^ון פארבנרייך
 ה$ב צוליב מיידלעך אזעלכע — טרעפן: זיך ל^זן וואס רעטעבישן,

נ$כטיש־געזאנג*. א ?^ויסגעדאכט דאמאלם ן^יך
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 גערופן זיך ד־האט רואם רראנדערער, דער גערעדט דהאט אזוי
 נ$ך איט דה^ט עם איידער אץ זאראמוסטראם: ש^טן דער

 מכשף אלטן פרן דהארף די שוין ער דה^ט געענטפערט, עמעצער
 זיך קלוג אץ רויק ארן פארלייגט פים די געגומען, דהאנט זיין אין

 ארן לאגגזאכט ער דהאט אבער גאזלעכער די מיט - ארומגעקוקט:
 אין פארזוכט וראם אייבער, רוי איינגעצריגן, ליפט די פ^רשנדיק

 צו אנגעדהויבן ער דהאט סוף צו^ ^ופט. נייע א לענדער נייע
געפרוס. מיו א מיט זינגען

2.

מדבר א ורעמען אין יי, וו סט: ק א וו מדבר די
ט ג י 1ל־ ן ג ר א ב ר א פ

3.

י רהא
!פייער^עד

!אנדהויב חשובער א
 ן פייערלעך אפריקאניש

 יד^ייב א פאר חשוב
ברתם־אף... מאראלישן א פאר אדער

 אייך, פאר גארנישט אבער —
 פריינדיגס, גאר־ליבסטע איר

 מיר, ס׳איז פיס ררעמענס צו
 פאלמען, אונטער אייראפעער אן
סלדה. באשערט. זיצן צו
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י באמרת חידוש א
 זיצן, איצט דא טו איך

 שרין און נאעענט מדבר דער צו
 מדבר, פון ורייט אזרי מיטאמ^ל

 פ!רוויסט: נ^ך גארנישט אין אריך
 אראפגעשלונגען טאקי

אאזיס קל״^יינער דער אט פון
 גראד גענעץ א אין אריפגעעפנט דתאט זי -

מויל, ליבלעך איר
מיילעכלעך! אלע פרן רררילשמעקנדםטע דאס
 אריץ, געפאלן איך בין

 אייך, צררישן — אדורך .9ארא
סלדה. פייינדינם. גאר־ל־יבסטע איר

 רראלפיש, יענעכם צו רדריל ררריל,
 גאסט זיין אזרי דתאט ער אז

 פארשטייט איר אריפגעבומען! פריינטלעך
 ?... תלמיד־חכט א פון מיינבם רמז דעט

 זיינעט, בויך דעט צו ררויל
 גערוען ס׳איז באמרת אריב

 אאדס־בויך, יבלעכער“ר־ אזא
 גאר מסופק בין איך רואם אין דער: רדי גלייך
 אייראפע, הון דאך־ תיט איך
 ררייבלעך. אלע ווי מער ספיקררת אריף לרענקט רואם
!שיקן איר ד^לף א דערצו ג^ט מעג

אמן.
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 אזרי, דא זיצן איך טר
 אאזים, קלעבסטער דער אט אין

 ,2טייטד־ א ווי גלייך
 געשטאפט, גאלד מיט געזיסט, בריין,

 ,4מיידל=מריי ררנדיק א צר גלרסטיק

 מיידלערישע צר אבער מער נאך
 שניידיקע שניי־־רוייסע אייז־קאלטע

גראד זיי נאך :ביים־ציינדעל־־עך
סלה. טייטלען. דחייסע אלע פרן דתארץ דאם לעכצט

 דררט־פירורת דערמאנטע די צו
 גלייך, 1צרפיל־ שרין גלייך,

 קליינע און דא, איך ליג
 ירעריט־פליגעלעך

 מיר אררט שפילן טאנצן,
 קלענערע נאך אריך ארן

 ש?־־^עכטערע נארישערע
 — פארלאנגעו, ארן מחשבררת

 אררמגעלאגערט, אייך פרן
 אנונגספרל־ע איר שטרמע, איר

 מיידד־*־קעץ
יקאי1סריך־ ארן דרדר

 געפילן סך א כדי ט, ם ק נ י פ ם ע ג מ ר ר א -
ורארט איין אין אנצרשטאפן

 גאט, מיר, פארגיב חטא דעט )-
לשון!...( דעט אט פרן
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 לופט, בעסטע די שמעק ארן דא איך זיץ -
באמרת, גן־עדן־ל־^ופט

 גאד־^דגעשטרייפטע, לופט, לייכטע רתעלע
 ווען נאר אזא ס׳איז ווי ל־־רפט, גוטע א

 לבנדת, דער פון אראפגעפאלן
 1צופאיד־ על־פי געשען דאם איז

שטיפעריי? מחמרת אדער
דיכטער. א^טע די ס׳טון דערציילן ווי

 מסופק, דעט אין בין אבער בעל־ספק איך
 דאך קוט איך
אייראפע, פון

ווייבלעך. אלע רדי מער ספיקורת אריף קרענקט רואם
 1 שיקן איר דהילף א דערצו גאט מעג

אמן.

 ל־^ופט שענסטע די אט אריין זיך אין ציענדיק
 בעכערם, די ווי צעשפרייטע נאזל-עכער, מיט

 זכרונורת, אן צוקונפט, אן
 איר דא, איך זיץ אזוי־א

פריינדינס, גאר־ל־־יבסטע
 צו, פאל-מע דער צו מיך קוק און

 טענצערין, רר׳א אזוי טוט, זי זיך בריגן ווי
 ל־תנדן, די אין רריגן אין זיך נריגן און

 מ׳קוקט לאנג אריב נאך, טון צו אן דאם מ׳דתויבט —
צו... זיך

רריל, דוכטן זיך מיר ווי איז, רואם טעבצערין, וו׳א אזרי
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לאבג מסוכן אנג,“ל גאר שוין
? פיסל״* ן י י אויף געשטאנען נ$ר כסדר

 דערפ^ר ודיל, דוכטן זיך מיר ווי זי, דהאט —
? 1פיסל- ע ר ע ד נ דאם גאר פארגעסן

 ווייניקסטן, צרכם ^ומזיסט,
 פעלנדיקע דאם געזוכט איך דהאב

צוויל־^ינג־צירוגג
 — פיסל־ אנדערע דאס מיץ יך1^ —
נאענט דהייליקער דער אין
 גאר־צירל־^עכסטן גאר־ליבסטן, ^זיר פון

.1קליידד" פאכער־פלאטער־פליטער
פריינדינס, שיינע איר ווילט, איר ^ריב יא,

^יבגאנצן: מיר ילדיכן
ך.. ר י ו ל- ר א פ גאר עם דהאט זי

י... הודה י הו !דהו י הו !דהי
עם, איז ארועק
 שייניק, <ריף אייעק

!1פיסק- אנדערע דאס
פיסל^ן אודעיע ליבלעכע דאזיקע דא שאד א א,
 טרויערן, פארלאזן און זיין באמרת איצט עם קאן - ווו
פיסל? ^יינזאמע דאם אט
א פאר אפשר אימדה אין

בלאנד־געל-אהטן געלן רנדיקןי<גרימצ
 שוין גאר אדער ? אומגעדהויער אן לייב

— ארומגעגריזשעט אפגענאגט,
סלדה. ארומגעגריזשעט! וויי! וויי! נעבעך! רחמנורת א
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נישט, מיר וויינט א,
!ער1^ דת ווייכע ן^יר
נישט, מיר יויינט

1 מילך־בחעמם י טייטל־דתערצער איר

זיסדתאלץ־ איר
!בייטעלעך1דתאר

!מוט !מוט !טול־^יקא מאן, א די
 מער, נישט ודיין

דודו! בל־־^ייכע
אפשר גאר זאל אדער —

הארץ״שטארקנדעם שטארקנדעם, עפעם
ארט? אריפן דא זיין

? געזאל־^בטער א פזמון א
טרייסט?... פייערלעכע א

דהא!
חשיבורת! ארויף,

 בלאזן, רוידער טו בלאזן, טו
 טוגנט! דער פון ב^אז־זאק

!דתא
ברומען, 1מאל־־ איין נאך

ברומען, מאראליש
דער פון טעכטער די פאר ייב1?־ מאראלישער א ווי

ברומען! מדבר

טוגנט־געדתויל, מחמרת —
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מיידלעך, ג$ר־ליבםטע ן^יר
אלץ פאר מער איז
אייראפעער־דהייסהתגערו אן אייראפעער־תשוקדה, אן

שוין איך שטיי $ט און
^ייראפעער, אן ווי

1 גאט מיר דהעלף אנדערש, גישט קאן איך
אמי!

*

 ליגט׳ פארבארגן מדבר א ררעמען אין וויי רואהסט: מדבר די
 שטיקט. און שלינגט מדבר די שטיין, אן קריצט שטיין

 גלוט שורארצער מיט קוקט טריט אומגעדהריערער דער
דערנעבן

ל״^עבן... זיין איז קייען זיין — ט, ע י י ק און

 ־ ר א פ דיך ס א רו מענטש, נישט, ס ע ג ר א פ
תארד־ה־קויט: דהאט ברענט

 ביסט מדבר, די שטיין, דער דו-ביםט
ט... טרי ר דע



ודילז. לעצטער

אזרי, שטארבן
— געזען, שטארכן אמאל איבם כ׳ד־זאב ורי

בליקן ארן בל־^יצן רואם פריינט, דעבש
 ירגנט: טרנקעלער מיין אין געשליידערט געטלעך ר׳דהאט

טיף, ארן שטיפעריש
— טענצער, א ט כ א ל ש דער אין

פרייל״^עכסטער, דער קריגם־לייט צורישן
שטארקסטער, דער זיגער צרוישן

 שיהזאל, ייגן1< זיין אריף שטייענדיק שיקזאל א ווי
- פארזיכט: מיט באדאכט, שטרעבג,

 געזיגט, ר׳חהאט רת מ ח מ ציטערנדיק,
- געזיגט: ל י ד נ נ ר א ט ש ררייל פרייד־געשריי, פרל

שטארבן <*ין געביטנדידק
ן... ר ע ט ש ע צ מ׳זאל געב$טן, ר׳ד־האט ארן —
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אזו? שט^רבן
 :ממען שטארבן אמאל איבש כ׳דה^ב ווי

ק... י ד נ ר ע ט ש ע צ זיעדיק,



 ,1רריל־ דא אראפ ורער
גיך ווי

איין! איט טיף די שלינגט
 זאר^טרסטרא, דר, אבער —

נ$ך, אפגררנט דעט ליב דהאטט
— ? מ י ו ב נ ע נ ע ט דער ווי אזרי טרסט

 ורר ארריס, רראקטט ער
 שוידער מיט אליין פעק־^ז דער

 - אראם, טיף דער ן^ין הרקט
 תדהומען, איבער שדרעבט ער
 אררט אלץ ררר

:רדיל אררנטער
^רמגעדרלד דער צורישז

 רראסער־פאל פרן שטיינדל־שיט, ודילדן פין
 שררייגנדיק, דהארט, ליידנדיק, געדרלדיק

^ייגזאט...
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אייבזאבט!
 געוראגט <^ויך רראלט וועד

 זיין, צר גאטט דא
?... זיין צו גאסט דיין

 :רריבפויג^ א □יידן
 איין זיך ד־זענגט ער
 אריץ ד־־זאר סבלנס שטאנדדהאפטן אין
 פרייד, בייזער מיט
שגערן־גע^עכטער, מיט

רויבפריג^־געלעכטער.^ א

ז שטאנדדהאפט אזרי ם א וו ו צ
:גרויזאבט ער שפאט —

 תהובש, דעכו ליפט מען אז ד־האבן, מען מוז פליגל
 בלייבן, מען טאר דהענגען נישט

- געדהענגטערי דו ווי

 זאר^טוסטיא, א,
נמרד! גרויזאמסטער

 גאטס, יעגער דער - ערשט ?-אנג נישט
 טוגנט, יעדער פון פאנגנעץ די
!בייז פון פייל די

- אצינד
 דעריאגט, ־^יין7א דיר פון
רויב, ^ייגן דיין
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אליין.,. דיר אין <^יינגעביםן

— אצעד
זיך, מיט איעזאס

 צעצררייט, רריסן אייגענעכם אין
 שפיגלען דהרנדערט ן צרריע

 אליין, זיך פאר פא^ש
 זכרונררע דהרנדערט צווישן

:^רמגערוים,
 רועד, יעדער פון שרואך
 פראסט, יעדן פרן ק^לט

 גערוערגט, שטריק ^ייגענע אין
אליין! ך זי פרן קענער

אליין! זיך פרן ן י 1ל־ ת

געברנדן דיך דהאסטר רואם
חכמה? דיין פרן שטריק דעבש מיט

פארנארן געטרן דיך דהאסטר רואם
שלאנג? אלטער דער פרן גן־עדן ין>4

 אריינגעשלייכט דיך דה$־סטר רואם
?... דיר אין — ר י ד אין

איצט, קראנקער א
קראנק; איז שלאנגען־גיפט פרן וראם

^יצט, געפאנגענער א
 גורל: שווערסטן דעס אויסגעשפילט וואס׳ט
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 שאכט אייגמער אין
 ארבעט, דער ביי געבריגן

 איינגעבריערט, אליין זיך ן^ין
 אלייך זיך ^ונטערגראבנד
 אומבאדהאלפן,

 שטייף,
- בר־מיין, א

 באלאדן, לאסטן דהונדערט פון
 באלאסטעט, אליין זיך פון

וויסנדער! א
 !ן י י ל א ך י ז פון ר ע נ ע ק ר ע ד א

..4 זאראטוסטרא חכם דער

 :לאסט שררערסטע די געזוכט ד־האסט דו
— דיך, געפונען ד־האסטו

דיר... פון אראפ נישט זיך ורארפסט דו

ל^ויערנדיק,
קני, די אין געבויגן

 י שטיין מער גלייך נישט קאן רואם ^■דינער,
 קבר, דיין מיט פארוואקסן נאך מיר ררעסט דו

גייסט! ז^יינגעבוקטער

 אזוי, שטאלץ נ$ןך לאנג נישט ^ון
 שטאלץ! דיין פון שטעל^צעס אלע אמף

?גאט אן ^ליין נאך אנומלט
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 ,1טייררל־ מיטן צררייען אין
^יבערמוט!.^ יעדן פרן פריבץ רויטער דער

— אצינד
גארנישטן צרריי צררישן

איינגעקלעמט,
פראגעצייכן, א
— רעטעניש, מאטער א
ן... ע 1ל־ ג י ר פ ב י ר ר פאר רעטעניש א

 "טרעפף, שוין דיך ררעלן זיי —
 שיין, "טרעפרנג" דיין נאך דררשטן זיי
 רעטעניש, זייער דיר, ארובש שוין פלאטערן זיי

געדהעגקטערי... דיר, אררכש
ז<*ראטיסטראי... א

ין!... לי א ך זי פרן קענער
!...אליין זיך פרן ן י ת



פייערצייכזר ע ד

 ^וינזל, דאם איז ארויסגערואקסן ימען צרוישן רוו דא,
 אפפערשטיין, אן ווי אינדערדהריך געטררעמט גלייך

 דהימל שררארצן ארנטערן זיך ציבדט דא
 - אן, זאראטרסטרא דהויכקייטס־פייערן זיינע

 שיפערם, פאררוארפענע פאר פייערצייכגם
ענטפער... דהאבן רואם יענע, פאר פרעג־צייכנס

 בריך רריים־גרויען דעט מרט פלאכט דערדאזיקער
 רייסט, זיך גיר זיין ררייטן קאלטע אין —
 — האלז דעכש ארים ער בייגט דהריכן ריינערע אלץ צר
פאר אינדערדהריך אריסגעשטרעקט גראד שלאנג, א

 :^רמגעדרלד
אררעק. מיר פאר איך דהאב געשטעלט צייכן דעמדאזיקן

 :פלאבם דער אט איז אליין זעל מיין
 סוף, א אן דורשטיק ררייטן נייע נ$ך

 ארויף. פייער שטילע דאס דתויך ד־זריך, פלאקערט
 אנטל^פן? מענטש ארן חידה פאר זאראטרסטרא איז וראם
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 פארלאזן? אינגאנצן יבשדה די פלרציבש ער דהאט רואם
 — שרץ, ער קען איינזאמקייטן ם ק ע ז

געררען איבש פאר ^יז גענרג איינזאבש נישט אבער
 אליין, יבש דער

 דעבש אריף שטייגן, איבש געמאכט דהאט אינזל דאם
 פלאבש, ער <*יז געררארן בארג

איינזאמקייט ר ע ט ע ב י ז א צר
קאפ. איבערן ארים איצט נעץ די זרכנדיק, ער, רוארפט

 שטערןי אלטע פרן חררבררת שיפערם! פארררארפענע
 דהימלע^ נישט־אריסגעפארשטע !צרקרנפטם־ימען <^יר

 ארים: איצט נעץ די כ׳ררארף איינזאכש, רראם אלץ, צר
 פלאבש, דער פרן ארמגעדרלד דער אריף ענטפערט

 בערג, דהריכע אריף פישער דעכש מיר, פאנגט
-—1 ^יינזאמקייט לעצטע זיבעטע מיין
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פארגייט. זרד די

1.

 דורשטן, נאך ורעסטר לאיג נישט
!פארברעבטס דהארץ

לופט, דער אין איז צוזאג
 דהויה א מיר אויף בלאזט מיילער ן^רמבאקאנטע פין

קומט... קילהייט גרריסע די —

 מיר: איבער מיטאג אין געברענט חיים דהאט זרן מיין
 קומט, איר רואם מיר, געגריסט זייט

 ורינטן, ארמגעריכטע איר
!נאכמיטאג פרן גייסטער קילע איר

 ריין. ארן רורנדערלעך זיך ^!•פט די טראגט עם
קי1בל־ שיקלדיקן א נישט ווארפט

פארפירעריש
מיר?... אריף נאכט די

 דהארץ! דהעלדיש מיין שטארק, בלייב
- פאררראס? פרעג: נישט
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2.

:לעין מיין פרן טאג
פארגייט. זרן די

 ס׳רר^סער רריק שטייט שרין
גאלדבאגלאנצט.

:פעלז דער אטעמט ווארעט
 גליק דאם מיטאג־צייט צר ^יז

 — ? געשיאפן איט אויף מיטאג־שלאף זיין
פייערלעך גרינע מיט

4אפגררנג שווארצן פרן ארוים גליק נאך צטןיב?־

 לעבןי מיין פרן טאנ
 נאכט. די קומט באלד
 אריג דיין גליט שוין

דהאלבפארלאשן,
 טרערן־טראפנם טריפן שוין

 טרי, דיין פרן
 ימען ורייסע ^יבער שטיל לויפט שרין

ליבע, דיין פון פררפרר דער
ג^יק... צעגערדיק לעצט דיין

קרט! גאלדענע, דהייטערקייט,
פארבארגנסטער דר

טריט! דעט פאר גענרם זיסטער
רועג? מיין געלאפן דהאסטיק צר איך בין -
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 פום, מיין גערוארן איז מיד ררען ערשט, אצינד
 ב^יק, דיין מיך דעריאגט
ק... י ל ג דיין מיך דעריאגט

ררעלן. די פין שפיל בלויז נאר אדום
 אמ$ל, איז געווען שררער וראם

 — פארגעסנקייט, בלויע אין פארזונקען איז
 רוט. און שיפל מיין איצט שטיים עס
!שטורט און זעגלען פין אפגעורוינט ווי

 דהאפק-דערטרונקען, און ווונטש
ים. אוו נשמדה פרידלעך

^יינזאמקייט! זיבעטע
 געפילט קיינמאל נישט

 פרידן, פון זיסקייט די נענטער איך ד־;$ב
זון. דער פון פליק דעט ורארעמער

נאך? שפיצן מייגע פון ^ייז דאם נישט גליט —
 פיש א לייכט, זילבערן,

ארוים... שיפל מיין איצט שווימט



אריאדבע. פרי הלאג־-ליד

 ? באך מיך ליבט ררער מיך, רוארעמט רוער
 דערלאנגט! ד־זעבט דהייסע

הארץ! דעכו פרן קרילן־בעקנם גיט
שרידערנדיק, ^ריסגעצריגן,

 פיס, די איבם מ׳ורארעמט רר^ם גלייך, גוסס א צר
 פיבערם, ^רמבאקאנטע פרן אך! געטרייסלט,
 דעם פרן פיילן ן^ייז^קאלטע שארפע די פרן פארציטערט

 פראסטי
געדאנק! געיאגט, דיר פרן

שרעקלעכער! !פארדהוילעגער !$ן>$נמעבדיקער
!רראלקנם דהינטער יעגער דר
 בליץ, דיין מיט געשליידערט מיך דה$םטר אבידער

!טרנקל פרן מיר אריף קרקט וו$ם דתרזק־אריג, דר
איך, ליג $ט אזוי

 געפייניקט טיך, קארטשע ארן מיך, בדיג ^רן
 יסרריבש, ן^ייביקע אלע פרן
 יעגער, אכזריררתדיקסטער דיר, פרן
ט... א ג — א^רמבאהאבטער דר
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טיפער! טרעף
ז מאל ^יין נאך טרעף

 דקארץ! דאסדאזיקע צעברעך צעשטעך,
 פייניקן ד$ם אט צרוואם

? פיילן צאן־טעמפע מיט
 ררידער, קרקסטר רואם

 זאט, נישט מענטשן־פיין פרן
 געטער־בליץ־^ויגן? בייז־פריידיקע מיט

 ורילסטר, טויטן נישט
? פייניקן פייניקן, נאר

 פייניקן, ך י מ — צרורים
גאט? רמבאקאנטער5<ה בייז־פריידיקער דר

דהאהא!
 ן^רנטער זיך גנבעסט דר

 נאכט?... דהאלבער אזא אין
? ררילסטר רואם
זאג!

 מיך, דריקסט מיך, שטויסט דר
נאענט! צר גאר שדין דהא!

 אטעט, מיין דהערסט דר
 דהארץ, מיין באדהארכסט

!:^ייפערזיכטיקער דר
 ? ^זייפערזיכטיק דען וראם אריף —

!ארועק י אורעק
? לייטער די צרוראם
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ררילסטר, ן י י ר א
אריינשטייגן, ד־זארץ אין

 געדאנקען פארבארגנסטע מיינע אין
אריינשטייגן? ררילסטר

גבב! אימבאקאנטערי !אימפארשעמטעי
? ארויסגנבענען דיר ררילסטר וראם

אויסדהארכן? דיר ווילסטר ז א רו
 אריספייניקן, דיר ררילסטר רראם

י פייניקער דר
תלין־גאט! - דר

דהרנט א ורי איך זאל אדער
דיר? פאר רראלגערן מיך

זיך אריסער באגייהטערט איבערגעבן,
באררייזןן? חניפדהדיק - ליבע דיר

ארמזיסט!
!רוייטער שטעך

שטעכער. גרריזאמסטער
 נאר, איך בין לדרויב רו דיין - דתרנט קיין נישט

יעגער! גרויזאמסטער
געפאנגענע, שטאיצעסטע דיין

רואלקנם!... דהינטער רריבער דר
דאך! רעד

רעד! ארמב<ק?טער! נליץ־פדרדהילטער! דר
ר?... י מ - פרן וועג־רויבער, ורילסטר, רואם
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ודאס?
? אויסהויפגעלט

? ^ריסהויפגעלט ווילסטר רויפיל
!שטאלץ מיין ר$ט דאס - סך א פארלאנג

שטאלץ! אנדערער מיין ראט דאם - פיל טענד־ה בישט

י* דהאהא
 ? מיך ? רוילסטר - ד י מ
?... ^ינגאנצן — ד י מ

דהאהאו
 ביסט, דר רואם נאר מיך, פייניקסט ארן

? שטאלץ מיין מיר פארפייניקסט
 ? נאד מיך ווארעמט ווער - מיר ע 2 י ל 3גי

? באך מיך ליפט רוער
 דערלאנג, דהענט דהייסע

 הארץ דעט פרן קוילן־בעקנם גיב
 ^יינזאמסטער, דער מיר גיב

 לערנט, עם ^זייז ורעמען
 אייז, זיבנפאכער !אך

 שמאכטן, צר פיינט נ$ך
 אפילר, פיינט נאך
 איבער, גיב יא, גיב,

 פיינט, אכזריורתדיקסטער
!...ך י ד - מיר

1 ער איז ארועק
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 אריך, ער איז אנטלאפן
 חבת איינציקער מיין
 פיינט, גרויטער מיין
 ארמבאקאנטער, מיין
!...תלין־גאט מיין

ביין!
צרריק! קרם

פייניקתגק! דיינע אלע ט י מ
מיינע טרערן אלע לויפז עם
לריף דעכה דיר צר

—הארצנם־פלאם לעצטער מיין ארן
אויף! ער גליט דיר

צרריק, קרם א,
 שמארז מיין י גאט ארמבאקאנטער מיין

גליקי... לעצט מיין
4נ^4מפאראגדן**ר אין מיינם ער ד דיאניזאם ב^יץ. 8

: ם א ז י נ א י ד
י אריאדנע קלרג, זיי

אויערן: מיינע דהאסט אויערן, קליינע דהאסט
!פארנעט קלרגם א ורארט א

 דך ז^ל מען אז ד־זאסן, זיך צרערשט נישט מען מרז
ליב?, דהאבן

אבירינט...“ל דיין בין איך
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אייביקייט, ארז רום

שדין זיצסמו לאנג ווי
? גורל דהארטן דיין ^ריף

אדים נ$ך מיר וועסטו בריען !זיך רהיט
אי? אן
באזיליסקן־איי א

פיין. לאנגער דיין פון

פון לענג דער אין זאראטוסטרא זיך יכטי1שד־ וואם
- בארג?

 טריב, צערוייטיקט, חשד, פול
 — לדיערט, ער לאבג פון

 בליץ, א פלוצליבג אבער
 דונער א אימדהדיק, דתעל,
 ן תהומ פון ארויף שלאגט הימל צוכם

 זיך טרייסלט אפילו בארג דעכש -
^ינגעררייד... דאם
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בליץ אץ דהאס ורו
י- דה* ל ל ק א איינס, זענען געווארן

 זאר^טוסטראם פון זיץ דער איצט איז בערג אריף
צאת׳

ררעג. זיין זיך ער שלייכט וראלקן מוראדיקער א

!מקובש־מקלט א ס׳דהאט ורער זאל, אנטלויפן
!פארצערטלטע ן^יר אריץ, בעט אין

 דהימל־צעלט, ^יבערן דונערן זיך קייקלען איצט
 געבעלק, און מריער וראם אלץ, ציטערט איצט
 - אמחתן שרועבל־געלע אץ בליצן צוקן איצט

ט... 1ק־־ ע ש זאראטוסטרא

.2

מטבע, דידאזיהע
ררעלט, די ס׳צ$לט ורעלכער מיט

מ ו ר
 אן, מטבע די אט איך ריר דהענטשקעם מיט
פים. מיינע ר ע ט נ ו זי איך טרעט עקל מיט

? באלוינט זיין ודיל ר ע רר
פארקויפלעכע... די

אוים שטרעקט איז, ק י ל י ב ררער
דהענט פעטע די

 רועלט- גארער דער פון בלעך־קלינג־קלאנג דאזיקן צום
רומ! צרכם
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 ך קויפן זיי ט ס ל י וו —
 קויפן. אלע מען קאן זיי

!סך א 1צאל־ נאר
!בייטל^ פרלן א מיט קלינג

 זיי, ו ט ם ק ר א ט ש אזרי —
ט... נ ג ר ט זייער שטארקסטו

טוגנטד־זאפט. אלע זענען זיי
 מחותניו זעבען — טוגנט און רוט

 שטייט, שוין וועל-ט די לאנג ווי
 טוגנט־פלאפלעריי פאר צאלט זי

- רוט, ליארעמדיקן מיט
גערידער... אזא נאר מיט ט ב ע ל וועלט די

 טוגנטדהאפטע אלע די פאר
זיין, שולדיק ^יך וויל

 גרויסער יעדער מיט רהייסן זיי פאר איך וויל שולדיק
שולד׳

רוט־טראמפייטערם 1אל די פאר
 - וואריט, א ווי גאודה מיין ווערט
מיר זיך וויל אזעטכע צווישן

זיין... נידעריהסטער דער

מטבע, דידאזיקע
 וועלט, די ס׳צאלט וועלכער מיט

— רוט,
אן, מטבע די אט ׳ך5^ ריר דהעבטשקעם מיט
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פיט. מיינע ר ע ט נ ו א זי איך טרעט עקל מיט

.3

- שטיל!
— י ^יך ע ז גרדיטעם - זאכן גרויסע פון
שווייגן מען ואל

:גרוים רעדן אדער
מיין! חכמדה אנטציקטע גרוים, רעד

— ארויף קוק ^יך
ה-יכט: ימען שרוימעץ דארט

ליארם!... טריטנשטילער א שררייגן, א נאכט, א
- צייכן, א זע <^יך

ווייטן ררייטטטע פון
 צו אראם פונקלדיק שטערן־פילד א לאנגזאט נידערט

מיר

.4

!זיין פון שטערן רתעכסטער
!אייביקייטס־געשטאלט פון לודח

— מיר? צו קומסט דו
דהאט, געזען נישט קיינער רואם
- שיינקייט, שטומע דיין
- פליק? מייז פאר נישט פארשורינדט זי ווי?

!נריטרוענדיקייט פון צייכן
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אייביקייטם־געשטאלטן פרן לוח
דאך: דאם רוייסט דו אבער —

דהאטן, אלע רואם
 ליב, איך אליין אר3 רואם

!ביטט ק י ב י י א רואם —
י ביסט ק י ד נ ע רו ט י ר נ רואם

 נויטררענדיקייט נאר אייביק
צעפלאקערן. טוט ליבע מיין

נריטרוענדיקייט! פון צייכן
! ייןז ץפ שטעק ד־העכסטער

 דערגרייכט, ורונטש קיין נישט רואם —
 באפלעקט, ן י י נ קיין נישט רואם

 זיין, פון א י אייביקער
יא: דיין איך בין אייביק

!-ט י י ה י ב י י א א דיך, ב י ל איך ל י י רר



רייכסטן• פרן ארימהייט דער ירעש

- פארגאנגען, זענען יאר צען
 דערגרייכט, גישט מיך דהאט טראפן קיין
^יבע פדן טוי קיין ווינט, פייכטער קיץ
ן... ג ע ר אן לאגד א -

בעטן איך טו הכמדה מיין אצינד
 פארטריקענישן דער אין ררערן צו קארג נישט
 טוי, אליין טריף אליין, <^יבער פלייץ

וויסטעניש♦ פארגעלטער דער צו אליין רעגן זיי

וואלקנם די געדהייטן איך דהאב אמאל
- בערג, מיינע פון ארועקגיץ

 טונקעלעף איר "מער גערופן איך ד־זאב אמאל
:צוריקצוקומען זיי איך רוף דהיינט
:^ייטערם! אייערע מיט מיר ארום טונקל מאכט

 מעלקן, ^ייך רויל איך —
 דהריכקייט! דער פץ קי איר

 ליבע פון טוי זיסן חכמדה, מילכררארעמע
לאגד. איבערן ^יך רועל פלייצן
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אמרתן איר אוועק,
*ומעט*בליקן דעבש מיט

בערג מיינע אריף ^זיך רויל זען נישט
אומגעדולדיקע. אמרתן, דקארבע

1שמייכק־־ גאלדיקן א מיט
 אמרת, דער דתיינט מיר זאל גענענען

 — ברוין, ליבע דער פון זים, געווארן זון דער פון
בויבש. פון אפ איך ריים נאר אמרת ן ק י ט י י צ א

ארים איך דהאנט די שטותק דתיינט
 צופאל, דעכש פון לאקן די צו

 איבש פירן צו געלענק מיט
קינד. א ווי נארן צו און

גאסטפריינטלעך זיין איך וויל דתיינט
נישט־געווונטשנס, אנטקייגן

 זיין, איך וויל שטעכיק שיקזאל קעגן ^זפילו נישט
באשעפעניש... שטעכיק ק*ין נישט איז זאר<זטוםטרא —

נשמרת מיין
צונג, נישט־זאטער שייניק איר מיט
שוין, זי דתאט גענאשט זאכן שלעכטע און גומע אלע
געטובלט. זיך טיפקייט יעדער <*זין
קארק א ווי אבער תמיד
^ויבן־אויף פון זי עווימט בסדר
 איבער זיך יאגט זי <^ייל, ווי אזוי שטיפעריש, <*ון

ן ימען שוו^רצע
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גליקלעכער. דער מיך מען רופט ררעגן נשמדה אזא פון

 ? מוטער מיין רוער און פאטער מיין איז רוער
 שפע פרינץ דער פאטער מיין נישט איז
גע^לעכטער? שטילע דאם מוטער און
 זירוג־בונד, ביידנס זייער פון פרוכט די נישט איך בין

 רעטעביש־בריאדה, איך
 כט,ןיל־ פון ורונדער איך

זאראטוסמרא? חכמדה אלדער פון פארשווענדער איך

 צערטלעכקייט, פאר דהיינט קראנק
טוי־רוינט א

 זיינע אריף ורארטנדיק רוארטנדיק, זאראטוסטרא זיצט
- 4בער

 זאפט אייגעגעבם אין
 געקאכט, און געררארן זים
 שפיץ, זיין ר ע ט נ ו א
 אייך זיין ר ע ט נ ו א

 גליקדהאפט, און מיד
ט$ג. זיבעטן אריפו שעפער א

שטיל —
מיר איבער רואנדלט אמרת אן

- וראלקן, א ווי אזרי
מיך. ער טרעפט בליצן געדהיימע מיט

פאמעלעך טרעפ ברייטע אריף
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 :מיר צו גליק זיין שטייגט
!אמרת געליבטער קום, קובן,

י 13שטיק־ —
— י עס איז אמרת מיין

 צעגער־אריגן, פון
 סאמעט־ציטער פון

 בק^יק, דיין מיך טרעפט
־בליק...”מיידל א בייז, ליבלעך,

 דערגאנגען, גליק מיין פין סוד ם3דע איז ער
צו? ער טראבט וראם י דתא - דערגאנגען מיך איז ער

 דראקאן א לאקערט פורפורדיק
מייד^־בליק. זיין פון אפגרונט אין

— !ט ד ע ר אמרת מיין !שטיל -

זאראטוסטרא! דיר, וויי
 אייבער, רדי ארים זעסט דו

 :אראפגעשלונגען גאלד דת$ט רואם
אריפשניידןי... בריך דעט נאך דיר מ׳וועט

ביסטו! רייך צו
מענטשן! פיל פארדארבסט

 קנאות, שאפטטו צופי^
אריבט... מאכסטו צום־ל

־- שאטן, א ליכט דיין ררארפט גופא מיר
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עושר! דו אוועק, גיי קעל-ט: פון צימער איך
!...ארוים זון דיין פון זאראטוסטרא, אוועק, גיי

 אורעקשענקן, שפע דיין שענקן, רועלן רוא^טט דו
איבעריקסטער! דער ביטט גופא דו אבער

עושר! דו קלוג, זיי
ר, ע ד נ א נ א פ שענה דיך ן י י ל א שט צוער

זאראטוסטראן א

— פארגאנגען, יאר צען
טראפן? קיין דערגרייכט דיך דהאט נישט און

ד-יבע? פון טוי קיין ווינט? פייכטער קיין
 ליבן, דיך ט 4? א ז ע ג אויך דהאט ווער אבער

? איבער־עושר דו
 ארוכם, טרוקן מאכט ג^יק דיין

ליבע אין אריט מאכט
ן... ג ע ר אן ל-אנד א —

 מעת נישט דיר דאנקט קיינער
 יעדן, דאנקטט אבער דו

 דיר: פון נעמט וראם
 דיך, איך דערקען דערין

 איבער־עושר, דו
!רייכע אלע פון ר ע ט ם מ י ר א דו
 — עשירורת, דיין ט ר ע ט א מ דיך זיך, אפערסט דו
אוועק, זיך שענקסט דו
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 נישט• דיך ל־־יבסט דו נישט, דיך שרינסס דו
 פיין, גרויסע די דיך צרוינגט תמיד

פון שייערן, ע ל ו פ ר ע ב י א פון פיין די
- דהארץ, ן ל ו פ ר ע ב י א

מער... נישט דיר דאנקט קיינער אבער

 ררערן, ארימער מוזט
 י חכבש א פון נאר דו

 בט.ןיגעל- זיין ווילסטו
 ליידנדיקע, די נאר מ׳יד^יבט
 דהונגעריקן! דעם נאר בעןיל־ מ׳שענקט

 פאנאנדער שענק דיך אליין צוערשט
זאראטוטטרא! א

אמרת, דיין בין איך —



ט ד א ה נ י א

זייט

9.................................................! ר ע ט כ י ד ר א ג נאר! ר גא

14.............................. מדבר ר ע ד פון ר ע ט כ ע ט ן ש י וו צ

23...................................................................ן ל י וו ר ע ט צ ע ל

25........................................... ן ע ל ג י ו פ י ב י ו ר ן ש י וו צ

30..............................................................פייערצייכן דער

32.......................................................... ט י י ג ר א פ ן ו ז י ד

35......................................... קלאב״לידפוןאריאדנע

40.................................................. אייביקייט און רום

45..........................ן ט ס כ י י ר פון ט י י ק מ י ר א ר ע ר עגן וו


