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 עיצקאדער רעניימעגלא רעד רעטנוא

 סילעגרעוו ןרא ןופ

 ווָאצווארק .ג -- רעלטסניק



 םוצ ןעוועג טיירג ןיוש זיא גנולמאז עקיזָאד יד ןעששצ
 סנעמעוו ,רעטכיד ייר א ןטעבעג ןרָאטקאדער עריא ןבָאה ,קורד
 ןטכארטוצ ןלָאז יז ,ןַײרא גנולמאז רעד ןיא ןעייג סע קרעוו
 זיא ןטעָאּפ ענעדיישראפ :קידריווקרעמ ןוא .ןעמָאנ א ריא ראפ
 .?ןטנָאזירָאה; :טרָאװ עבלעז סָאד ןוא סנייא קנאדעג ןפא ןעמוקעג

 רעשידִיי רעשיטעווָאס רעד ןופ ןטנָאזירָאה יד ןענַײז טיירבי
 -ָאװער-רעבאיטקָא עשיטסילאיצָאס עסיורג יד לַײװ ,עיזעָאּפ
 עַײרפ ףא קלָאפ עשידִיי סָאד ךיוא טריפעגסיורא טָאה עיצויל
 קידריו א ןופ נ ןטנָאזירָאה יד םעד ראפ טנפעעג ,ןסעווכאר
 ,ןבעל

 רעציוא רעזדנוא זיא דָאירעּפ ןשיטעװַאס םענופ גנוטכיד יד
 טלעטשעגרָאפ ןענייז עכלעוו ,ןטעָאּפ קיצפופ .גנורעכָארעד ןוא
 עשיטָאירטאּפ יד ןופ םישרָאי יד ןענַײז ,גנולמאז רעד טָא ןיא



 רעשידִיי רעשיטעווָאס רעד ןופ רעבייהנָא יד ןופ סעיצידארט

 "ראמ ץערעּפ ,ןייטשפָאה דיווָאד ,ןאמצראווש רעשָא גנוטכיד

 קיציא ,קאבלוק עשיומ ,ווָארינשוק ןרא ,ָאקטיוװק בייל ,שיק

 .ןיקלאה לעומש ,גרעבניניפ ָארזע ,קיראכ יזיא ,רעפעפ

 ןופ דליב א ןבעג וצ ווּורּפ א זיא סָאד --- ?ןטנָאזירָאה;

 ןא סע זיא קיטַײצנײא .עיזעָאּפ רעשידִיי רעקיטיײצטנַײה רעד

 -קעּפסרעּפ עקידעפעש עריא ןופ זייוואב רעקידוועגייצרעביא

 -סומ עשיטסירעטקאראכ ןעניפעג ָאד טעװ רענעייל רעד .ןוויט

 "עב ןוא ,רעדנוזאב רעטכיד ןדעי ןופ גנופאש רעד ןופ ןרעט

 טייקיטייזליפ רעד ןגעוו גנולעטשרָאפ א ןגירק רע טעװ עליימ

 סערעטניא רעקידעבעל רעד .ןליטס ןוא ןרינאמ ,קיטאמעט ןופ

 ליפעג סָאד ,טַײצ רעזדנוא ןופ ןעמעלבָארּפ עלעוטקא יד וצ

 יד וצ גנוטכא ןוא עביל יד ,םזיטָאירטאּפ ןשיטצווָאס ןכיוה ןופ

 -קאראכ ןענַייז סע ןטפאשנגייא עכלעוו טָא --- ןלאווק-סקלָאפ

 ןיא ןַײרא ןעייג סָאװ ,קרעװ טַײהרעמ רעד ראפ שיטסירעט

 ."?ןטנָאזירָאה, גנולמאז רעד



 שטיװָארעשָא שריה

 םייה

 .ןייג טינ לע ךיא ,טינ ךימ ףור

 ?םייה ןַײמ טלָאװ ןרעוו סנעמעוו

 ,ןָאילק רעיורג רעטוג רעד ןוא

 ?ןָאט רימ ןָא ָאד רע טעוװו סָאװ

 ,דמערפ זיא טַײװ יד .טינ ךימ ףור

 ;דמעה סנבעל םעד םייה יד זיא'ס

 טלעפעג טינ ריא ,לעז ןַײמ ןוא

 .טלעוו רעד ךרוד ןעלגָאװ טעקאנ

 ,ןייג טינ לעװ ךיא .טינ ךימ ףור

 !ןייטש א ץראה ןַײמ ןיא טינ ףראוו
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 טַײצ

 ,"ןזייוואב לעוװ ךיא ,טַײצ ךָאנ זיא סע; :טגָאזעג לָאמ ליפיוזא

 "!טייצ ןייק ָאטינ זיא'ס ,ךיז לַײא'כ; !ןעירשעג לָאמ רערעמ ךָאנ

 -  ,ןויײרג ןטכיראפ טפלעה יז ,ךימ טנרעל יז ,בָאה ךיא טסּוװעג

 ,טַײב ךיז ןיילא יז ךיוא ,ערעדנא טרעדנע יז ,טסּוװעג

 ?טַיצ יד ,אזא יז זיא רעבָא רעוו ךָאד

 ,רעהעג ןטימ טוװּורּפעג .,גיוא ןטימ בָאה'כ טוּורּפעג

 .ןעגנאגעגמוא ןצענ טימ יוװ ,םישוכ ענַײמ עלא טימ

 ,רעווש ןוא לופ --- ןדָאלאב ייז ןענַײז ןרָאװעג

 ,ןעגנאפעג טינ ןבילבעג'ז עלעשיפ עטראגעג סָאד רָאנ

 ,,,טַײצ יד -- ענעדלָאג סָאד עלעשיפ סָאד

 טרעשאב טינ ןעגנאפ זיא'ס ,ןַײז ןיוש לָאז ,עליימ ,זיא

 ;(ךעלדנעטשראפ טינ זיא'ס ןעוו ךיוא ,גנאג ןַײז טייג ןבעל סָאד)

 = טרעקראפ טרעוו עכיילג סָאד :לָאמאטימ רָאג טָא רָאנ

 :ךעלדנעמוא זיא סָאװ ,ץלא יו ,טרעקראפ יא ןוא ךַײלג יא

 ,דלָאג ןופ עלעשיפ א טַײצ יד טינ רעמ זיא'ס ןוא

 ןעמיווש טוט םאי םעניא ןוא .םאי רעד רָאג ןיוש זיא יז

 ,טלָאמאב טינ בראפ-םאלפ טימ ,טסָארּפ א עלעקטָאלּפ א

 ..ןעמיס ןייק -- םענעדלָאג ןופ עלעשיפ ןופ

 ,"טייצ ךָאנ בָאה ךיא; :טגָאז סָאװ ,םיטש ןַײמ טגנילק רעדיוו ןוא

 "!טינ טַײצ ןייקה בָאה ךיא, :טיירש סָאװ ,םיטש ןיימ טכליה רעדיוו ןוא

 | ,טייביכ ןצאזנגעק יד טמעשראפמוא ָא-יוזא

 ,טינ טַײטאב רעייז סייוו'כ זא ,קידנסיוװ ,ייז טַײב ןוא

 -- ,דלָאג ןופ עלעשיפ א ,םאי א זיא ןענאראפ

 .ןעילג'ס ןוא ךיז ןשעל סָאד ףיונוצ ךיז ןשימ סע

 טלָאװראפ רימ ךיז ךיוא טָאה ,טבעל סָאװ ,ןרעדעי יו
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 עקיבראפ עניײל ק סָאד ןוָאלבראפ ןסיורג ןופ

 ...ןעיצוצסיורא

 ,סיורג ךעלשטנעמ סע זיא יצ ,ןיילק ךעלשטנעמ סע זיא יצ

 ?ןעגנאלראפ ערעזדנוא אב טפערטי'ס יװ ,רָאג סעדײב יצ

 + = סיורא יצ'כ שיפדלָאג א יורג"ןעמאי ןפיט ןופ

 יייןעגנאפעג ָאש-גנופאש א טַײצ רעד ןופ דנעמוא ןיא

19 

 סקינעפ

 --- קילג ןכוז וצ גנוטָארסיױא ךָאנ זיא ךעלקערש
 קירטש-עִילט ףא ןענעקירט וצ ךעלעדניוו
 סענ רעטסערג רעד זא ,ןטכארט וצ ןוא
 ,.."!סעגראפ, :טרָאװ-רעביוצ ןטלאק ןיא טקעטש

 טולב ןוא ךָארב ןופ ,ביוטש ןופ ,שא םענופ

 ,טונימ ענעבילבעג-ץנאג א סיורא ּפאכ

 ,רָאי ןוא סעלסעמ ,ָאש ןרעוו --- ןסקאוו ריא סייה

 ,רָאד א ןופ רעיוד ,ןבעל-ןשטנעמ

 -- ףָאסנייא ,טייקכעלדנעמוא ,טַײײקיבײא

 !ףָאס םעד טעלּפ בייהנָא םעַײנ א טימ

94 

 עשורעי

 ,דניק ןַײײמ ,ןעד וטסליוװ סָאװ;

 "!ללמיה ןופ לרעלעט סָאד

 ןרעזייב ךיז טפָא טגעלפ

 .עבָאב יד רימ ףא



 ,ןאד.רימ רָאלק זיא ןעוועג
 ,זיא למיה רעד ס ַא וו זא
 .{יונעג סייוו ךיא
 | ...לרעלעט:ס רָאנ
 . ?סע זיא סָאװ ,לרעלעט סָאד

 ,גנאל ןופ ןיוש עבָאב יד זיא ןברָאטשעג
 ןרעדנא ןא ןיז א
 ,ןעמוקאב רימ ראפ טָאה למיה רעד
 /  לרעלעט סָאד זיולב רָאנ
 ...לָאמא יוװ ,רָאלקמוא-ךעלביל זיא

 .,עטסרעַײט סָאד זיא'ס ,ןגָאז טלָאװ'כ
 ..ןעבָאב רעד ןופ ןבילבראפ זיא'ס סָאװ

657 

 רעטכיד

 .רעווש רעייז זיא טכייל ןביירש

 .רעגנירג טינ סיוועג -- רעווש ןביירש

 רערט ןייא טכע ןביירשאב וצ

 .רעטניט א ןּפעשסיױא ןעמ ףראד

 .טּפעש ןוא טּפעש עמ ןוא ןעמ טּפעש

 . ...טּפעשעגסױא טינ ,טבעלעגּפָא
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 רעדנילב רעד

 רעגעלעג ןופ ךיז ףוא רעדנילב רעד טבייה ןגרָאמ ןדעי

 ;ןיילא ךיז וצ טגָאז רע ןוא
 ,"גָאט ןיוש זיא סע,
 ,טכיל סָאד ןָא רעגניפ יד טימ רע טּפאט ןגרָאמ ןדעי
 טנאה רעד ןיא ןקעטש ןַײז טמענ
 טָארט ךָאנ טָארט --- םאזגנאל ,םאזגנאל ןוא

 ,טכירק רע רעכיזמוא ןראוטָארט ןוא ּפערט רעביא

 ,ןוז טימ ענעקנורטעגנָא ןעייטש ןסאג

 .קעלפ םענעדלָאגניג א ּפָא ןעלגיּפש ןביוש

 ,ןוז טימ רענעסָאגראפ א רעדנילב רעד טכַײלש

 .געוו םעד ןָא םיא טזַײװ ןוא סיורָאפ טייג ןקעטש רעד ןוא

 ,גָאט רענייש א :טכארט ןוא סאג ןיא םוא רעדנילב רעד טייג

 ,"ןייר למיה רעד זיא סע :טליפ עמ דילג ןדעי א טימ

 גָאלש ןקִיורמוא סנקעטש םוצ וצ ךיז טרעה רע ןוא

 ...ןייטשעג-ראוטָארט ןקיטליגכיילג ןפא

 טלאפ ןּפָארט-ןגער א זא ,רעדנילב רעד טריּפש םעצולּפ

 | ;טנאה ןַײז ףא ,ןקעטש ןַײז ףא ,ןרעטש ןַיז ףא

 ,טראנעג ךיז'ט רע יימעל ,ךיז רע טמעש

 ,טנאוו א אב ןטראוורעביא ןגער םעד ןייטש טבַײלב ןוא

 ;טראוו ןוא ,טראוו ןוא ,טראוו ןוא טנאוו רעד אב רעדנילב רעד טייטש

 | ,ןיג וצ טיג רָאג טכארט ןגער א ןּוא

 ,טראנעג ךיז רעדיוו טָאה רע :רעדנילב רעד טקרעמ

 ,םייהא טייהרעטמעשראפ ןייג ךיז טזָאל רע ןוא

 ;טכאג ענייש א ןָא רָאג טמוק'ס -- .רע טרעלק --- ?ןגער א וו,

 ."ןיײר-טרעטַײלעגסיױא טציא ןַײז למיה רעד זומ'ס

 ,טכאמ עראוו א --- סיורָאפ טייג ןקעטש רעד ןוא

 ...ןייג סעמע ןא ףא ןיוש טמעג ןגער א ןוא
 ו988/ |



 "װעטמָאי;
 ,ןוז ןגעק רענייב יד ךיז טמעראוו ןוא קלָאפרַאּפ טלא ןא טציז
 ;ןטלא םעד וצ עטלא יד ןָא ךיז טפור
 ,"וװעטמָאי;
 :רעטלא ןַײז וצ רעטלא רעד וצ טלקָאש
 ,.."וװעטמָאי טנַײה ,ָאי;
 םורא ייז טמענ ,עלעטניוו א טמוק
 ,"קיכָאװ זיא'ס ,יורג זיא'ס, :טפיולטנא ןוא
 ,דרָאב סנטלא םעד ןיא ךיז לארטש א טליּפש
 ,קיבָאמ ןרָאװעג ןיוש ענקיז ןופ זיא סָאװ
 ,.טדניוושראפ ןוא םענָאּפ ןַײז ןופ ןבראק עפיט ןיא ןיירא טכירק
 -  גטגניז לגיופ א ,עקשטיטלא יד טרעה
 ;לצ א יז ןטלא םעד טיג
 - "צ רעה;
 ,טנעה יד ףוא רעטלא רעד טבייה
 ור רערעווש טימ ענעסָאגעגנָא ייז ּפָארא קירוצ טזָאל
 ,טכרָאה ןוא
 ,ךרָאטש א ךרוד ךיז טגָארט ןדייב רעביא
 ,עלייוו א ץראווש ןרעוו סרעטלא רעד רָאה עסַײװ יד ןוא
 .,,טליּפשעצ ןוז רעד ןיא רעבליז -- רעדיוו דלאב ןוא
 --- עקשטיטלא יד טציז
 קעווא גנאל ןיוש זיא עכלעוו ,טנגוי ריא ןופ ןטָאש רעמורק א
 .(געט ענייש ןבָאה טיײקנייש ריא ךיז טימ טּפעלשעגטימ)
 ,ןציז סָאד רעווש ריא זיא'ס
 ;ןטלא םענופ לסקא ןיא ּפָאק ריא ןָא יז טראּפש
 ,ןטלאה טינ רעמ ןיוש ךיוא ךיז ןָאק רעטלא רעד ןוא
 ,ןקעטש םעניא ךיז ןָא רע טראּפש
 ,דרע'רד ןיא ןיײרא ךיז טרעיוב רעכלעוו
 ;טרעלק עמ ןוא ,טרעווילגראפ יו ,עדייב ןעמ טציז
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 ,געט עטַיוו ןעעז ןגיוא
 ;געוו ןגנאל ןופ ענערַאװעג-יורג
 ןָאטנָא טפאשקנעב רעטסרעווש ןיא ךיז ןעוט רעצרעה
 ..."!װעטמָאי, ,,,,"!װעטמָאי, :ןעלמרומ ןּפיל יד ןוא
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 ךַײט רעד - |

 ,ןעמָאנ ןַײד ןָאמרעד'כ לָאמ לפיוו

 ןףןיוש רעד סינ לָאמ סעדעי וטסיב

 סעגערב עבלעז יד רָאנ ןבַײלב'ס

 .ייריד רעביא סָאװ ,קירב יד ןוא

 ,ןעימיד-רעבליז ןַײמ טיג וטסיב
 ?ןסָאלפראפ גנאל ןופ ןיוש זיא סָאװ-
 ,םעלָאכ רעיולב ןיײמ טינ וטסיב
 ?ייבראפ רימ ךרוד טמיווש רעכלעוו

 טלמיוו רענייד טייקטאלג רעטנוא
 ,סנבעל-ןברָאק ליפיוזא טימ
 טלּפאצ סע קָאה-עקטנעוו ןפא
 ,טימעג ליק ןעגנאפעג ןַײד

 טסנרע ןסיורג ָא-אזא טימ
 --- ןקור ןַײד ףא לדנעּפש א טסגָארט
 עליטש רעפרעד ןופ קנאשעג א
 ,.םאי ןקיורמוא ןראפ

 וו
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 ?ןסָאלּפראפ זיא סָאװ ,סָאד וטסיב |

 ?רימ ייבראפ טלַײיא סָאװ ,סָאד וטסיב

 ?ןעמוק ךָאנ ףראד סָאװ ,סָאד וטסיב

 .ייףוא טינ טרעה סָאװ ,סָאד טסיב ,ןיינ

 ו 2

 סעריוד

 ,טכארטעג גנאל-ןבעל א טסָאה סָאװ ,ץלא לַיו

 ,גנוטיירגוצ א רָאנ זיא

 טכאנרעדאב ורּפָא ןַײד ,גָאטאב ימ ןַיד

 ,גנוטיירגוצ א רָאנ זיא

 ןיימ רעטוג רעד ,דיירפ עלעה יד ,טרָאװ ערָאלק סָאד

 ' ןגנוטיירגוצ א רָאנ זיא

 ,ריד זיב ץלא ןוא

 ריד ךָאנ ץלא ןוא

 ןיילא וד ןוא

 ,גנוטיירגוצ א ןענַײיז

 ?ןייטשראפ וצ ןטַײקיביײא רָאנ ץלא וטסכוז סָאװ

 !גנוטיירגוצ יד ייטשראפ
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 רעקיא

 ךיז ןטיבעג טָאה סע ביוא
 ,ןכאז ףא קוק ןַײד

 .רעקיא רעד טינ סע זיא



 ןעמיורט עטלא ןופ ביוא

 ,ןכאל טציא ריד ךיז טליוו

 .רעקיא רעד טינ סע זיא

 ,ןזיירג ךיז טסנָאמרעד ביוא
 ,ןעמעש ךיז טזומ וד זא
 ,רעקיא רעד טינ סע זיא

 :טסייוו וד ,קידנעוט ,עליפא ביוא
 ,ןעמעלק ךיד לָאמא טאט ןַײד טעוו סע
 ,רעקיא רעד טינ טעכיוא סע זיא

 ןגנירג א ץראה א טימ רעבָא ךיז טיה
 . ,ןעגנירד ןלעוװו ןוא ןופרעד ןריפסיוא ןכאמ

 .רעקיא ןייק רָאג זיא'ס ָא טינ זא

 !רעקיא רעד ךָאד זיא סָאד

 טַײקליטש

 ?יז זיא סָאװ ,טַייקליטש זיא סָאװ

 / ,רעדעי טסייוו ,זיא רענוד א סָאװ
 ,רעדער ןופ ּפירקס רעד טסּוװאב זיא'ס
 ,ןלעװ ןופ שיור רעד טנאקאב זיא'ס
 -- ,ןלעק-ןשטנעמ ןופ יירשעג סָאד
 ?יז זיא סָאװ ,טַײקליטש רעבָא

6857 
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 ,ןרעלק סע גנאל-ןבעל א טסגעמ

 .ןרעה םענעי ,ןגָאז סערָאוװס

 ,ןטכאד ךיז לָאמ טנזיוט ריד געמ'ס

 ;ןטכארטרעד ךיז םאב טסטלאה וד זא

 --- ?יז זיא סָאװ :רָאג ףָאס םוצ ןוא

 ?יז זיא סָאװ ,טייקליטש זיא סָאװ

 ,ןסילשאב וצ טסיב טיירג ךעלדנע

 ,ןסיוו טינ רָאג סע ןָאק עמ זא

 =- ןכרָאה םוצ קיטליגכיילג וטסרעוו

 ןכרָאש ןעייגראפ ,גנאלק סיוא טייג

 . רָאג יירק-"רענעה ןזיב ןיוש ןוא

 ייירעגייז ןוא ץראה ןּפאלק'ס ,וטסרעה

 -- רעגייז ןוא ץראה סָאד רָא ג ןּפאלק'ס
 ...יז זיא ס ָא ד ,טַײקליטש זיא סָא ד
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 ןסענעגָאלד

 ןוז יד ןעזעג טסָאה וד לָאמ ליפיוזא ןיוש

 ..טנעקרעד טינ ךָאנ ץלא ןבעל סָאד ןוא

 ,?ןוט ןיא זיא טייהיײרפ ןַײד ,טסניימ ז!סענעגָאיד

 ...טנעוו עטסגנע ןשיווצ רָאג ריא ןיא טסגיל וד ןוא

 ;םעלק ןַײד טסלָאז ןזָאלראפ וד ,ןיוש טַײצ
 !סאג יד ןעז ךיד םענַײד סקּוװ ןלופ ןיא לָאז
 םעש א ךיז ןכאמ וצ זיא שיראנ ,סענעגָאיד
 - .,סאפ א ןיא ךיז ןרעגלאוו ןטסיוװ א ךרוד

 ,ףָאסָאליפ רעשיכירג-טלא ---סענעגַאיד ו
 ,סאפ א -- טקעלאיד ןשיװטיל-שיליוּפ ןיא --- ןוט 9
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 רָאי עצראווש ידלא וצ ןוט יד לָאז
 !ריד ןָא ןַיירא טלעוו ןיא ךיז ןעלקַײק
 ;רָאּפ ןייק טינ טפאשגנע רעד טימ רעקנעד רעד זיא'ס
 ,ריב טימ ןַײז יז לָאז זיא ,ןוט א ָאי ןיוש ביוא

 ,סאפ ןיא קידנגיל טיג זיא ,ןעז ןוז יד ביוא

 !טלעוװ רעטיירב רעד רעביא קידנריצאּפש רָאנ

 ,סאגושעמ טביילב סאגושעמ ,סענעגָאַיד

 ...טלעפעג ןצעמע יז ןעוו ,ךיוא ןאד

 ,וד יו טקנוּפ ,רעפראד-טשינרָאג א ךיוא ןיב ךיא
 ,טדנעלראפ טייקיטכערעג יד ןפראד סָאד ביוא
 ור ןיא ךיז טקיטיינ עמָאשענ ןַײמ ךיוא ,טפערט'ס
 ;טנעה ןוא סיפ עטעווערָאהראפ יו ,ךָאנ רעמ

 -- טלעוו רעד ךרוד ןזָאל ךיז רעבָא סאפ רעד ןיא

 ,ןייטשראפ טלעוו יד טינ ןוא ךיז טינ :טסייה

 ?טלעטשראפ ןוז יד ריד טָאה רעוו ,סענעגָאיד

 !ןיילא וד --- ?וטסניימ ,ןדקומ רעדנאסקעלא

 ,רעגאב ןַײד טיול ,ןייג רימָאל :םיקסאמ
 ,טכיל טימ ןכוז שטנעמ א גָאט ןטימ םעניא
 ,רעמ רעד ןופרעד ןַײז טעוו רעבָא סָאװ
 ?טכיזעג ן ַי ד ןבָאה לָאז ,וטסליװ ,שטנעמ רעד זא

 ,קענש א טינ ךָאד זיא רע ,שטנעמ רעד ןוא
  ,זיוה ןייז םיא ןײגכָאנ לָאז טָארט ןדעי ףא זא
 !קעוא ןוט יד ףראוו ,סענעגָאיד
 !סיורא ךירק ,רעקנעד רעטמעלקעגנייא

157 
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 טרָאמרויטאנ

 : ,שיט רעלעג א

 ,שיפ א ןוא קערוב א ,עלעביצ א -- םיא ףא

 ,גורק א ןוא רעטכַײל א ,עלעצעט א -- ַײברעד

 ,קורק א ףא ךעטנאה רעטשטיינקעצ א -- ןטניה ןוא

 ,שטנעמ ןייק רעבָא ָאטינ
 ?טגיילעגקעווא ץלא סע טָאה רעוו

 ;:טליּפש יז ,בראפ יד

 ךעליולב -- ןסייוצ ןיא ,בראה קיטולב -- קע ןייא ןיא

 ןרָאװ עקידסעמע -- טמערופעגסיוא זיא ךאז עדעיא

 !רָאה א טלעפ'ס ביוא

 - .שטנעמ רעד רעבָא ָאטינ
 ?טגיילעגקעווא ץלא סע טָאה רעוו

 ;טּפעלקעגוצ ןטלָאמעגנָא םוצ ,םיא ןסַײרוצּפָא טינ ,קילב רעד

 ,?טבעל ץלא יוװ ,עז

 ,טבעל ץלא

 --- דרָאמ טימ יוװ ,ָאד טקעמש סע סעּפע ךָאד ןוא

 ,.טרָאמרויטאנ ןדעי ןופ קאמשעגייב םעד

 ,שטנעמ ןייק ָאטינ
 ,,!שטנעמ ןייק ָאטינ

00 
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 - ,דלימ
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 טנָאזירָאה רעד

 --- טנָאזירָאה רעד
 ,טנָאנ ןוא טַײװ ןשיווצ סָאװ ,עלערינש עניד סָאד
 ןטַײז עלא ןופ טּפאכעגמורא ךימ טָאה
 ,ןטַײװ עקירעגנוה ןופ טַיײקעגדעשז רענדילז טימ
 !טקיטש ,ןטָארטעגוצ זיא סָאװ ,טַײקדמערפ יד ,ײװדַא
 ?ןסיירעצ ,טייקנענאראפ ענענאראפ-טינ יד ,יז ךיא לָאז יו
 . ,טקיצנא ךימ קידנעטש טָאה סָאװ ,טַײקידצעגרע יד
 ..ןזייא ןופ ףייר א יו ,טציא ךיז םורא יז ליפ ךיא

 ,טנָאזירָאה רעד
 טייקניד ןַײז קנאדא רָאנ סָאװ

 טייקגנע ןַײז ןוא

 ,טנָאקרעד םיא ךיא בָאה
 דַײז ןקיטכיזכרוד ןעיולב ןופ ןָאטעג סיורא בייה א ךיז טָאה
 ,טדַײנשעצ רימ רע גָאט םעד ,ףייז טדַײנש עלעקירטש א יו ,ןוא
 ,טנָאמ קידנעטש ךָאד טולב ןוא ;טולב טניר'ס ,עז ךיא
 ;טנָאזירָאה םוצ ךיא ענַײט א טימ םוק
 ,ןטכָאלפעגמורא ,עז'כ סָאװ ,ץלא טסָאה וד סָאװ ,ּפאגק ךָאנ,
 ..?!?ןטכָאשעג גָאט םעד ךיוא ךָאנ וטסָאה
 רעמ ןוא רעמ ץלא טרעוו ןצראה ןפא ןוא
 | ,רעווש קידנקידיילאב
 טדיינשעצ טייקנענאראפ-טינ א ַײמעל
 ,.טייוו ןוא טניַאנ ףא טלעוו עכעלטַײהניײא ןא

160 
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 ,.יסקיטולב

 ןפיוק ןעוועג טינ לָאז עטאט רעד ןעוו ןוא
 ,קראמ ןפא עלעגיצ ןייק
 ,ץאק עדליוו יד סע טקוצראפ טינ ךָאד טלָאװ
 ,ןסיבעג טינ וועלעק רעזייב רעד ךָאד טלָאװ
 ,ןקעטש רעטאוועקוס רעד טלָאװ טסעמיימעג טינ
 ,רעַיפ סָאד טלָאװ טעפראסעג טינ
 ,רעסאוו סָאד טלָאװ ןשָאלעג טינ
 ,סקָא רעד טלָאװ טעקָאילשזעג טינ
 ..ןטכָאשעג טינ טעכיוש רעד ןוא

 ןענאטשראפ סע עטאט רעדנא ןא טָאה
 ,ןדיימראפ זייב סָאד טלָאװעג ןוא
 ךיז ּפָא ןעמ טגָאז רעבָא עשז יו
 --- ,קיליב-טָאּפש יוזא זיא סָאװ ,ףיוק א ןופ
 ..!םיזוז ייווצ זיולב ,םיזוז ייווצ זיולב
 ;עָאצמאה א ףא רע ןלאפעג זיא
 טָאה טפיוקעג עלעגיצ סָאד רע

 ,טעכיוש םוצ ךַײלג סע טריפעג ןוא

 ,עידאג-דאכ יד ןטימעגסיוא
 ,.טולב סָאד ךָאד ןטימראפ טינ
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 עיגעלע-סאג

 ,ראוטָארט עמאס םאב ,סאג רעקידלמוט ףא

 רעדמערפ רעקידוועמעש א יוװ טקנוּפ

 -- טפאשלעזעג רעכעליירפ א ןיא

 .ירָאג ןגָאװ-ןוא-דרעפ א



 ,ןראקָאטװא עקידעווייג ןגעקא

 ןעלקיצָאטָאמ עקידעּפצוכ ןגעקא

 ,רעמאזנייא ןא ,רעטנלע ןא

 ,רעגיה"טינ גנאל ןופ ןיוש א

 טלוּפ רעד טּפאלק סע

 :טייהדניק רעטלאשראפ ןַיימ ןופ

 !סיוא

 !סיוא

 !סיוא

 !סיֹוא

 ?רעהא טציא סע טמוק ןענאוונופ

 ?לאטש ןַײז טקעטש ּווװ

 ,טגייה סע ףראדאב רעצוו ןוא

 גנאל ןופ ןיוש ןעוו

 ..?סעלדאג ןַײז ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע

 ,טאלג -- ןקור רעד

 ,לופ ןוא קידכעלַייק --- קעדָאז רעד

 בירט -- ןגיוא עקידעבעל יד

 ...סעראפ-ָאטיוא עקידנצנאלג עטיוט יד ןגעק

 !סיוא

 !סיוא

 !סיוא

 !סיוא

 ,ףייטש ןוא ךַײװ זיא געוו רעד
 --- טאלג ןוא ךַײלג זיא געוו רעד
 -- ֿפמוז ןייק ןוא ןרָאד ןייק ,ןייטש ןייק
 :עיײכעמ שזא ךיז ןענַיז סעטעּפָאק יד

19 
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 ,גנירג ךיז טפיול סע
 ,טמיווש ןגָאװ רעד ,ךיז טעקצָאה טעמָאכ רעד
 ;ןעָארק יו ,ייז ןטיילגאב סע ןוא
 ...קעזיוכ ןוא ליפעגטימ ,רעגַײנ
 !סיוא
 !סיוא
 !סיוא
 !סיוא

 טַײקמעראוו ליפיוזא
 ,דרעפ םענופ םעטָא ןסַײװ ןיא
 טייקכעלטימעג אזא
 ,קע ןַײז ןופ עכָאפ ןטיירב ןיא
 ,ץראה סָאד טגרעוו ןוא ןָא סע טּפאכ סעּפע רָאנ
 ,..טימעג ןטרעדורעצ םעניא ןָא ןעלדָאנ טיש
 סאג עטיירב עקידלמוט יד
 ךיילב ךעלקערש םעצולּפ טרעוו
 ריא רעביא טגנעה ,ןוז עצראווש א יו ,ןוא
 --- גיוא-ןדרעפ עקידנענָאמ עסיורג סָאד
 ;ענייט עצראווש ,ענעטעמאס ,עטכייפ יד
 ,רעווש םאזיורג זיא ןַייז רעטצעל רעד,
 "!ןיילא ךיז ןבעלרעביא טסייה --- ןעמעלא ןבעלרעבירא

 ?סיוא

 ?סיוא

 ?סיוא

 ?סיוא

 ,,?סיוא

6082 
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 לָאז ןעגנילעג ןיוש סע ןעוו ןוא
 ָארק רעד ןופ ןעיצוצּפָארא
 ,עצראווש סָאד עלעטנאמ ריא
 םעד ךרוד ןעד ןרעוו יז טלָאװ יצ
 ?ביוט עסַײװ א
 --- ָארק א טרָאפ יז טבַײלב רעמָאט ,זיא יו ןוא
 ,,?טעקאנ ךָאנ וצרעד זיא סָאװ ,ָארק א

| 964 

 ןביוש

 ;ןוז יד טּפאכעג טָאה יז זא ,טניימ ביוש עדעי

 .ןביוש עקידנעילג ךעלקילג ןענייש

 .,ןופרעד טָאה עָאנאה ביוש עדעי

 ,ןביול טייקידלגיּפש ריא טוט עמ סָאװ

 -- טלעוו רעלעה ןוא רעטלקנוטראפ םייה ןשיווצ

 .עניד ,עקיטכניזכרוד עציכעמ א

 טלעפעג ןרעדעי יוװ ,זיא סע ביל יו ,ָא

 !ןעגיד ןענעק וצ ךיז ךרוד ןזָאלכרוד א טימ

 ,ןַײש ןופ לאווק רעד זיא יז זא ,טניימ ביוש עדעי
 .רעביטש ןיא ןַײז רעטצניפ טלָאװ ריא ןָא זא
 ,ןיירא טַײקיטכיל עדמערפ טזָאל ביוש עדעי
 ...רעביא ,סנגייא טימ יו ,ךיז טמענ יז ןוא

1638 
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 ,ןבלאווש עלא

 בָאה'כ ןעזעג סָאװ

 . ,טַײהדניק ןַײמ טניז

 ,טכוד ,ןענַײז

 ,בלאווש עבלעז יד

 ,סעמע רעדעי

 זיאיטינ-ןעוו טָאה סָאװ
 ,ךימ טניישאב
 .ןעזעגסיוא שרעדנא רימ טָאה

 בלאווש יד זיא

 ?סעמע ןייק טינ ןעד

 !בלאווש עיירפ --- סעמע ,סעמע

 ו 3

 טפאשקנעב

 ריד וצ געוו םעד ךיא לע ןטסעמ
 ,דלודעגמוא ןיימ ןופ גנעל רעד טימ
 ,גנונָאמרעד א ףא טקעטש ץראה ןַײמ
 .עקליּפש א ףא לרעטאלפ א יו
 |  ,לירג יד ליוו סָאװ
 ?סלֹוּפ ןַײמ ןיא טצעזאב ךיז טָאה סָאװ
 ,ץראה םעד זיא גנע
 ...ןעגנאפ ךיז ןזָאלעג טָאה סָאװ

162 



 לגייפ עיורג

 ,ךיוא ןעגניז לגייפ עיורג

 .עטרילָאק יד ןופ ךָאנ רעסעב רעשפע ןוא

 ,ךיוה ןעִילפ טינ ךיז ןסַײר ןעיײווָאלָאס

 ,עטריפראפ דיל ןגייא רעייז ןופ ,םוא ןזַײרק ןכרָאל

 ,ןייטשראפ וצ סע זיא ,ךיז טכוד ,טעשָאּפ יוזא

 .יןעקנעדעג וצ קידנעטש סע -- רעבָא רעווש יוזא

0060 

 גנופאש

 ,ןייטש א יו ,טרָאװ סָאד עסעט'כ
 ,םייל ןַײז טלָאוװ'ס ךיילג ,סע םערופ ןוא
 ;יוװ טינ ךיא סייוו ,סע ןטכיראפ ןעמ ףראד
 ?ןטענק יצ ,ןקאה

 ,טראה וצ סע זיא ,סע םערופ ןיא ךיא גייל

 ,טראצ ֹוצ סע זיא ,ןרעמאה סע ךיא ווּורּפ

 ,טרָאװ ןופ סיוא טייטש עמ סָאװ ,ץלא ןדיירסיוא

 ..רעטרעוו סיוא ןלעפ

14 



 ענסאילאב עיר

 ךיל ןַײמ

 ,סעּפעטס ,עניארקוא ,ענַײד ןיא טרעטַײלעג זיא דיל ןַײמ
 ,ךעּפעט רעקיבראפ רעזָאלדנע ןא יו ,טַײװ ךיז ןטיײרּפש סָאװ
 ,ןלאווק ענַײד טשרָאד ןַײמ ןליטש סע זַײװדניק ןופ
 ,ןלאש סָאװ ,רעדיל עקיצראה ענַײד רעה ךיא זַײוװדניק ןופ

 ,ןזָארג ןופ ןעיוט יד טימ בָאה ךיא םענָאּפ סָאד ןשאוועג
 ,ןזָאר טימ ןעניגאב טימ ךַײלגאב טנפעעג ןגיוא יד
 ןטייב ףא טעװָאכעג ןוא טצנאלפעג סנגרָאמירפ עשירפ ןיא
 ,ןטייווק עזָאלגרָאז עקינוז יד ,ןסביוא עקיגָאװ יד

 ,רעדלעוו ןיא סנטָאש עקיטכאנאב יד טינ ךימ ןקערש רעשפע ראפרעד

 .רעטלעק ץלא ןבראפ יד ןרעוו סע ןעוו ,טסבראה ןקיטעּפש ןיא

 ןענירג קידגנילירפ ךָאנ ענַײמ ןיא ןגיוא ןיא ןלָאז ןוא

 ,עניארקוא ןיַײמ ןופ סעּפעטס עזָאלדנע יד

11 
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 לאפרעטעלב רענעדלַאג

 -- ןרָאי ענַײמ ןופ לאפרעטעלב רענעדלָאג רעד

 .ןרָאלראפ טינ טייג רע .ןרָאלראפ טינ טייג רע

 ,לפייר סָאד ןביילג ןשרעדניק ןופ טלקייק רע
 ,לפייווצ טימ טנגוי ןַײמ ןיא ןיײרא ךיז טסייר רע

 ,סנגער עמעראוו טימ רעמוז ןַײמ ּפָא טשירפ רע

 .ןגעטש ןוא ןגעוו ףא ןייטשנייא טינ ךימ טזָאל רע

 ...טרעטַײװרעד סָאװ ,ץלא ןופ גנאהרָאפ םעד ףוא טבייה רע

 ,טרעטַײל רע ןענײטשּפָאה "ןטכאנראפ-רעטניוו ןיא,

 .עניוס ןגעק קעווא רע טקיש ןענאמצראווש ןוא

 .ןעניוש טינ טליגכַײלג ודנוא טנרעל רע ,ןיקלאה יו

 .רעיוא םעד ןָא ץיּפש ךיא .ןגעוו יד אב ייטש ךיא

 ,רעיורג טרעוו למיה רעד .רעטיוועג א טייג עס

 ,ןפיול טינ רעגולק א טעוו ,טרעשאב סָאװ ,םעד ןופ

 + ,ןפיילש יד ףא רימ אב רָאהיורג רַאּפ א ךָאנ זיא

 .ןרעטש ןפא רימ אב ןשטיינק רָאּפ א ךָאנ זיא

 !ןרעווקס רעוועיק יד ףא טסכראה ,ריד ןגרָאמ-טוג

 .עלאק א יוװ יוזא ,גנוריצ ןיא זיא טלעוו ןַײד

 !עלא ראפ ןוא ךיז ראפ ןבראפ ענייד ףראד ךיא

 ,לטעטש ןַײמ וצ ,דלאוו םעניא קעווא ךימ ריפ זיא

 .רעטעלב ענעדלָאג יד רעהפוא ןָא ןעשרוש סע

 ,ןאמצראווש רעשָא טנאּפשעג ךיוא לָאמא טָאה ָאד טָא

 ,ןצראה ןיא ,ץלָאהקיּפ א יו ,טּפאלק יז --- ערוש ןייז

 .עריל ןַײמ וצ טיירג ךיא .סענורטס יד ןָא יצ ךיא

 !ןרילראפ עגער ןייק טינ רָאטיכ לאפרעטעלב ןיא

164 
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 טייקמאזנייא ןופ רָאנ זיא'ס
 ,דלוש יד טָא ןעמוקעג
 ,קיגזטכַײל טינ טַײװ ןיב'כ
 -- ,טלושעג טינ טעשַאּפ ןיב'כ
 רעייגכרוד א לָאז ךיא
 ,ץראה ןיא ןּפעלשניײרא
 ,טראוו ךיא
 ,.טראוו'כ קידלודעג

 טייקמאזנייא ןופ רָאנ זיא'ס
 ,דניז יד טָא ןעמוקעג
 !רענַײמ טָאג רָאנ
 ,,.דנילב טינ ,םורק טינ ךָאד ןיב'כ
 זיולב ךיא טעב סעמע םעד
 ;ריד אב דניצא
 טנפעעג קילעפוצ טסָאה
 ?ריט יד טָא

 ענַײד ןּפיל ןוא
 - ,טגַײלעג ךיוא ןבָאה
 ,טגיײצרעביא ךימ יוזא ,יוזא טסָאה ןעוו
 עמָאשענ ןַײמ ןופ רעק רעדעי זא
 ,טנָאנ ריד זיא
 ץראה ןַײמ טּפאלק'ס זא
 | סנַײד םעל
 ,טנוװָא ןטעּפש ןיא

 ןפורעגנָא ךימ וטסָאה סָאװראפ...



 ?"דגיק;
 -- ןריפראפ דניק א
 !דניז עטסערג יד זיא

160 
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 !יורפ ןַײד זיא עס רימ ןופ רעכעלקילג יו

 ,יורטש ןופ יוװ טקנוּפ ,זיא ןקורט יז ןעוו עליפא

 ,רימ ןגעק לּפירק א ,ץכינעגיוט א

 .ריד ףא טכער עצנאג יד ,טכער יד טָאה יז

 .ליפעג ריא ןטלאהאבסיוא טינ ףראד יז

 ,ליּפש ןייק טלעוו רעד ראפ ןליּפש טינ ףראד יז

 ,טכער זיא ץלא זא ,ךאמ ןעזסיוא ןא ךיא ןוא

 .טכענ-רעטניוו ןיא ךימ ןקיטש ןרערט שטסָאכ

 ,קילג א רָאנ זיא ןבָאה ביל זא ,טגָאז רעוו

 !קירטש א ןופ רעגרעיז עביל עמייהעג

10 
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 ,ןדָאל עטפיורשראפ-בלאה ןיא טניוו רעד טּפאלק עס
 ,ןדָאש ןייק ָאד ןעגנערב טינ ןיוש טעװ רע רָאנ
 ,בוטש ןייק טינ זיא בוטש יד
 ,ךאד ןייק טינ זיא ךאד רעד
 ;רימ טסגָאז וד ןעוו ,ןענייוו ךיז טליוו'ס ןוא

 ,"ךאל;

27 
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 ..זיוה םעד טימ ןעמאזוצ קעווא זיא סעּפע לַיװ
 | ,ךיוה זיא בוטש עַײנ ןיימ
 ,סיורג זיא בוטש עַײנ ןַימ
 -- ,לָאמא ןופ לטלעוו םעניילק ןיא ,טרָאד רָאנ
 ,לָאט ןיא טציא זיב ךָאנ טרעטעלק טיַײהדניק ןַײמ
 ,םאטש-לָאּפָאט םוצ ךיז טעילוט טנגוי ןַײמ
 ,.,םאלפ ןיא ץלא ךָאנ זיא רע
 ,סרעטַײש ענעי ףא זייב סָאד טנערב עס ,טכוד רימ
 ,רעטַײװ ץלא ךיור םעד בַײרט ךיא

 ,רעטַײװ
 ,רעטַײװ = |

1 9 6 4 
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 !רעטניט ןיא טניט רעד טראוו קידלודעגמוא יו

 ,רעדניק יו עטרעביושעצ ךָאנ ןענַיז סערוש יד

 ,ןעשטשאלסיוא ןוא ,ןגָארטסיױא ייז ףראד עמ

 ,ןעמיוצ ןוא

 .ןעמיוז יוו ,עקיגָאװ ןייגפוא ןלָאז ייז

 ,טיורבנרָאק יו קאמשעג ןַײז ףראד דיל א

 ,טיונ יד ריא ןיא זיא'ס ןעוו

 ...טיונ עסיורג יד

1 96 4 
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 !קאט-קיט
 !קאט-קיט
 ,טקאט םוצ יוזא ץראה סָאד טּפאלק
 ,ליווװ ןוא יוזא טוג רימ זיא'ס
 ,ליומ ןלופ םענופ רעדיל
 ,ןסאטס עצנאג רעדיל ,רעדיל
 ןסָארדראפ ןוא ןעייוו ןופ ןייר
 -- ךאוו ףא ּפָאק ןיימ אב ןעייטש
 ,טכאנ עצנאג א ךימ ןטיה

 !קאט-קיט
 | !קאט-קיט
 ,טקאט םוצ יוזא ץראה סָאד טּפאלק
 ,טכא רעגייזא דלאב ןיוש זיא'ס
 ?טראוו ןוא ךָאנ ךיא גיל עשז סָאװ
 ,ריט יד ןענעפע ךיז לָאז'ס
 ,.רימ וצ טנייה ןעמוק טסלָאז וד

 !קאט-קיט
 !קאט-קיט
 ,,,טקאט םוצ יוזא ץראה סָאד טּפאלק
 ,ליווו ןוא יוזא טוג רימ זיא'ס
 ,ליומ ןַײמ אב ןּפיל ענייד
 --- ,ןגיוא יד טכאמעגוצ ךיא טלאה
 ...ןגיולפעג טינ ,ןגיוטשעג טינ
 ,ןעמיורט ןענָאק רעטכיד סָאװ ,טוג
 !ןעמיוצ טינ םיורט םעד ןָאק רענייק

660 
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 םענעסעגראפ טינ ןופ
 (ןרָאיעמַאכלימ)

1 

 ,ןוז רעניילק ןַײמ ,לרענַײגיצ ץראווש ןיימ
 - ,ןסקאוו ןענָאק ףא ןוז ליפיוזא טספראד וד
 רָאג סקאראכ ןייק ןריפ ךיד טלָאזעג בָאה ךיא
 - ,רעדלעפ רעריקשאב ןיא ךיד טכארבעג כָאה ןוא
 ,רעטלע ןרעוו ןענָאק ָאד לָאמאטימ טסלָאז
 .ןעלסקא ענַײד ןרעוו'ס רעלָאמש יו ,עז ךיא
 - ,ןסקאוו ןענָאק ףא טיורב יא ,דיירפ יא טספראד וד
 טסורב עראד-שרעדניק ןַײד ףוא טלסיירט טציא

 ,טסוה רעקידנכליה-טנרָאצראפ אזא

 ...סָאװראפ טינ ךימ טגערפ ןוא ןעווראפ טינ ךימ טגערפ זיא

2 

 טיורב סָאד בָאה ךיא
 ;ריפ ףא טלייטעג
 ןעמאמ רעד ,ןוז םעד
 .ריד ראפ ןוא

 לייט עטרעפ יד
 --- רימ ןבילבצג'ז
 ,ךעלקערב יד
 ,ריּפאּפ ןפא סָאװ

 ןאגעג זדנוא טלָאװ ץלא ןוא
 ,םעלָאשעב
 ,ןוז רעד טינ ןעוו
 :םעלָאש רעזמאמ רעד

 פד



 ,םיא ךָאד טסנעק וד

 .רעיירש ןביל םעד

 טסלייט וד טסייה סָאװ ---

 .ןעיירד ףא טיורב סָאד

 עקַײּפ א טמוקאב'מ
 ,ריד ראפ ךיוא
 ,ךיילגאב טיורב סָאד דיַײנש זיא
 ,.,ריפ ףא

 :ענייט'כ לפיוו ןוא
 ?ךעלקערב ןוא ,ונ
 --- ךעלקערב זא ,טגָאז רע
 .ךעלקערב ןביילב

 טכאנ א טציא ךיא גיל זיא
 --- םעלָאכ ןוא
 ,ןראנּפָא םיא יוזאיוו
 יײןעמעלָאש ןַײמ

14 

 רעדניק ןגעוו רעדיל

1 

 ,לצעק א ראפ עריומ טָאה דניק ןַײמ

 ,טכארטעגוצ ןוא טכארטעג ךיא בָאה

 -- ,לצעק א ראפ עריומ טָאה רע ביוא

 ,טכארבעג ץאק עסיורג א ךיא בָאה

31 
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 ,לטניה א ראפ עריומ טָאה דניק ןַײמ

 ,טכארטעגוצ ןוא טכארטעג ךיא בָאה

 -- ,לטניה א ראפ עריומ טָאה רע ביוא

 ,טכארבעג בוטש ןיא טנוה א ךיא בָאה

 ,לטניוו א ראפ עריומ טָאה דניק ןַײמ

 ...טכארטעג ,טכארטעג ,טכארטעג ךיא בָאה

 ,לטניוו א ראפ עריומ טָאה רע ביוא

 ?טכארבעג טניוו א םיא רעשפע טלָאוװ'כ

 ןסקאוורעטנוא רימ טעוװ רע ?סָאוװ וצ

 ,טלעוו רעד ןיא ןייגסיורא טעוװ ןוא

 ןעלסקא ענַײז עסיורג יד ףא ןוא

 ...טלעק יא ,טניוו יא ןגָארטסױא רע טעוו

2 

 :רעטרעוו ענַײמ ןיא ןַײא ךיז רעה --
 ,רעטכעלש א ןַײז רימ טסעוו וד ביוא
 ןפיוקראפ קראמ ןיא ךיד ךיא לעוו
 ,ןפיוק ךיז עלעדיימ א ןוא

 ,ןגָאז לע ךיא סָאװ ,ןַײא ךיז רעה
 ,ןגָאלש ךיז ףיוה ןיא טסעוו וד ביוא
 ,ןכירק ןטױלּפ ףא טסעוו וד ביוא
 ,ןכיש טינ ,ךיד ןדיילק טינ לעוו'כ

 | ,רעדניק ןייק טינ ןעמ טמיוק ,סנטשרש --

 .רעגנירג ןרָאװעג ןיוש רימ זיא

 ,ןפיולטנא קראמ ןופ לעוו'כ ,סנטייווצ

2--06 



 ,ןפיוקראפ טינ ךימ ןיוש וטסעוו
 ,רעטסעווש א עקאט ףיוק ,סנטירד
 !רעטסעב רעד ןַײז טלמעד ךיא לעוו

}0 

 ןרעצנעט יד

 ,ּפערט עלא ףא סיױרָאפ טייג ןקעטש ריא
 .ןקעטש םעד ,ךָאנ םיא טייג יז טָארט ךָאנ טָארט ןוא
 ּפענק יד ןופ רעטומאלרעּפ רעד רָאנ ןוא
 ,לקער שידָאמטלא ריא ןופ ץנאלג םעד ּפָא טיה

 ,טיוה יד ןיוש זיא טשטיינקעצ ןוא ןגיוצעצ

 ,טיג בראפ ןייק רעמ ןיוש טפלעה ןּפיל עווַאלב יד

 ,טיוט"טשעלאכראפ ףיילש רעד רָאנ ךיז טּפעלשיס ןוא

 "!טינ בראטש ךיא; :ןרעטיצ ןעלּפאצראווש רָאנ ןוא

 --- ?גנוי ןוא ןעוועג ןייש יז זיא עשז ןעד יצ
 ...ןסיבעג ךיז ןפיל יד בָאה'ב קעטייוו ראפ
 ,גנורּפש א וצ ךיז ןרעצנעט יד טיירג טָא
 ,ןסיראפ טפול ןיא ןעגַײז טנעה עדייב ןוא

 ,רָאה יד ,ךעלעקעלג יד יו ,ןעגנילק'ס ןוא

 יייןענייוו עשירפ ןיא יו ,ןליּפש ןּפיל יד

 רוּפש א שטָאכ ןבילבראפ טינ זיא סָאוװראפ

 ?ןעניישאב גנוי ןגיוא סָאװ ,טכיל רענעי ןופ

 ,םערט צלא ףא טיורָאפ טייג ןקעטש ריא
 ,ןקעטש םעד ,ךָאנ םיא טייג יז טָארט ךָאנ טָארט ןוא
 ּפענק יד ןופ רעטומאלרעּפ רעד רָאנ ןוא
 ,לקער שידָאמטלא ריא ןופ ץנאלג םעד ןַיײא טיה

809} 
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 ?קלָאפ ןַײמ ןָא ךיא ןיב סָאװ
 גלָאפרעד ןַײמ עליפא
 ,עניילק ףא ךעלעדמעז ףא גנירג ךיז טישעצ
 --- ,דלָאג ןיא ךימ ןָאטנָא עליפא לָאז עמ
 ,טינ סע ףראד ךיא
 ,ענייא ךיא ןיב טנלע לַײװ

 ?דיל ןַײמ טלָאװ ןענָאמ רעוו

 דימ ןוא סיורג -- שיטבַײרש ןַײמ

 .ןריּפאּפ ףא ןעמארג טימ רענעדָאלעגנָא ןא

 ,ןריפ ןזומ רעדיל ןוא .טרעהעג טינ יז טלָאװ עמ

 ,ןריּפאלק טַײקמאזנייא ןופ ןָאק עמ --- טינ ביוא

 .ןריר ןזומ יז ץראה קיצנייא-ןוא-ןייא שטָאכ

 .ןַײז רעטכיד א רעווש זיא'ס

 ןַייּפ יד ,דייל יד קלָאפ ןופ

 ;:טעמורא ץלא ראפ --- ןיילא ריד ראפ רָאנ טינ

 ,יירשעג ןשרעדניק ןקיטכירפוא ראפ
 ,ייזראפ ןיא טביילב טיוט סָאװ ,םיוז ןדעי ראפ

 ,טעמוא טימ ענעגיוצראפ-ירפ ןגיוא ראפ

 ?קלָאפ םענָא ךיא ןיב סָאװ
 גלָאפרעד ןַײמ עליפא
 ,עניילק ףא ךעלעדמעז ףא גנירג ךיז טישעצ
 --- ,דלָאג ןיא ךימ ןָאטנָא עליפא לָאז עמ
 ,טינ סע ףראד ךיא
 !ענייא ךיא ןיב טנלע לַײװ

195 6 



 רָאד רעזדנוא

 !עלא ןופ רעכעלקילג זיא רָאד רעזדנוא
 ,טַײצ א ןיא ןרָאװעג ףַײר ןענייז רימ
 -- טַײװ רעטסטַײװ רעד ןופ לקניוו רעדעי ןעוו
 -- רעלארוא גרעב יד זיב סעּפעטס רעמירק ןופ
 ,טיינאב שטנעמ ןופ ימ רעטשטנעבעג טימ טרעוו

 ןעקנאט רעטנוא ןפרָאוועג ךיז ןבָאה רימ
 ,ףוג ןגנוי ןטימ יז טלעטשעגּפָא ןוא
 -- ,ףוראב רעד זיא גירק לַײװ ,ראפרעד טינ ןוא
 ,ןעגנאלראפ רימ קידנעטש ןדירפ-רעקלעפ לייוו
 ,ףורא-גראב קיטומ ןעייג רימ ,גנוי ןענַײז רימ

 ,ןצאלאּפ ענלמרימ ןייק זדנוא ראפ טיירגראפ טינ טָאה'מ

 ,טיירגראפ טינ ןעלדנאמ טימ סעקנישזָאר ןייק

 ,טייק-ןוא-דגיק ןביוהעגפוא ןבָאה רימ

 ,ןצאלּפ לָאז ןוא ןקוק לָאז טלעוו עטלא יד

 ,טיירב רעשידנעלסור ףא ךיז ןסקאוועצ רימ יו

 ,ןדימש ,רעבעוו ,רעבערגנליוק ןענַײז רימ
 ,וייבסָאדלא ןענאטשעגסיוא ןענַײז רימ
 ,טולב רעזדנוא ןוא

 ,ימ רעזדנוא ןוא
 ,סייווש רעזדנוא ןוא י

 -- ,רעדיל עגנוי עטיישראפ ערעזדנוא ןוא
 ,טסיירט רעזדנוא ןוא טומ רעזדנוא ןרענ יז
 ,זדנוא ןפור ייז

 ,זדנוא ןקעוו ייז
 ,..ןלאש ייז

 !עלא ןופ רעכעלקילג זיא רָאד רעזדנוא ,ָאי
82) 



 שטיװַאכורָאב עשטיא

 ורמוא רעד ןייטש לָאז
 !ךאוו רעד ףא

 זטָאטזע-ןעדאב ןיא 1

 ,ןיוו םורא סָאװ ,טָאטש-ןעדאב ןיא
 ,טניוו רעסייה א טסילפ ןגעקטנא
 טָאטש יד רימ םענָאּפ ןיא טלָאוװ'ס יו
 ,טָארד ןוא ןייטש ריא טימ טמעטָאעג
 ,דרע'רד רעטנוא ןופ ףמאד-לבעווש טימ
 טרעוו קיטַײצ ןעוו ,בױטש-בױרטנַײװ טימ

 ,ךַײרטסע ןיא טָאטש-טרָארוק עטסּוװאב א 1

0 



 ןַײש ןוא שינרעטיב-רעדָאי ןופ

 ,ןַײװ רעד רענטרעגנייוו עטיַיוו ןיא

 ,.טעלגעגסיוא ןגיל ןסאג יד

 טעוועג ןיא רעדער עקגילפ ןופ

 םיוק רעטקרעמאב א רעכיא טכביילב

 ;םיוז רעטראצ א ,טפאה רעניד א

 ,טגורג זיב ךאד ןופ טגייטשראפ יוװ ,רָאנ

 ,ןוז רעטנוא ןעייסש רעזייה יד

 ,קעד א יוװ ,סיוא טָאטש יד טעז'ס ןוא

 ,קעווא םאי רעד זיא'ס רעכלעוו ןופ

 ,טָאטש רעביא -- רעגיז א --- ייג ךיא

 טָארט רעשירעגלעז ןיימ זיא'ס ןוא

 טכירעגמוא --- רעטיוועג א יו

 ,טכפירעג ןופ לייט רוא ןא יוװ ןוא

 ,םוטש ןוא קידנדייר זיא סָארט ןַײמ

 ;םוא ךיז קוק ךיא ןאּפש ןדעי אב

 -- ךנאר עמאס זיב סגיל טייקדמערפ יד

 .טנאוו א םעד ןופ יונ שטָאכ ,טכידעג

 שעמ ןיא ץיּפש-לָאמקנעד א רָאנ ןוא
 טסעמ ךיז רעקיגָאטכלאה ןוז טימ
 טדנעלב ןוא ריא ןופ ןָא ךיז טדניצ ןוא
 ,טנעמונַאמ ןופ ןייטש ןעיורג םעד
 טניז ןופ ,ךרודא רָאי טרעדנוה ירד
 דניר ןוא דניק טָאה טקיטשעג טסעּפ יד
 | ...טָאטש ןיא ַאד טָא

 ,טסעפ ךָאנ טייטש רע
 ,"טסעּפ ןופ גנוזיילסיוא, לָאמקנעד רעד
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 ,.טלעטשעגּפָא ךיז לַײװ א ףא בָאה'כ

 ,טלעק יד זיא טלארוא יו ,גנערטש יו

 ,טייוו ןוא ןייטש רעטנוא ןופ טראּפש סָאװ

 ,טייטש יז טלעק ףא ,טָאטש יד ,טכאד רימ

 ,טעטש יד רעביא ,טלעק יד ,טבעווש יז

 טדערעג ךָאנ רעלטיה טָאה טשרע ּווו

 טסענ א ךיז ןענופעג טָאה'ס ןוא

 ,טסעּפ עניורב יד -- טיוט רעבלעז רעד

 ךָאנ ךיז טיהראפ טפול רעד ןיא טָאה'ס
 ,ךָאפ רעד טענגאב ןשישטַייד ןופ
 --- געוו ןטאלג םעד טימ -- ןענאדנופ
 ,קעווא דרָאמ ףא זיא רעדרעמ רעד
 ,טלייהעג טינ ךָאנ דנּוװ ןַײמ זיא'ס ןוא
 ,לייה ענעי יוװ ,ףיט ךָאנ זיא יז
 סיוטש-ןעלצרָאװ ןשיווצ ּווװ ,בורג יד

 .סיורא טסַײר ךיז לָאק סעמאמ רעד

 ,ןייוו טינ ,גייוושראפ ,ץראה ןַײמ ,גיײוושראפ

 -- ןיילא-ןייא טינ טנַײפ ןטימ טסיב

 רָאד ןצנאג א ןופ ןטולב יד

 .רָאי עגנוי עניימ ךרוד טסבַײרט וד

 ,ךאס א ,ךאס א ָאד ןענַײז רימ

 ךאוו רעד ףא םעלָאש םעד אב ןוא

 .סקיב רעטווּורּפעג טימ ןעייטש רימ

 ,טסיב טרעדורעצ :סייוו ךיא ,ץראה ןַײמ

 ,וד ךיוא בעל --- ךָאנ בעל ךיא זיב רָאנ

 ,ור ןייק סייוו טינ ,רָאד ןַײמ יוװ ,ןוא

 ,ןַײּפ יד קנעדעג ,קלָאּפ ןַײמ יו ,ןוא

 .ןַײז טסלָאז טכערעג ,דנאל ןַײמ יוװ ,ןוא



 ןעטנעמ רעצראווש רעד 2

 ;שירפ גנונַאמרעד יד זיא'ס -- קנעדעג'כ
 ,טשימעג ךיז ןגער טימ יינש טָאה'ס
 ,טפערט גנילירפ ןעִירפ ןיא רָאנ יו
 ,טפעחאב ךיז למיה טימ דרע ןעוו
 :טשרע טָא ןעשעג טלָאװ'ס יו ,קנעדעג'כ
 טסרעוו עגראק א זיא ןבילבעג
 ףורא-גראב ןטקנעװשעצ-בלאה ןופ
 ,טפור ךיז גגאטנעטוג סָאװ ,טָאטש זיב

 !רָאי ןצראווש םוצ ,גאטנעטוג ,ָא

 -- ראה עניימ ןיא ליפ ךיא טניוװ ןַײד

 ,ייֿבראפ ךרודא ףיילש עמאס םאב

 .יילב טימ רענעדָאלעגנָא ןא

 ,םורק טינ םיא ראפ געוו רעדעי זיא'ס

 ,םורא טינ ךיז טקוק רע --- ַײלב רעד

 -- טלעפראפ ּפָאק ןַײד טָאה רע שטָאכ ןוא

 .טלעוו רעד ץראה ןיא טפערט רע ,טפערט רע

 .גָאט סיוא ןיוש ןוא ןעוועג גָאט זיא'ס

 --- גָאר וצ גָאר ןופ ,זיוה וצ זיוה ןופ

 -- ץענ-ןגער ךרוד ,שא ךרוד ,יינש ךרוד

 טצעזעג טָאה'ס ןענאוונופ ,ןיהא

 טרעוושאב ןיב'כ ןעגנאגרעד ,םאלפ רעד

 ,דרע ןופ גָאװ רעקידעבעל טימ

 לָאמ ןטשרע םוצ דרע רעד טלָאװ'ס יו

 ,טלָאװראפ ךיז ןטערטאב ןיילא

 עשיטעװַאס יד עכלעװ ,דנאלשטַײדךערזימ ןיא טעטש עטשרע יד ןופ ענייא 1
 .ןעמונראפ טָאה יימרא
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 ,ןעוועג טכאנ ןיוש טלָאװ רעשפע ןוא
 -- טנערבעג טינ טלָאװ ,טָאטש יד ,יז ןעוו
 טראמ עדנע ןיא טכאנ-גנילירפ א
 טראוועגמוא רָאנ ..,לערּפא ןיא יצ
 דנארב ןקידרעכיוו ןיא ךיא בָאה

 ;טגאוו רעקידרעבינגעק ףא
 ,טעװ ןלאפ רָאנ ,ךָאנ ךיז טלאה סָאװ
 ,גטעוליס ןצראווש א ןעזרעד

 טבעוועג ןעוועג רע זיא טכאנ ןופ

 ,טבעלעג -- ןַײש ןופ טדײשעגּפָא ןוא

 .טנעוו יד טּפאטאב טנאה רעליקנוט טימ

 !טנעקרעד ךיד בָאה'כ ,שטנעמ רעצראווש ,ָא

 ןטראצָאמ אב טסאגוצ 5

 ,זיוה סָאד ,סאג יד טכוזעג גנאל בָאה'כ
 זיולב ןבילבראפ זיא'ס זא ,ןַײז ןעק'ס
 ,דרע עטסוּפ קעריפ א םעד ןופ
 ,טרעמראפ סנירג טרָאד טסקאוו רעשפע ןוא
 ,םוטעמוא יוװ ךָאנ רעטכידעג
 םור ןַײז טָאה רעטעּפש רעשפע ןוא
 טדײשעגּפָא ךיז ,טָאטש יד טזָאלראפ
 ,טייווראפ רוּפש ןַײז זיא'ס ןוא ,זיוה ןופ

 ,ָאד ןענאטשעג זיוה ןַײז זיא'ס ,ןיינ

 ָאלט ןוא ןייטש ןופ גנאלקרעביא טימ

 ;טנאוו רעד ףא רעגייז רעד טּפאלק ךָאנ

 "נייא יד טנרָאװ טעוליס רעצראווש רעד :טאקאלּפ ועשישטַײד רעטיירּפשראפ א 1

 : ,טיהעג ןַײז ,ןגַײװש ןלָאז יז ,רעניוװ



 ,טנאקיזומ רעד טניווועג טָאה ָאד

 טגיזאב טיוט רעד ןעוועג זיא ָאד

 ,קיזומ רעכעלברעטשמוא ןַײז ךרוד

 -- טבעווראפ טגעוו יד טָא ןיא זיא סָאװ

 .טבעלעג טָאה טראצָאמ ןעדאב ןיא

 .טסאה ליפוצ טימ ןַיײרא ןיב ךיא

 טסאג א זיא טַײקליטש יד --- ךיא טינ

 טיהראפ ּוװ ,רעמיצ םעד טָא ןיא
 ;טירט ענַײז ןבָאה ןעלקניוו יד
 ביוש רעד ףא -- רענַײז םעטָא רעד

 ,ביוטשןענוז ןופ לַײז םעניד ןיא

 טכאמ יד לרעטאלפ םעד טיג סָאװ

 ,טכאנאב ןכוזפוא רעַײפ סָאד

 רָאי-רעדניק ןופ ךָאנ ,טראצָאמ ,ָא

 -- ,רָאלק רימ ראפ זיא ןעוועג ייוו ןַײד

 טלייצרעד םיא ןופ רימ ןיקשוּפ טָאה'ס

 ,(טלייהעג טינ זיא טנַײה זיב ייוו רעד)

 ,רעוועג טימ רעטרוגעגנָא ןא

 רעהא זיב םיא בָאה'כ ןגָארטראפ

 לעוו'כ ןביירטראפ :טגָאזעג בָאה'כ ןוא

 .ולעווש ןַײד ןופ ןשטנעמ ןצראווש םעד

 -- סייוו ךיא ,טוג םיא ןעק ךיא !רע זיא'ס

 זייב ןַײז ,טפיג ןַײז קידנטיוט זיא'ס

 ,סנייר סָאדלא ןוא סנייש סָאדלא וצ

 ןיא ןָאטעגנָא ,שטנעמ א ןעמוקעג זיא ןטראצָאמ וצ זא ,עדנעגעל א ןאראפ 1

 'עגסיוא וויטָאמ םעד טָאה ןיקשוּפ .א .םעיוקער א םיא אב טלעטשאב ןוא ,ןצראווש

 ."לרעילאס ןוא טראצָאמ,, עידעגארט ןַײז ןיא טצונ

41 



42 

 ,סנייראפ ,שטנעמ רעסיורג ,רימ ביגראפ
 זיוה ןיא ריד אב ,טָאטש ןיא ָאד סָאװ
 ,טזיולבטנא ,זיּפש א יו ,זיא סאה ןַײמ
 -- טרעוושאב דרעוװש טימ ריד וצ דייר'כ סָאװ
 ,דרע סדנאלסור ןופ רעציפָא ןא

 !טיױט טינ ךָאנ זיא שטנעמ רעצראווש ןַײד
 טיורב ןַײמ זא ,ךיז טכוד רימ ?טסיײװ ןוא
 ,טמאטאב טינ זיא ,קאמשעג טינ זיא
 ,םאי ןופ יו -- רעסאוו-םענורב סָאד
 ,דלאוו רעניוו ןופ טמוק סָאװ ,טניוו רעד
 ,דלאב רע טפראוועצ טָאטש יד ,טכוד רימ

 טסעמראפ ךיז עניס רעדנילב ןיא

 טשער וצ זיב ןקעמוצּפָא ףא

 ,"טסעּפ ןופ גנוזיילסיוא ,, לָאמקנעד םעד

 ,טפָא רימ סיוא ךיז טיג'ס ןוא ,ךאוו ךיא
 ,ףָאלש ןכרוד יו ,עז'כ ןטַײװ ןופ

 ,םיור ןטלא ןיא ץאלּפ ןטיירב א

 ...ןיומאה ןכעלשטנעמ א --- םיא ףא

 ;טימ רעד ןיא ןפיוהרעטַײש א

 טילגרעד ָאנורב רעקנעדַיירפ רעד

 ' ,םאלפ ןיא

 --- םיור ןיוש טדניוושראפ טָא ןוא

 ,םיור ןצנאג םעד טקעדאב ךיור א

 ...ןיגאב ןרעטצניפ ןיא --- דרע יד

 ;ןילרעב סיורא טמיווש םעצולּפ ןוא
 ,טרָאד --- סנפיוהרעטַײש עבלעז יד
 ,טרָאװ סָאד םאלפ ןיא ךיז טקינַײּפ'ס ןוא

 דנארב ןיא סיוא ןעייג רעכיב ןוא



 ,טנאוו-רעיוט רעגרובנעדנארב אב

 ץליהעג טפראוו רעַײפ ןיא :עז'כ ןוא

 ,טליהעגנייא ןצראווש ןיא שטנעמ א

 ,טראצ ןעמָאנ ןַײד זיא'ס ,טראצָאמ ,ַא

 .י!ראצ ןוא םיא ןיא ןַײּפ לפיוו רָאנ

 ,ףָאלש ןַײד טרעטש סָאװ ,שטנעמ רעצראווש רעד

 !ףָארטש יד זדנוא ןופ טָאה ןעמוקאב

 !ףור ןַײמ ,ייגרעד 4

 --- דרע'רד זיב ןוז ןופ טַײקיטכיל ןיא
 ?טרעוו א ראפ ןטָאש א טָאה סָאװ
 ,טניוו םעד אב גַײצליּפש א זיא רע
 ,דניק א ןקערשנָא רָאנ םיא טימ
 :טלאטש ןַײז ןרעדנווואב לָאמא
 ,טלאפ רע יוװ ןוא ךָאנ טייג רע יו
 ,רָאיאק רעד ףוא טכיול'ס יו ,ךָאנרעד
 ,..רָאג ןוא ןיוש ןוא םיא ןסעגראפ
 !טקנעדעגראפ ןטָאש םענעי רָאנ
 גנעל רעד רָאג ןוא טיירב רעד רָאג ףא
 טפול רעזיולב ןוא דרע ןוא םאי ןופ
 ,ףור רעקיורמוא ןַײמ ,ייגרעד

 דגיצא םוא ןסָאש םעד טגָארט סע

 טניוו רעינאּפש רעד סקּוװ ןלופ ןיא

 לָאט רעד טרעוו'ס ןוא ,לָאט םענירג ךרוד

 ;לָאמאטימ טרעטצניפראפ ,טסיווראפ

 ,ןוז ןייק ןופ טינ זָארג ןייק טסייוו'ס ןוא

 ,ןוז ןייק ןופ רעטָאפ ןייק טסייוו'ס ןוא
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 ,טסיירט ריא ןופ רעטומ ןייק טסייוו'ס ןוא

 ,טסייה ןטָאש רעד -- טסעּפ עניורב יד

 ,טזַײרּפש רע ןאעקָא רעבירא

 ,זייא עבילה ןיא ןַײרא זיא רע

 קעד זיב ,טנורג זיב גערב םעד ןופ ןוא

 .קעווא םאי ןופ זיא טַײקליטש יד

 טנעניטנָאק זיב טנעניטנָאק ןופ

 ,טנ'ענרעד ךיז טָא ,ּפָא רע טסילפ טָא

 ,טסַײג רעזייב רעד -- שטנעמ רעצראווש רעד

 ,זייא עבילה ןיא רענעטלאהאב

 רערט ןיא ןסילפניירא טווּורּפ רע

 -טרצוו סע זיב ,םענייז טימ טפיג טימ

 ,דנילב ןוא סייוו לּפאצראווש-גיוא סָאד

 טדניצ רע ,ביורד-םָאטא ןיא טציז רע

 ,טָאטש-רעגענ א ,זיוה שידִיי א

 ךיור רעד טסקאוו'ס ןוא

 טָארד ןוא טקערש ןוא

 רָאי עטסיוו ןוא טיוט ןוא טיונ טימ

 .קרָאי-וינ ןופ סרעלעק עכיוה יד

 " שימעצ ,ףור ןַײמ ,ןיהא ךיירגרעד
 ,שיט ןקידװעטמָאי ףא ןַײװ םעד
 ,ןָאמרעד ץלאז-ןוא-טיורב םערָא םאב
 ,ןָאק ןיא טלעוו יד טייטש רעדיוו זא
 ,טסיילפ ךיז ,טלַײא ךיז שטנעמ רעצראווש רעד
 ,טזַײװ ךיז רעמענעּפ טרעדנוה ןיא
 --- ךאס א טיורטראפ ,ףור ןַײמ ,ריד זיא'ס
 !ךאוו רעד ףא ורמוא רעד ןייטש לָאז
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 דרעפ סָאד

 ,טלעטשעגּפָא ךיז דלעפ ןיא דרעפ סָאד טָאה סע
 ?עריומ ןבָאה ןַאק דרעפ א סָאװ ראפ ,טסייוו רעוו
 ,טלעק יד טלעטשעגּפָא רעשפע םיא טָאה סע
 ?ןריובעג דנאל-ןרעטש ןטַײװ ןיא טרעוו סָאװ

 -- טנירג ןיא טנַאמרעד ךיז סע טָאה רעשפע ןוא
 ,ןענופעג עלעייה א יינש ןעיולב ןיא
 טניּפשעגסיױא םעלָאכ א םיא ךיז טָאה'ס ןוא
 ,לאטש ןיא טסעג-לגיופ ןופ

 ...םענורב רעביא רעמע ןופ

 --- ליטש לטָאז םעניא ןטעזעג ןיב ךיא
 ;ןרַאּפש עפראש ןיא לָאז ןסעגראפ דרעפ סָאד
 דלימ טעדיוהעג ךימ ,ןענאטשראפ סע טָאה
 טכאנ עצנאג א

 ,ןרָאװעג טינ רעדימ ןוא

)5 

 גנוטכיד

 ,ןעיורטראפ קנופ א טניוו םעד טלָאװעג בָאה'כ

 ,רעיוט ןוא ריט רעייפ טימ קצווא זיא

 ,ןגָאז רעסאוו םעד דָאס א טלָאװעג בָאה'כ
 ,ןגָארטעצ םיא ןלימ-רעסאוו ןבָאה
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 ,ןבעל לָאז ץראה סָאד ךיז ראפ ,טלָאװעג בָאה'כ

 .ןבעגעגּפָא ךיז ,טבילראפ סע ךיז טָאה

 !קיטכיר טינ טסוט וד :טלעוו רעד וצ ךיא יירש

 ,גנוטכיד זיא סָאד טָא :טלעוװ יד רימ טרעפטנע
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 ,עיזעָאּפ ,ןזעוועג וטסיב ּוװ
 ?םוטש ךָאנ זיא ןעוועג טייהשטנעמ ןעוו

 ,לזערג קידעכאוו א ןופ ךרָאש ןיא --
 ,..םולב רעטרעפעלשראפ ןופ גיוו ןיא

 ,עיזעָאּפ ,ןזעוועג וטסיב ּוװ

 ?דגנילב ךָאנ זיא ןעוועג טייהשטנעמ ןעוו

 ,לזעלב ןקַייוט א ןופ ץילב ןיא ---

 ...טניוו ןופ ףולנָא ןרעטצניפ ןיא

 ,עיזעָאּפ ,ןָאטניהא ךיז טסעוו ּווװו

 ןַײש יד ןרילראפ טעוװ שטנעמ ןעוו

 ?ןזעוועג יו טקנוּפ ,ןרעוו םוטש ןוא

 !ןַײו רעמ ןענָאק טינ ןיוש לעוװ ךיא ---

6 
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 --- ,טייטאב ור סָאװ ,טסוװעג טינ לָאמנייק בָאה'כ
 ןראּפשרעטנוא וצ טניווועג זיא לסקא ןַײמ
 ,גייווצ עטקילפעגּפָא ןא ,דנאל א ,טנאוו א
 --- סָאװ

 --- ךיא טינ ביוא
 ,ןראדראפ סיוועג טלָאװ יז

 ,טרעקראפ טארוקא ,ךיז טסולג רעסציא ןוא

 ,ןּפעלק ךיז םאטש א וצ עציילּפ רעדימ טימ

 דרע רעקידנעלמירד רעד ןופ זא ,סייוו'כ שטָאכ .

 ...ןפעשראפ טעוו ורמוא םעַײג א םיוב רעד
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 ,אזא ירפ א

 -- עטסיוו סלמיה ןיא

 ,יירעצָאקש עקידגקלָאװ רָאנ

 עטשימראפ ,עשידרע טייקליטש ןוא

 .יימ-ווערע ןופ טפוד ןעיור ףא

 ןקעלפיועגוז עקירעטיצ ןוא
 ,טקרעמעגנָא םיוק --- םאטש ןצראווש ףא

 ;ןגערפ סלגיופ םענופ ןיזטכַײל ןוא

 *.לרעמ רעד ,שטאגנוי ,ריד ןופ זיא סָאװ;

 ,ןעיוט רעבירא ןאּפש ךיא --- ךיא ןוא

 ,דלעפ ןיא סעשזוילאק רעבירא

 ,ןעיורטראפ ירפ םעד טָא רעטיירג א

 טלעק ןוא ןַײש ןַײמ -- ןַײש ןוא טלעק ןַײז
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 --- ןדיישאב ,רע יו טקנוּפ ,ןרעוו ןוא
 ,רירעמעש ןשלאפ ןָא ,קסאילב ןָא
 רעדייא ,ןלאפ --- ןדָאש ןופ ָאש ןיא
 ,..רימ ףא טעוו ןלאפ ןטָאש א
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 ?זיא ןבעל ןַײד סָאװ ןוא
 רעטאלפ א

 ;םיוז א טראשראפ סָאװ ,לגילפ ןופ
 טרעטאמראפ טגנעה סָאװ ,יוט ןּפָארט א
 ,םיוק ךיז טלאה ןוא טאלב רעטאלג ףא
 ?טסייוו ןוא

 ןצירקראפ טינ רענייק טלָאװ'ס
 ,סיירג ןַײד

 ,טרעוו ןייד ןטסעמסיוא טינ
 לציּפ סקִייוט סָאד ,םיוז רעד טוט'ס ןעוו
 ...דרע רעד ףא םעצולּפ ןלאפ טינ
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 ,גנוי ןוא דליוו זיא --- טלעק-ןגרָאמ ןיא --- טלעוו יד
 !רעדיילק עריא ןופ דלאפ ןיא ןרעטאלפ ןטניוו ןוא
 :גנוצ ןַיימ ףא עכָארב א טגיל'ס ןוא ,ףוא ייטש'כ
 ,גָאט ,ךיד שטנעב ךיא

 ,רעדייס ןַײד ןוא רעדיוש ןַײד
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 ,דנאר זיב דנאר ןופ --- קנאשעג-טכיל ןַײד ביול ךיא
 ;דעסעכ ןקידלמיה ןַײד טיורטראפ גניז ךיא
 ,טנאה סרעליוק םעד ןעזראפ לָאמא ןָאק עמ
 ןוז ןופ ץילב רעד טינ ןעוו

 ,..רעסעמ ןקנאלב ףא
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 --- טניוו ראפ גנאז א יו ,ךייא ראפ ןפָא ןיב'כ
 ,סענָאשקא ןוא טסאה טימ ךימ טגיינ ןוא ךימ טגייב זיא
 ,דניז עדיווטעיא ןבעגראפ ךַײא טיירג ןיב'כ
 ,לָאמנייק רָאנ

 ,טרעה ריא
 ,סענָאמכאר ןייק ביגראפ ךיא

 ףראש רעקילָאטש ןופ ןלאפ ייז ,ןעגנאז יד

 -- ןגייווש ןקיטסבראה ןיא ,טַײצ-ליטש ןיא ,טַײצ-םינש ןיא

 -- טראשראפ ןגיוטס ןיא ,ןבראג ןיא ןדנובעג

 ,ןייגייבראפ ייז טצעלוצ עזגור ןָא לָאז טניוו רעד

1 2 
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 ,ןגרָאמ רעד ,טכאנ יד -- דנע וצ ץלא טייג'ס
 ,יוט ןופ רעקיטסָארפ טיײרּפשסיױא רעד
 ,ןגרָאב ךיז טזָאל סָאװ ,טיײקיביײא יד
 ,טיוט ןראפ ,גַײצליּפש א יוװ ךיילג

49 



 ,,.טייג ןָאק ןבלעז ןיא ךיוא עביל ןוא
 ;טעב ךיא ךָאד ןוא

 -- ףָארטש טינ ,טָאג ,ָא
 ,בײהנָא ריא ןופ רעגנִיי ךימ ךאמ טינ
 ...ףָאס ריא ןופ רעטלע ךימ ךאמ טינ

6 2 
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 ,רעמוטש ,רעטייװ ץלא --- טָאטש ןופ שאר רעד
 ,קניז ךיא רעשרעמייב טיַײקליטש ןיא
 דניז עבָארג ןיימ ,דלאוו ,רימ ביגראפ
 ,ןעמוק ןקידמעצולּפ םעד טָא ןופ

 ...םיוק םעטָא םעד ,טסעז ,רעביא ּפאכ'כ
 --- ןגיווראפ ךימ ענסָאס ןַײד זָאל זיא
 ,טניורקעג ןיילא ךיז'ט סָאװ ,יד טָא
 ,ןגיוושראפ טַײקמאזנייא ריא טָאה'מ לַײװ

1 2 
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 ,טסָארפ ןראפ ךיז טקערש טינ

 :טסָארּפ זיא טסָארפ רעד |

 רעטניהא ןופ טינ ,ךַײלג ךיז טפראוו רע ךַײא ףא

 -. | .גָאר א

 !?רעטניװ ןופ רעכעלרע ןַײז ןָאק סָאװ



 ,טזָאלגראפ יו ךיז טעז טייקטסוּפ יד דלעפ ןיא

 ,רעטַײש א ןופ טַייקסטוג טימ טדניצ ךיז יינש ןוא

 ..רעסייוו א קָאלג א סטָאג יו טגנילק סייקליטש ןוא

 ,טרעוו ריא רעקיביילג ןוא טייג ןוא טייג ריא

 .ודרע רעד ףא ןרוּפש ענייר ליפיוזא

35 
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 --- רעפראש ןוא רעטּפָא ץלא ךיד ןָאמרעד'כ
 --- ,אזא סעכָאלעצפא ןימ א
 ,טינ ףראד עמ, :ןעימיד ןיא רימ טקיּפ'ס שטָאכ
 "?טאז טינ ורמוא טימ ךָאנ ץלא טסיב

 ןענאווזיב ,ץלָאהקיּפ ןעב עטיוש ,וד;
 ".,?טביולגראפ ,ףראשיץילב ףא ןענאּפש טסעוו
 | ?ןענאווזיב ---

 --- גנונא ןייק טינ בָאה ךיא
 ,,,טביוטראפ רענוד ןופ ןרעוו זיב

63 
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 ,רעדנּווו א ךיוא זיא טייהנסעגראפ
 ,טרעוו ןַײז טינ ךָאנ טסייוו רענייק סָאװ
 ,ןדנווושראפ רעניַײד טנַײפ א זיא טָא
 -- ,טרעקעגּפָא ךיז ריד ןופ -- טניײרפ א

81 



 ;:טרעדנעעג טינ ךיז ,טעז ,טינרָאג ןוא

 ...ץראווש זיא טכאנ יד ,סַײװ זיא גָאט רעד

 רעגנע ןרָאװעג זיא סעּפע רָאנ

 .ץראה ןַיד אב ןּפיר ןופ גַײטש יד

38 

 ךיטּפירט

 ץן

 ןרעטש א טלאפיס יוװ ,ןעזעג טסָאה וד

 ?ּפָארא ךייה רעקידעמייא ןופ

 -- ןרעוו טינ ןַײז ,רעטילגעצ ילפ ןַײז

 ,ֿפָאק ןיימ רעביא דרעווש א יוװ זיא

 ןדָאל יד ןיא ןּפאלק ךיז טליוו'ס ןוא
 :טלעוו רעקידלמירד רעביוט ןופ
 !ףוא ייטש;

 ,ןדָאש א טָאה סע ןעשעג
 ".!טלעפ זדנוא טכיל ןּפָארט א ךָאנ ןיוש

162 
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 טעזרעד עמ סניוזא

 -- ןרערט טימ --- ןגיוא טימ טינ

 ,ןרעטש א םענייא ןופ ןעמייהעג סַײרּפָא ןא

 ,טנכייצאב םיוק םיור ןיא ,םענייר א ,םענייא ןופ

 . ,ןכייוו ףא ןבראש ףא רעדָא רעשרעדניק יו



 -- ןרעהרעד ןעמ ןָאק ןרעדָא טימ רָאנ סניוזא
 ,ןרעטש עשינייכש ןופ ןליטש גנאלקרעביא םעד
 -- רעטַײװ טינ ,רעטנ'ענ טינ ןרעוו טינ ןענָאק סָאװ
 ,,ןטייבראפ ןרעטש םענענורטנא םעד ךיז טימ

6335 
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 סעמע םעד ןגָאזסיױוא ריד לעוװ ךיא

 ,טכארטראפ ןשלמיה ןכיוה ןופ

 -- זעמער א טזַײװ ןצראה םעד רע ןעוו

 .טכאנאב לדנרעטש א ּפָא טסַײר

 ,רעטיצ א יו טקנוּפ ,טלײטענּפָא ןוא
 ,ןיילּפ ןקידנקלָאװ ןצראווש ןופ
 - ,רעטילגעגּפָא ןא טלאפ ןרעטש רעד

 ,רעטליקעגּפָא ןייק טינ רָאנ
 !ןייג

}64 

 ןרָאמָאט רעטכָאט ןַײמ

 ,ןעמעשראפ טינ זדנוא טעוו ריא :ביילג ךיא
 ,טלָאמעג טלעוו יד ןַײז'ט שרעדנא שטָאכ
 ןעמענ ןלעוו ןעגנילק שרעדנא ןוא
 -- רעדניק ןופ

 ,לָאמא יו טינרָאג



 ,ןצראווש טינ ךיז ,רעשפע ,טעװ סכאנ יד

 .יטריצאב ןַײז'ט שידרע טינ --- גָאט ןוא

 ןצראה םאב ךַײא ןעמעלק טעוו ךָאד ןוא

 ,טריסאּפ זדנוא טימ טָאה סָאװ ,ץלא ראפ

 ו 9 6 4

9 + 6 

 -- דיל ןַײמ זיא קיטיינ --- םענייק רעמ --- ריד ,ךעלגעמ
 --- קעטייוו רעמייהעג ןַײמ

 ,ביל ראפ ןָא סָאד םענ'כ ! |

 ,גנאזעג םעד ךיא ץאש קיליב לַײװ ,ראפרעד טינ
 ,קנאב טוט גנאלק ןַײז ריד לָאמטּפָא סָאװ ,ראפרעד טינ

 ,דָאס םעד טרָאװ ןופ סייוו'כ ,ערּוװג יד טרָאװ ןופ סייוו'כ
 | -- ערוש רעדעיא ןיא

 ,ףָאס ןיימ ןוא בייהנָא ןַײמ
 ,טלעטשראפ טינ עדמערפ ןופ ,רעטצניפ ןַײמ ,טַײקיטכיל ןַײמ
 - .טלעוו רעד רָאג ןגעקא טייקטצישאבמוא ןַײמ ,טפארק ןַײמ

 -- ,ןייטשראפ ןרעהפוא טסעוו וד ךיוא דיל ןַײמ ביוא רָאנ

 .ןייטשרעגלאוו א -- געוו ןיא ,ןרָאד א סע ןעגניז לעוו'כ

 -- ,טַײצ ןַײז ןבעלסיוא טעוװ שטנעמ ןעוו ,ןוז יד יוזא

 .ייסיווייס ןענַײש טעוװ רעטסנעלק ראפ עקשערומ ראפ
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 לָאװמיוב ?כָאר

 ןעילב רעמיינבלשנַײװ יד

 ןעִילב רעמייבלשנייוו יד
 ,טיווצ ןסייוו-קיטפוד טימ
 ,ןעילפ וצ בלאווש א טמוק סע
 .דימ יז זיא ןעילפ ןופ
 -- םיובלשנייוו א ףא ךיז טצעז יז
 .דיל א ןיוש זיא סָאד ןוא

 טלטניּפ לגעז רעסייוו א
 ,טימ-ןכַײט רעיולב ףא
 לטניוו עקידגנילירפ סָאד
 ,טימ טמענ עלעפיש א

 -- עלעפיש סָאד טניוו רעד טגָארט סע

 ,דיל א ןיוש זיא סָאד ןוא



56 

 עקנָאל רעד וצ זיא געוו רעד

 ,טירט --- ןרוּפש ןיא סיוכרוד

 ?טעקנָאלבעג ָאד טָאה רעוו רָאנ

 ,טינ סע זיא לזעה ןייק

 -- ייבראפ דלאוו ןיא ָאד זיא דניק א

 ,דיל א ןיוש זיא סָאד ןוא

137 

 לכיימש א

 ,לבייס רעסיורג א זיא סע ,טרָאװ ןרע ןַײמ

 ,לכיימש א ןָאט וצ שטנעמ רעד זיא קיייפ סָאװ

 -- ליומ ןַײז ןופ ןעלקניוו יד ףוא רָאנ טבייה רע

 ,ליווו טרעוו ןיילא רע ןוא ,ליווו טרעוו םורא ץלא ןוא

 ,רעביב א ךָאד עליפא ןָאק ןענייוו :עקאט לייוו
 ,רעביא טמירק דייר סנשטנעמ םעד ַײגוּפָאּפ א
 ,רענייצ יד טימ טצירק ףלָאװ א ,טכאל עווָאס א
 ,שטנעמ רעד רָאנ ןעק סָאד --- ןעלכיימש ןוא

 .רענייק רעמ

 ,ןבעל עצנאג סָאד םיא לכיימש א טיילגאב'ס
 ןבעגראפ טפָא לכיימש א ךרוד טרעוו'ס
 --- ךיז ןגילק ןַײז ,טייקשיראנ ןַײז --- ראנ םעד

 .ןגולק םעד
 .טנגוי יד טבעל לכיימש ןיא ןיירא טיוט ןיא זיב ןוא

087 



 סנייא זיולב

 דלעפ ןיא טלָאװ סע ןעוו ןוא

 ,ןסקאוועג עלעקעלג ןייא

 ,למילב קיצנייא-ןייא

 - .למיה רעד יװ ןַײז יולב ךָאד סנייצלא סע טלָאװ

 ,םעד ףא לקושז א ןכירק טלָאװ'ס

 ,ןגיוו עלעבאב א ךיז םעד ףא טלָאװ'ס

 יוט א טלָאװ טכאנראפ רעדעי ןוא

 ,ןגיל עלעדניורק קנייולב ןַײז ןיא

 ,ָאד ןיילא ןסקאוו טלָאװ סע ןעוו רָאנ
 ,ןצנאגניא סנייא זיולב
 ןטכָאלפעג רעדניק יד טלמעד ןטלָאװ סָאװ ןופ

 ?ןצנארק ךיז

 ?סע ףראד רעוו -- סנייא זיולב
 ,ןזָארג ןשיווצ סע טלָאװ ןעקניזראפ
 ןרעטיצ סע טלָאװ טסבראה ןיא זיב
 ,ןזָאלראפ ןוא יוזא טנלע

 עליפא ןקלעוו וצ יו ןיילא-ןייא טלָאװ סע

 ,ןסיוו טינ

 לדניורק טכיילבעגסיוא ןייז םיא טניוו רעד טלָאװ

 .ןסירעצ ךעלציּפ ףא

658 
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 עלעמייב א

 --- ,םיוב רעניילק ןייק טינ זיא עלעמייב א
 .םיור ןיא טמענראפ טרָא קיצניװ סָאװ ,אזא
 --- ,ךאז רעדנא ןא רָאג זיא עלעמייב א
 .טכארטראפ דרע יד רָאג שרעדנא םיא טָאה סע
 :טקנעדעגראפ ךָאנ ןָא זַײװדניק ןופ בָאה ךיא
 ,גנערטש זיא םיוב א ןוא ,ךעליירפ זיא עלעמייב א

 ,ןיילק זיא סָאװ ,ןקלָאװ ןייק טינ זיא לדנקלָאװ א
 ;ןייכ רעדנא ןא רָאג טָאה לדנקלָאװ א
 --- ,ןאּפש א -- סיירג יד ,סקיטכיל-רעבליז א
 ,ןאראפ סע זיא געט עטסלעה עמאס ןיא

08 

 ןוי רעט-2

 ריט יד טכאמעגוצ בָאה'כ ,סיורא ןיב ךיא
 ,ןדניוושראפ ךַײלג טעװ יז זא ,טכארטעג טינ ןוא
 . ,ריא טימ בוטש עצנאג יד ךיוא ןוא
 ןדניבעצ גנירג יוזא ךיז זיוה א ןעק'ס זא
 ,טנעוו יד ןוא ןביוש יד ןטישסיוא ןוא

 טנערבראפ ןעק ןרעוו עגער ןייא ןיא זא !
 ןביוהרעד שטנעמ רעד טָאה'ס סָאװ ,ץלא ,ץלא
 ,טנעה יד טימ טמעראוועגסיוא ןוא

 ריט יד טכאמעגוצ בָאה'כ ,סיורא ןיב ךיא
 ,ןרעק טינ רעמ ךיז לעוו'כ זא ,טכארטעג טינ ןוא



 ,טריפראפ ,בוטש ןופ טריפ סָאװ ,סאג יד טָא זא

 .ןרעווש א געװ א ןופ בייהנָא ןא זיא'ס זא

 ,ריט יד טכאמעגוצ עלייוו א ףא בָאה'כ
 ,טנגעזעג טינ עליפא ךיז םענייק טימ
 ,רימ ףא טראוועגּפָא טָאה סָאװ ,לריוג ןטסיוװ םוצ
 ...ןגעקטנא טזָאלעג ךיז עקידנעלכיימש א

 ,טסוװװעג טינ בָאה'כ ,ןַײז דלאב ףראד סָאװ ,םעד ןופ
 ,ץלא רעדיוש זיב ,ץלא ךיא סייוו רעטציא רָאנ
 ,זדלאה ןיא עלעגייפ א ןעוועג זיא סָאװ ,םיטש ןַײמ
 ,טסורב ןיא רימ אב עכיבייל א -- טציא זיא

62 

 רעיימראטיור ןטנאקאכמוא ןא

 ,טסורב ןיימ רעטנוא םיא ןגָארטעג בָאה ךיא טינ

 ,טסווועג ןעלזָאמ ןוא ןקָאּפ ןַײז ןופ --- ךיא טינ

 ,טפיוקעג םיא סייבפעלא ןא בָאה ךיא טינ
 .טפיול רע יו לוש ןיא ,ןעזעג בָאה ךיא טינ

 ,ךיא טינ ,םיא יימרא ןיא טיילגאב בָאה ךיא טינ

 .ךיק ןיא ןוויוא םעד אב טנייוועג בָאה ךיא טינ

 דנאנאכָאנ ווירב יד ןעמוקאב געלפ ךיא טינ
 .טנאה ןיא רעטיצ א טימ ייז ןענעפע ןוא

99 
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 ,גיוו ןַײז ןגיוא יד ראפ ןעזרעד בָאה ךיא טינ

 ,גירק ןיא םוקמוא ןַײז ןופ טסווורעד ךיז בָאה'כ ןעוו

 ,יורפ א ןיב ךיא ןוא ,עמאמ א ןיב ךיא רָאנ

 .יוזא טקנוּפ ןעוועג זיא ץלא סָאד זא ,סייוו'כ ןוא

 ,טכאלש יד ןגיוא יד ראפ עז ךיא רעדייסעק

 ;טכארט ךיא רָאנ םעד ןופ ,רָאנ םעד ןופ רעדייסעק

 -- ,טונימ יד ,ָאש יד ןעמוק טינ רָאנ לָאז סע

 ...טולב סָאד ןָאט םָארטש א ןצראה ןַײז ןופ טעוו סע

 ,ליומ ןיא ןבָאה רע טעוו טרָאװ םעראוו א

 ,ליוק א ןופ דרע'רד ףא ןָאט לאפ א םעצולּפ ןוא

 ,ךיגפא ןבעלרעד עטצעל יד סעגער יד

 .ךיא טינ זיא יז סָאװ ,עמאמ יד ןעזרעד

 ,יורפ א ןיב ךיא ןוא ,עמאמ א ןיב ךיא רָאנ

 ,יוזא טקנוּפ ןעוועג זיא ץלא סָאד זא ,סייוו'כ ןוא
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 ןגיוא יד ןיא גנילירפ טימ

 רָאנ לָאז ,ןַײז רעטניוו ןוא טסבראה געמ'ס
 --- ,ןגיוצראפ ןַײז טינ קילב רעד
 רָאי עצנאג סָאד ריד אב לָאז סע
 .ןגיוא יד ןיא גנילירפ ןַײז



 ייג ןגיוא עכלעזא טָא טימ

 --- ,ןגער ןיא ,טניוו ןיא ,טסבראה ןיא

 ייז ןצ טייקכעלמייהמוא יד טצוו'ס

 .ןגעוורעד טינ ןכיירגרעד

 ,טייווק םעד ּפסָאנק ןופ סיורא ףור וד
 ,ןרירפ ןופ ץיילפ-רעסאוו םעד
 טייחרעקידגנילירפ רעטניוו םוא
 ,ןריצאּפש ןייג ךיז זָאל וד

 ריצאּפש םעד ןיא טסיגעצ וד ןוא

 ,ןרַאי עטסעב --- סענָאטאמ

 ,ריד ןיא ץלא גנילירפ רעד טציילפ'ס רָאנ

 ,ןרָאלק ןגיוא עגַײד ןוא

 ,קנורט א טסיג וד ,דניק א טסגיוו וד
 ,רעטייש א טסגיילעצ וד יצ
 קנופ א געוו ןיא טימ ךיז טסמענ וד
 ...רעטיַײװ ךיז םיא טימ טזָאל ןוא

 --- גָארט א קנילפ ךיד טַײצ יד טוט סע
 ,ןגיולפראפ זיא טנגוי ןַײד
 גָאט םענופ םוקפוא םאב טסייטש רָאנ
 ,ןגיוא יד ןיא גנילירפ טימ
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 עטאט ןַײמ

 -- טכענ יד ןיא רימ טרעטש לטעב-רעדניק ןַײמ

 .ןגערב יד אב טלקעהראפ ,טייז רעד ןופ טלקירטשראפ

 טכעלפעג םעד ךרוד טנאה יד סיורא רימ ךיא קעטש

 .ןגעוואב טַײקלקנוט ןיא ריא טימ םענ ןוא

 ,טגיוו ךיז םיוק שיטביירש םאב ּפָאק סנטאט םעד
 ,ןטָאש ןַײז ךיז טלּפמעטש ןקלאב ןפא ןוא
 -- קירב א טנאוו רעד סיוגנעל סיוא טיירּפש טנאה ןיימ
 ,ןטָארעג רימ זיא ּפָאק ןַײז ןָאט וצ טעלג א

 ,ייט זָאלג ןַײז ךיז טכיול םויראווקא ןא יו

 ,לשיפ א יו טרעבליז ךיז םיא ןיא עלעפעל סָאד

 --- ,ייג א ןוא ךיז בייה א ,קנורט א טוט עטאט רעד

 - ..ןשימעצ ךיז ןקלאב ןפא סנטָאש עלא ןוא

 םעד ךָאנ טונימ א זא ,ןַײז ןָאק .ןַײא ףָאלש'כ
 ,ןטארק עקידלקירטש יד אב עטאט ןַײמ ןייטש טביילב
 ,טמעלק ךימ ,ףוא טינ רָאג ךיז ּפאכ ךיא --- ךיא ןוא

 ,ןטאט ןַײמ ןופ ןטָאש םעד זיולב טנייה קנעדעג ךיא סָאװ

 קנופ א טימ ,קיגױא-יולב ןעוועג זיא עטאט ןַײמ ,טגָאז עמ

 ,רעגניז ןטשטנעבעג-טָאג א ןופ ןצראה ןיא

 --- ,גנוי ןביײלבראפ רימ ראפ רע טעו ןיוש קידנעטש ףא

 .רעגנִיי סעטאט עקידעבעל עלא ןופ
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 עטעקאר עלעה א יו

 ,קעווא טעוװ טרָאװ סָאד ןוא
 ,רעטכיד ןופ זיא טקישעג סָאװ
 ,געוו ןטסכעה םעד ןיא
 ,טעטכידעג םיא ךרוד
 ,עטעקאר עלעה א יו
 - ,רעמיצ ןַײז ןזָאלראפ
 ןטפעה ןוא רעכיב ןופ ּווװ
 ,רעמיטניא ןא זַײרק א זיא
 . ןטפעהאב קיטסאה ךיז ןוא
 ...ךעטעש ןכעלדנעמוא טימ
 . ,טרָאװ םעד ךָאנ ךָאנ טריּפש
 !ךַיײא טעב ךיא

 ןיילא רעטכיד רעד ןוא
 גָאט-ילפ ןקיזָאד םעד ןיא
 ןייג ןיירא םָארק ןיא טעוו
 --- ,קיטימ וצ ןפיוק סעפע
 .ןעשעג טשינרָאג טלָאװ'ס יו
 ,ןסירג םיא ןכָאש ןַײז טעוו'ס
 ,ןעזרעד םיא טעוװ רע ןעוו
 ,ןסיוו ןבייהנָא טינ ןוא
 טכענ עזַאלפָאלש לפיוו
 ,סָאד טסָאקעג רעטכיד םעד טָאה
 טכער ענעדיישאב ןַײז טָאה רע זא
 ,סָאמסָאק ןפא

 טרָאװ ןטעשַאּפ םעד ןיא

 --- ,ןטלאהאב זיא טפארק אזא
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 ,רעטכיד רעד ,רָאנ רע ןעק סָאד
 ,ןטלאּפש סע םָאטא ןא יו
 .ןגייטש טרָא-סױטשּפָא םעד ןופ
 ,ןעגנילעג ףראד טרָאװ ןַײז
 טרָאװ ןקיזָאד םעד ןיא
 ,רעגניז םענופ ץראה סָאד טגיל

 טרעדנוהרָאי ןופ --- טרָאװ סָאד זיא'ס |

 ,ןכייצ רעטסמאזרָאּפש רעד

 ןפוראב זיא'ס
 ,ןכיירגרעד רעדנווו ןטסכעלרעה םעד

 ,עטסיוו ,ריא ,ּפָא געוו םעד טערט

 !עטדנעלבראפ עלא ריא

 --- ?וטסיב ּוװ ,*טיײקרָאלק ןופ םאי;

 .רעטנעענ ,רעטנעענ ץלא

1080 

 .רענעייל ןטימ סעומש א

 .רענעייל ןַײמ ,גנאל ריד טימ טדערעג טינ
 ,קידלודעג טראוועג טסָאה וד ןוא
 --- ,רענייטש ןייק רימ ןיא טינ ףראוו
 ,קידלוש טינ ןיב ךיא ,רימ ביילג

 ,שיפ א יװ טמוטשעג טינ בָאה ךיא

 -- ,ןגיוושעג טינ גנאלש א יוװ בָאה ךיא

 ,שירפ-קידעבעל לכיַײט-גראב א יו

 ,ןגינ ןַײמ ןעמָארטש סרעהעגפוא טינ טָאה
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 ,ןייטש א ןגעלעג זיא געוו ןיא רָאנ
 ,רענייא טינ ןעוועג זיא רע ןוא
 ,ןייטשראפ ךימ טסעוו וד זא ,ביילג ךיא
 ,רענייטש ןייק רימ ןיא ןפראוו טינ ןוא

 -- ,טנַײה רעדיוו ריד טימ דייר ךיא
 ?רעטכיד א ראפ ןַײז רערעַײט ןָאק סָאװ
 ,טניירפ רעטסטנעָאנ ןַײמ טסיב וד
 ,רעטכיר רעטסגנערטש ןַײמ טסיב וד

 -- ץלא ףא ןוויימ א טסיב וד

 ,םעגייש טינ ףא ןוא םענייש ףא

 ץלאז דוּפ ןייא טינ ןבָאה רימ

 ,םענייניא ןסעגעגפוא

 ,יוזא טכאמעג טָאה רעוו
 ?ןדייר טינ ריד טימ לָאז ךיא זא
 -- יורג זדנוא טכאמעג טָאה רעוו
 ?ןדייב --- ,ךימ ןוא ךיד

 קערש ערעטצניפ ענעי

 .ןרעק טינ רעמ זדנוא וצ לָאמנייק ךיז טעוו

 ,קעווא למיה ןופ עראמכ יד זיא'ס

 .ןרעטש יד טימ ןוז יד ןבילבעג זיא'ס

 ,דנאל ןַײמ ,קלָאפ רעַײט ןַײמ
 ,ןבראטש ךיא לעוװ ָאד ,ןיב'כ ןריובעג ָאד
 דנאנאכָאנ ץלא טינ רימש ךיא
 -- ,ןבראפ עלעקנוט ןיא יצ עלעה ןיא זיולב
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 ,טכיל ןוא ןטָאש --- זיא ןבעל סָאד

 .ןגיל זיא עטייווצ סָאד ,סעמע זיא סנייא

 ,טכירק ןיוש ענורט ןיא ןגיל רעד רָאנ

 ,לגיוו ןיא גנע טרעוו סעמע םעד ןוא

 :ןענעקרענא וצ זיא טוג
 ,קעלייכ רעזדנוא ךיוא גיז ןיא זיא'ס
 ןינעל ןוא סקראמ -- זיא רעקיא רעד
 ,טקילייהעג ןטַײצ ךרוד ןביילב
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 טַײקיבײא יד

 .ןלעפ טשינרָאג רימ טוט סע ,גנוי ןיב ךיא

 ,טלאהאב'כ םיא לכיימש ןיא --- ?ייוו ןַײמ ,ייא

 ,ןלעפעג לָאמא ןיב'כ ןעמעוו ,ךעלגנִיי

 ,טלא ןרעוו ךעלסיבוצ ןיוש ןעמענ

 ,טנרעלעג ךימ ןבָאה ייז סָאװ ,רערעל

 ,טלעוו יד ןיוש ןזָאלראפ זַײוװקיצניײא

 ,ןרעלק טינ ןעמעלא םעד טָא ןופ ביוא

 ?טלעפעג ךעלטנגייא ןעד רימ טלָאװ סָאװ

 ,לפיוא סלא טנעקעג ךימ ןבָאה סָאװ ,יד
 ;לָאמא קילב ןיא יז אב ךיא ןעייל
 ,ליפיוזא ןיֹוש זיא ריא עליפא ביוא;,
 *.,,לָאֿמש רעייז ןיוש ,סיוא טזַײװ ,רימ טימ טלאה



 ,ןגרָאמ ןופ ןוא ןטכענ ןוֿפ טגיירפ שביל
 -- ,ןיירא טַײצ קיצניוװ ןבעל ןיא טייג'ס
 ,ןגרָאב יז טייקיביײא רעד אב רימָאל
 ,ןַײז ןָאק ,ןפלעהסיורא זדנוא טעוו יז

164 

 עמכַאכ ןגעוו

 .ןגרָאב לכייס ןעמ ףראד רָאנ טייצ רעד אכ ,ןיימ'כ

 .ןגרָאמ ךיא רעוו ןוויימ א ,רעקיטנייה רעד ,ךיז ףא

 ,טגייש רימ יו ,ןטכענ טימ ךיילגראפ ןיא ןוא

 ,טנייה רעגילק ךָאד עלעּפאק א ךיא ןיב

 עמָאטסימ ךיא לעוװ ,יוזא ןייג'ט רעטַײװ ביוא
 ,עמָאכאכ א ןרעוו קיצכא עגראק וצ
 ;רָאי קיצכעז ןופ ןוז ןַיימ וצ ןגָאז לעוו'כ
 --י ...רָאג ךָאנ דניק א טסיב וי ,ייג ,ןיוש ליג ,ונ ---

 ,רעגילק ןרעוו ןלעוו ךיז טלָאװ ןלעוו רָאנ
 ,רעגיווש א ןוא עבָאב א רעוו'כ רעדייא ךָאנ
 טוג זיא'ס .קעווא טגייה רעד זיא'ס רעדייא ךָאנ
 ,טונימ יד ,ףעקייט רעגילק ןרעוו וצ

 :רעמ ךָאנ ןגָאז עליפא טלָאװ ךיא -- ,טרעה ריא

 .עמכָאכ ןייק טינ זיא סָאד --- ןרילראפ טַײצ עמכָאכ ףא

 :ןרעלק ֹוצ ָאד זיא סָאװ זא --- טוג ןסייוו רימ

 .ןרעוו ןריובעג רָאנ ןעמ ףראד עגולק א
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 ךיל ןַײמ

 ;רימ טימ ףךיז טפיולראפ סע ,רימ טימ ךיז טפערט סע

 ,ריּפאּפ ףא דיל ןַײמ ןעזרעד עריומ בָאה'כ

 -- ךאלפ רערעביוז א ףא ןַײש יד יוװ ,טגיל יז

 ,טכאמעג טשינרָאג ןופ ןוא טבעוועג גנידצלא ןופ

 :טכאל יז יוװ ,רעה ךיא רָאנ ,יז ןעמענָא ליוו'כ

 ,ןייג טינ לעוו'כ ריד וצ ,רעטכיר ןַײמ ,רעטכיד ןַײמ ---

 ,ןיילא טציא ךיז ראפ ןזעוו.א ןיוש ןיב ךיא

 ,טלָאװעג ןגָאז טסָאה סָאװ ,סָאד טינ --- ?ךיא ןיב רעוו --

 ,לָאק ןייד ,עוגט ןַײד ,לּפאצ א סנַײד ןיב ךיא

 ,לָאמא ןייד ךַײלג רעוו'כ ,ןיוש טנַיה ןַײד טינ ןיב'כ רָאנ

 --- ריא וצ סענייט טימ ןָאט ףרָאװ א ךיז ליוו ךיא

 ,ריּפאּפ ןגיוב רעד רעדנאנאפ טלייט זדנוא רָאנ

 ,ריש ןייק ןאד ָאטינ קעטייוו ןַײמ וצ זיא'ס ןוא

 ,דיל רערעגנַיי ןַײמ וצ םוק ךיא טנשקאראפ
 ;דימש א יװ יוזא ןצראה ןיא יז ילג ךיא

 ,טרעשאב עקאט ךיז ןדיישעצ זדנוא זיא'ס ביוא

 ,דרע רעד ןופ ןַײּפ יד ןַײז טרעוו סינ ךָאנ טסנעק ביוא

 .טרעוו ןכעלשטנעמ ןיימ קעטייוו ןַײמ שטָאכ ַײז זיא
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 גָאטראפ

 :טליישעגסיוא ךיז טָאה טשינרָאג ןופ

 ,טכליה טייקליטש יד ,טקיוּפ רעגייז רעד

 !ןרעוװ וצ ביוט זיא שאר ןטכידעג םעד ןופ

 ,ךלימ טימ רעגעסָאגעגּפָא ןא טייטש לגיּפש רעד

 ייןרעמ ןוא ךיז ןרעמ םיצייפכ עטנאקאבמוא ןוא

 ,ןגָאז ןוא דלאב ןעמוק רעדיוו וטסעוו טָא
 ...ביל ענייא רָאנ ךימ ,רָאנ ךימ טסָאה וד זא
 ביר א טוט ךיז ,עלעבעווש א יו ,ןוא
 ,ןָא גָאט םעד טדניצ ןוא ביוש ןָא עלעבלעווש א
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 טסבראה

 טניוו רעד ןעילפ וצ טמוק טסבראה ןיא סָאװ ,טוג

 .רעמייב יד ןעלסיירט ךיז טמעג ןוא

 -- ,דגיוושעג רעטעלב עלעג יד טביירטעצ רע

 .עמייא ןייק ראפ טרָא ןייק טינ טביילב סע ןוא

 ,טאלב רעד ןעגנעה טלָאװ ,סטניוו רעד טינ ןעוו

 ,ןליופ ןבייהנָא טלָאװ רע זיב

 טאמיק ָאטינ רעיורט ןייק זיא יווא ןוא

 ,ןליוה םעד ןיא םיוּב ןקיטסבראה םעד ןיא

 -- ,טגיוו ןטסקראטש ןיא ןטלאה ךיז ןָאק םיוב רעד

 ,לקַאש ןדעי ןופ רעגילק טרעוו רע
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 -- ,דביק א יוװ יוזא זיא םיא ףא טאלב רעד ןוא

 .ןקָארשעצ ןוא ךאווש ,קידלמוס

 ,םעד ןיא עלַײמ א ָאד זיא רעשפע ןוא

 ?ןעיירש רעטעלב יד ןענָאק סע סָאװ

 טמעש ךיז עווייגלאב רעד --- םיוב רעד ,רע ןוא

 ייןעיירדניא ךיז טגייב קידנגַײװש ןוא

 ,טסילשאב רע זיב ,ךיז טלגנאר ןוא טלגנאר רע

 ;ןזָאלרעד רע זומ ןגעווטסעדנופ זא

 ,םיא ןסַײרּפָארא לצרָאװ ןופ רעדייא

 ,ןזָאלבעצ רעסעלב יד רעסעב

 -- םיוב ןופ קעטייוו רעכאפייווצ רעד ,יוא

 -- ,רעטעלב יד ראפ ןוא ןעלצרָאװ יד ראפ

 ,םיוק ךיז ךיא טכארטראפ :ןיוש יוזא קידנעטש

 .רע טדער םעגַײמ ץראה םעד וצ ךַײלג

 ,םאטש ןופ גנערטשנָא םעד ןקור ןטימ ליפ ךיא
 ,רעדינ וצ ןוא ךייה וצ טיצ סָאװ
 םאטס ןעמוקמוא טינ לטעלב ןייק טזָאל סָאװ
 ,טרעדירבראפ ןעלצרָאװ יד טימ זיא ןוא

 -- ,קעווא טילפ טניוו א ןוא טמוק טניוו א
 ,קיטייג םיא זיא סע סָאװ ,ץלא ּפָא טוט
 ,קערש ראפ טרעטיצ ןוא טַײרש טאלב רעד
 ,קעטייוו רעצנאג רעד זיא םאטש ןיא ןוא
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 ןוירב א

 וויכרא ןַײמ ןופ ,לטסעק-שיט ןטסטַײװ ןופ
 ,ווירב ןטסעב ןטשרע םעד סיורא ךיא םענ

 ,טרעוונַאק רעד -- ךעלבלעג ןוא ,טלא זיא ווירב רעד

 ,טרעהעג רע ןעמעוו טינ קנעדעג'כ --- וואסק רעד

 .טימ רעד ןופ ערוש א קיטליגכַײלג ןעייל ךיא

 ,טיצ שערייפעב ווירב םוצ ןוז ןיימ ראפרעד

 .םענ -- ?עקראמ יד ןעמענּפַארא ןָאק ךיא ---

 ,םערב א ןָא יו יוזא טרעװנָאק רעד טביַײלכיס

 סיורא ןוז ןַײמ טסַײר רעגניפ עקנילפ טימ

 ,סיולב סָאד עלעריּפאּפ'ס --- קאלשרעטנוא םעד

 --- ,ּפֶא ךיילג טפראוו רע סקירעביא סעלא ןוא
 ...ֿפָאק ןיא טינ םיא טגיל סע ,טינ סע ףראד רע

 ,טסיזמוא רָאנ ,ןסירדראפ ךימ לָאז'ס ,ליוו ךיא

 .טסירדראפ ,טינ ךימ טסירדראפ סע סָאװ ,סָאד ןוא
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 רעדניבכוב לסָאי

 ןבעל םוצ געוו רעד

 לביטש קידרעקיוה ןַײמ דלאוו םענופ דנאר םאב
 ,ןבירטראפ רעזַײה יד ןופ ,טמעשראפ יו ןייטש טגעלפ
 ,ךאס א ןכָאװ ןופ ןכָאמ טימ ןסקאוואב
 ,ךאד ןופ ןעלדניש יד -- סנגער ןופ עטקייוועצ
 ,גיוא ןיימ ןופ סיירג יד ,עניילק ךעלרעטצנעפ ייווצ
 ,טגיונראפ טייקליטש ןיא ,טעמוא ןיא ןעקנוזראפ
 --- ןַייש רעקיטכיצ טימ ענָאװעל עטלאק א
 ,ןַײז טגעלפ לביטש ןַײמ ןיא טכיל עקיצנייא יד
 ,טסבראה ןקיראמכ ןיא סלעג א לטעלב א יו
 ,ץראה ןַיײמ טענאיוועג טעמוא ןיא טָאה יוזא
 ,געוו ןשלמיה םוצ ןקוק ךיא געלפ גנאל ןוא
 ,קעווא ןעִילפ סָאװ ,לגייפ ןופ סעטאשט וצ
 ,גנאזעג ןליטש א רעלַײמ ןיא ןגָארט ייז
 ,גנאלראפ ןליטש םעד --- ןצראה ןַײמ ןיא ךיא יו



 ,..לביטש קידרעקיוה ןַײמ דלאוו םענופ דנאר םאב
 ,לגיוו ןַײמ ןגיווראפ קידנעטש טגעלפ רעגנוה רעד
 דיל א ןעגניז רימ עמאמ ןַײמ טגעלפ ליטש ןוא
 ,דִיי ןבעליירפ םעד ,ןאמרופ םעד ןדייז ןגעוו
 ,םענירג ןיא לטראג ןיא ,עקרוב א טימ טגעלפ סָאװ
 ,ןעגיגאב ןיא ןוז רעד טימ געוו ןיא ןזָאל ךיז
 דלאוו ןשיצירּפ ןיא סעבמעד יד ןּפעלש ןופ
 ,טלא ןוא ןגיובעג ןרָאװעג זיא ּפָאק ןַײז

 לביטש קידרעקיוה ןַײמ דלאוו םענופ דנאר םאב
 ,ןבירטראפ רעזַײה יד ןופ ,טמעשראפ יו ןייטש טגעלפ
 דלעפ ןקייוט רעביא רָאיאק יוװ ,קנעדעג'כ
 .טלעק ראפ רעטיצ ןוא ןעמאמ ןַײמ טימ ףיול ךיא
 ,ןּפָאה יד ןסַײר רימ ןטעּפש זיב טנוװָא זיב
 ,ןּפָארט א רעסאוו ןָא ,רעגנוה ןופ טשעלאכראפ
 ,טנעה יד ןופ ּפָארא ךיז טלייש ענַײמ טיוה יד
 ,במעד םענעקורט ןופ ערָאק יד ךיז טלייש'ס יו

 ןרָאפ וצ עקשטירב ןַײז ףא טכאנראפ טמוק ריווג רעד
 ,ןרָאק טימ רעדלעפ יד ,ןּפָאה יד ןטכארטאב
 ,ןבילבעג זיא דרע'רד ףא לטעלב א רעמָאט ןוא
 ,ןבילקעג בָאה ךיא ןוא --- ןליופאב רימ רע טָאה
 ,טראשעצ רעטעלב יד ןקעטש ןַײז טימ טָאה רע
 ,טראדעג ,רעטעלב עקיטסכראה יד יוװ ,בָאה ךיא

 קילג ןופ גנאגפוא םוצ זא ,טניימעג זַײוװדניק בָאה'כ
 ,קירב ןייק טינ טגָאמראפ סָאװ ,ךייט א רָאג טריפ סע
 ,גירק ןופ ןרָאי ןיא ןזעוועג ןיב'כ דניק א
 ,קילג ןַײמ טלמעד ךיא בָאה ןעזרעד ןעמאלפ ןיא
 - ,ביוש ןיא בָאה'כ טקוקעג ןגיוא עקיטשרָאד טימ
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 ,ביוטש רעד רעטַײר ןופ ןכאילש ףא ךיז טבייה'ס יו
 -- ,לביטש קידרעקיוה ןַײמ וצ ,דלאוו םענופ דנאר םוצ
 ,לגילפ עקינוז ףא ןעמוקעג רעטַײר א
 ,יינש רערעביוז רעד יו ,דרעפ ןַײז זיא סַײװ
 ,יימרא רעטיור רעד ןופ דלעה רעד זיא ץלָאטש
 ,טניישעג םענָאּפ ןַײז טָאה טכאלש ןופ ןעמאלפ ןיא
 ,טניירפ א בָאה'כ ןעזרעד ןגיוא ןופ ןעלכיימש ןיא
 ,טכאנ ןייא טינ טראוועג םוקנָא ןַײז ףא בָאה ךיא
 ,טכארבעג ןבעל ןיימ רימ דרעווש ןַײז ףא טָאה רע

 ,טימעג שרעדניק ןַײמ ךיז טיירפעג טָאה ליטש ןוא
 ,דימש םעד וצ טכארבעג רעטַײר םעד בָאה ךיא ןעוו
 ,טדימשעג סעווָאקדיּפ ןעָאלט וצ טָאה דימש רעד
 ,טימעג עינזוק ןיא טעכיוא ךיז בָאה ךיא ןוא
 ,ןזָאלבעצ רעקראטש ץלא רעַײפ סָאד בָאה ךיא ןוא
 ,ןזָאל ךיז ןטכאלש ןיא רעטַײר רעד לָאז ךיג זא

 ,קעווא ןטכאלש ןיא רעדיוו זיא רעטַײר רעד
 .געוו ןקיבױטש ןפא טקוקעג בָאה'כ גנאל ןוא
 - == ךאילש רענרענייטש א ןוא געוו רעקיביױטש א
 ,טכאלש ןיא ךיז טזָאל סָאװ ,רעטייר םעד זיא טוג יו
 ,גירק ןופ ןרָאי ןיא ןזעוועג ןיב'כ דניק א
 ,קילג ןיימ טלמעד ךיא בָאה ןעזרעד ןעמאלפ ןיא

 - ,ןרָאװעג רעטלע ןיב'כ ,ןעייגראפ ןרָאי יד
 ,ןרָאבעג יינספא לגנִיי עשלטעטש סָאד
 ,עגירג יד רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד טָא ביל בָאה'כ
 ,עניארקוא םייה ןַײמ ןיא טכענ עמעראוו יד
 --- ןסיורג א ורמוא ןא טַײקליטש רעד ןיא ליפ'כ ןעוו



 -- ,ןסיורד םעד טרעדורעצ םערוטש רעמאזיורג א

 ךאילש ןפא ייטש ךיא זא ,סיוא רימ ךיז טכוד ןאד

 ...טכאלש ןיא ךיז טזָאל סָאװ ,רעטַײר םעד ךָאנ עז ןוא
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 ,ןכַײט יד ןופ לעװ ךיא ןקורעצ ןגערב יד

 ,ןכיילג ךיז ןעמאי וצ טייקטיירב רעייז לָאז סע

 ,ןעמאי ןופ טנורגּפָא םעד ןבָארגעצ רעפיט לעוו'כ

 .ןענאעקָא זיב ףיס-םאי יד ןריפרעד

 ןעמאי יד ןדייל ןופ ,קעטייוו ןופ ןכַײט יד
 ,ןעמאזוצ רעגנע סָאװ ךיא לעװ ןקורפיונוצ
 ,ןסילפ טיג ןרערט ןופ ןעמאי ןייק ןלָאז סע
 ,ןסיגראפ לָאז דרע יד טַײקסטוג ןופ ןעמאי רָאנ

1957 

 לארטש א

 ,םיוב א ףא לארטש א טלאפ

 ,טקעוורעד גנוילב ןייז טרעוו

 ,םיורט ןַײמ וצ לארטש א טמוק

 ,קערש יד ןענורטנא טרעוו

 ,גגאז א ףא לארטש א טלאפ

 ,טלעהאב סייקפייר ןַײז טרעוו

 ,גנאגראפ םוצ לארטש א טמוק
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 ,דלעפ ןיא לָאמ טייווצ א טגָאט

 ,דרע רעד ףא לארטש א טלאפ

 ,ייבש םענעבילבראפ ףא

 ,טרעטשעצ רעטניוו רעד טרעוו

 ,ןייגעצ רעטניוו רעד טמענ

 ,לארטש רעד ןַײז טשטנעבעג לָאז

 לאפ ןדיווטעי ןיא סָאװ

 ,ןייג וצ סנטייצאב טמוק

 ןייש יד סנטייצאב טגנערב

 . .םייה ןיימ ראפ ,דרע רעד ראפ
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 גָאטראפ

 טייקדלימ עמעראוו א גנאגפוא ןופ

 ,ביוש ןַײמ ךעלעמאּפ טעדליגאב'

 .טַײקליטש עקיגָאטראפ יד דנאל ןופ
 ,גיוא ןופ לּפא םעד יו ,טיה ךיא
 טלָאװ'כ ןוז ןופ ךעלַײק םעד

 ,טרעסערגראפ |
 --- ,ךיוה ןיא גנאגפוא ריא טרעגנעלראפ
 ,רעסעב ןרעקאלפ לָאז רעַײפ ריא
 . .ךיור ןייק טינ טגנערב סָאװ ,רעִייפ א
 ןעיצ טייקיטכיל יד ךיז לָאז ןוא
 ,טיירב רענעפרָאװעצ סדנאלסור ףא
 ,ןעיראש סָאד רעמ ןרעיוד לָאז
 ,דיירפ עקיצנייא ןַײמ ןענייש לָאז
 .,רעטסעווש יו ,ןלארטש עמעראוו ,טמוק



 ,דלעפ סָאד גנוילב טימ ןעווָאכ טמוק

 ,טרעסערגראפ טלָאוװ'כ ןוז ןופ ךעלַײק םעד
 ,טלעוו רעד ראפ םאלפ ןַײז ןזָאלבעצ

}7 

 ןעגנאז

 ,םאזניימעג דלעפ םעניא ןסקאוו ןעגנאז

 ,םאזנייא ןַײז טסייה סָאװ ,טינ ןסייוו ןעגנאז

 עמארעג ןסעווכאר ףא עמעראוו טכילדןוז

 .ןעמאזוצ טקנירט עמ --- ןקיטכאנראפ יוט םעד ןוא

 -- ,םאזניימעג טילב עמ ןוא ,םענייניא טבעל עמ ןוא

 ,םאזנייא טינ ,גנאז א יו ,ןבעל טעכיוא ךיא ליוו
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 ,ךיד טלאפאב סָאװ ,יינש ןופ טַײקסַײװ יד טָא
 ,טכיזעג ןַײד רעמ ךָאנ רעדלימ טכאמ
 ,טייקטלאק ןַײד טימ ןָא ךימ םעראוו זיא
 ,ןייב ןקייינש ןייד טימ

 טריצאב ןוא טרירפאב סָאװ
 ,ןעמערב ןוא סעיװ יד יא ,רָאה יד יא
 ייגש ןופ ןרעוו סָאװ ,ןגיוא יד יא

 ,ץראווש ךָאנ רערעמ |
 ,טייקטיור עקיטסָארפ יד טָא

 ,ןעמעשראפ ךייז ליוו סָאװ
 ,ךימ טפור יז ,ךימ טגער יז
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 ץראה ןַײמ רימ טקעוו יז
 ,רענַײד וצ טַײקגנוי וצ זיולב ,ריד וצ זיֹולֿב
 ,לָאמניײא ןיוש בָאה ךיא סָאװ

 ,טגָאמראפ ךיוא ,וד יו
 ,טנגוי ןַײמ זיא קעווא רָאנ

 ,רעטַײר א סענָאידוב יו
 ,ןעמוק טיג טעוו קירוצ סָאװ

 ,טגָאיראפ ןטכאלש יד ןיא
 טקיטייזאב עשז סָאװראפ זיא

 רעטַײװ ץלא ךיז קילב ןַײד
 ,ץראה ןַײמ ןקרעמאב טינ טסליוו ןוא

 ?טנָאלּפ סע ןעוו
 ריד טימ זיא ץראה ןַײמ זא ,קנעדעג וד
 ,טייקדלימ עטרעטניווראפ ןַײד רימ טימ ןוא

 ,טנערב סָאװ ןוא טרירפ סָאװ
 ,טייקליטש יד ןגָארטעצ לָאז טניוו רעד ,ליוו'כ
 ,טלאטשעג ןַײד טריצאב סָאװ ,טַײקסַײװ יד ןעייוועצ
 ךיא לעװ ןביילקפיונוצ

 | טייקדלימ ענעטָאשעצ ןַײד
 ,טכארבעג וצרעהא רימ טסָאה-סָאװ ,טפאשביל טימ
 ,טכארטעג טינ רימ ןופ טסָאה עליו א עליפא שטָאכ
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 ,ןשָאלראפ ביוש א ןעז וטסעוו
 ,גיוא ןענורעגסיוא ןא יו

 ןטָאשראפ ערעדנא ןשיווצ
 -- ,ביוטש ןעיורג-לקנוט א טימ

8* 



 ,וצניהא קעווא ךַײלג ךיז זָאל

 .רעטצניפ זיא'ס סָאװ ,עריומ טינ בָאה
 ,ביוש רעד ןיא רעייפ ןָא דניצ
 ,רעיירטעג א רעניד א ַײז

 ,רעייפ ןעגגערב טסלָאז טַײצ רעד וצ
 ,ביוש א סיוא ךיז טשעל'ס ּוװ ,טרָאד

 ןכַארבעצ גייווצ א ןעז וטסעוװו
 ,טגיוו ןקידעריומ א ןופ
 ,ןכָאמ טימ טגיילעגמורא ןיוש
 ,ןכַאװ לטיוו ,ןרָאי לפיוו

 --- ,טגירטנא ןיוש טיַײקנירג יד ןוא
 ,ןפָאלש טיג טכענ ןוא געט וטסלָאז
 ,ןדנּוװ עריא ןלייה רָאנ טסלָאז
 רעדיוו טינ טסעוו ןרעהרעד זיב
 ןכרָאש עקידגנילירפ עשירפ
 ,טגירג סָאװ ,גייווצ רעד ןופ

 ,סכעלרע ןא ץראה א ןעז וטסעוו
 ,ךייל ןופ ךיז טקיגַײּפ סע יו
 ךעלרעפעג טקנעב סע ,טגָאנ סע ןוא
 --- ,ךיירפ רעטביורעגקעווא ךָאנ
 ,רענטרעג ענעי וצ קעווא ייג
 ,טייב ןַײמ ןכוזּפָא טרָאד טסעוו
 קידנעטש ףא ךיא בָאה טצנאלפראפ ּווו
 ,ךעלרעפעג טדיַײל סָאװ ,ץראה א ראפ
 | ,דיירפ עקידרעביוז אזא
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 ,ענָאװעל עקייינש א ,עקיטכיל א

 ,טכאנאב רעקייור א ןוא רעטלאק א

 ,ןענָאילק עקיטעמוא ןופ ןעמעטָא סָאד רעה'כ
 ,ךאילש ןפא סנטָאש יד ךיז ןגיוו'ס יוװ ,עז'כ

 ,ןרעטשעצ טינ טַײקליטש יד טָא רענייק לָאז'ס ,ליוו'כ

 | ,טימעג ןקִיור םעד רענַײמ טלעוו ןופ

 ןרעטש עכעלרעדנּוװ יד טימ סעפטוש ןיא
 ,טיחראפ ךיא ןבעל םענופ טַײקסטוג יד

14 6 
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 ןבילבראפ זיא יינש עלעסיב א
 ,לָאט ןקיטכיל ןיא ןטלאהאב
 ןבילקרעד טינ ןוז יד ךיז טָאה'ס לייוו
 ,לָאמאטימ ץלא וצ
 ,ןרָאלראפ טייקסַײװ יד טָאה יינש רעד
 ,טלעק יד ךיז טָאה טבעוועגסיוא ןוא
 ,ןרָאבעג גנילירפ םעד טָאה ןוז יד
 .טלעוו עקיטסָארפ יד טמעראוורעד
 ,ןגרָאבראפ יוװ ,ליטש רעד ןיא ,ָאד רָאנ

 יירשעג רעטצעל א --- רעטניוו ןופ

 ,ןגרָאמירפ-גנילירפ א ךָאנ קנעב ךיא

 .יינש עלעסיב סָאד טקנעב טסָארפ ךָאנ

1639 

5---6 



0 4 6 

 רעייפ םענירג ןטלאק ןַײז דלאוו רעד טָאה ןדנוצעגנָא
 -  .רעַײרט ןַײמ ראפ יא ,רימ ראפ יא ןגעוו ענַײז טנפעעג ןוא
 ,סקידנעטש ןַײמ עלעקניוו ןַײמ וצ ,וצרעהא ןייג וצ טּפָא ךיא םוק
 ,סרעדעצ יד םעל ןזָארג יד ןופ רעגעלעג א טעסיוא ךיז טעב
 ,ןצנאגניא טלעוו יד ןעזרעד לָאז'כ -- ןגיוא ענַײמ רעטיירב ןפע'כ
 ןצראה ןַײמ ןיא טפאשקנעב א טגנערב עטַײװ אזא גנועז א ןוא
 ,ןגיײװש א ןיא ןעקנוזראפ טציז עטבילעג ןַײמ ,טעסיוא רימ טכוד'ס
 .ןגיײװצ יד יז ןגיווראפ סע רעדלימ טימ טַײקמעראוו טימ ןוא
 ,טרעטנָאלּפראפ ךיז רעטעלב ןשיווצ ,טרעביושעצ ןענַײז רָאה עריא
 .טינ טנַאקרעד יז סנַײמ לָאק סָאד ןוא ,טשעדיכראפ רימ ףא טקוק יז ןוא
 ,ןסעזעג זיא יז ,טכאד רימ ,ּוװ ,סעטסוק יד ןיא :טענַיײא ךיז קוק'כ
 ...ןסעגראפ ןיורק יד ןיוש טָאה סָאװ ,רעטנערבעגּפָא ןא קָאינּפ א טצראטש

1961 
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 ,דלעפ ןטימניא םיוב א טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 ,טלעוו רעד ראפ ןגעוו יד אב םאזנייא רע טסקאוו

 ,רָאי ןדעי ןענירג ענייז רעטעלב יד שטָאכ

 ,רָאג זיב קיטעמוא סעּפע זיא םיוב רעד רָאנ

 ,דיירפ ןַײז טימ ןלייט ךיז ליוו ,ןשיור רע ליוו

 ,טדיישעצ םיא רעמייב יד טימ טַײקטַײװ א טָאה

 ,טסענ א סיוא ךיז יוב :לגיופ םעד אב רע טעב

 ,טסעפ ןענייז ןגייווצ עניימ ,רעמייב עלא אב יו

 ,טניימ רע םיא טינ ךַײלג ,לגיופ רעד קעווא טילפ

 ,טנייוועצ ךיז טָאה םיוב רעד ,רעה ךיא יו ,רימ טכוד
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 ןופ ןעלצרָאװ יד ראפ ןָאט ּפעלש א םיא ןטניוו ןווּורּפ

 ,דרע רעד |

 טינ גנוילב ןַײז טרעוו ,ןטָאשעצ טינ רעטעלב ןרעוו

 ,טרעטשעצ |

 טינ ןטפאז ןבָאה ןעלצרָאװ יד םעל ךעלמייב יד ךיוא

 ,טלעפראפ

 ןטיירב-ןטיירב םעד ןיא ןסקאוועצ ָאד ךיז דלאוו א טעוו

 .דלעפ

158 

 ןרעטש א טלאפ

 ןרעטש א ךָאנ ןרעטש א טלאפ
 .םיור ןטליטשעגנייא םעניא

 -- ןרעה וצ טיירגעגנָא ךיא ןיב

 ?םיוב ןַײמ ףא רע טלאפ רעשפע

 ,רעטעלב עניימ ןענערב רעשפע

 ,..םאטש ןַימ ךיז טעילאמס רעדיוו
 ,רעטעּפש ףא ןגיײלּפָא טינ לעוו'כ
 ,..םאלפ ןַײז טציא ןשעלראפ לעוו'כ
 ןביײלב רימ לָאז רערעמ ץלא זא
 ,דָאס ןַײמ ןיא רעמייב ענייש
 -- ,ןגַײװצ ןריולראפ גונעג בָאה'כ
 !דָאש א רימ לטעלב רעדעי זיא
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 ,לגיוו םעניא ןרעטשעצ טינ רימ ףָאלש ןַײמ לָאז רענייק זא
 ןביוא ןופ לכעלַײל א ןטײרּפשסיױא עניַײמ עמאמ יד טגעלפ
 ןגינ ןקידנעלמרומ ןטליטשעגנַײא ןא טימ ןוא
 ,ןגיוא ענַײמ ןיא ףָאלש םעד ןגיוונייא
 טלּפאצראפ עשרעדניק טימ ךעלעטנעה טימ רָאנ
 ,ןגױצעגּפָארא ךיז ןופ לכעלַײל סָאד ךיא בָאה
 ,טעּפארדעצ שינרעטצניפ יד בָאה'כ לגענ יד טימ
 ,ןגיוזעג טינ ןיוש טסורב יד ךיא בָאה סָארדראפ ראפ
 ,ןגיוא עניַימ ראפ ןייש יד טלעטשראפ טָאה ךעלַײל רעד לַײװ
 ,ןגיוצעג טייקיטכיל וצ ךיז טָאה ץראה ןַײמ ןעוו

1660 
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 ,םענעי ראפ טגרָאז ןוא טקנערק סָאװ ,ץראה א בָאה ךיא
 ,טגרָאז ךיוא ןיילא ךיז ראפ ץראה עבלעז סָאד
 ןענעק ךיא לָאז ןגרָאז יד ןוא ןדייל יד ןגעװּפָא ןעוו
 -- ,טנָאמראפ עניַײמ טלעוו יד סָאװ ,רעשיוי ןופ ןלָאשגָאװ ףא
 ןגרָאז ןגעווּוצּפָא רימ טקעלקעג טינ טלָאװ טכיוועג ןייק
 ,םייה רעטראצ ןַיימ ראפ ,דנאלמייה ןיימ ראפ ןדייל ןּוא
 ןגרָאז טינ לָאז טנַיימ ץראה סָאד ןעוו
 --- ,ןגרָאמ ןדעי סדנאלסור ראפ
 ,ןיילא ךיז ןופ ליטש סע טלָאװ ןענורעגסיוא
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 רעדײב םִייאֿכ

 ווָאבמאט םעל ףרָאד ןופ עלעזייר -

 -- ווָאבמאט םעל ףרָאד ןיא ,רעדלעפ עשיסור ףא

 .יףָאלש ןייק ךימ טמענ סע ןוא ,טכאנ עקיטפוד א

 .רָאיאק ןיא טגנילק סע --- !עילאזָאר ,ןגרָאמ-טוג ---

 !רָאי-טוג א --- :קנאלב א ןעּוט ןייצ-לרעּפ יד

 .רעמ טינ ,ןצכא ,ונ -- עזָאירעב עקנאלש א

 ?רעהא יז טמוק יוװ ...שידִיי א לדיימ א

 ,ךליהעג רעד טַײװ רעד ןופ טגנילק סע ןוא ,טייג יז

 .ךלימ יד טעקסעילּפ ךיז עלופ ןיא רעמע ןיא

 .ךָאנ ריא טפראוו גנוי א -- !לכיימש א שטָאכ קנעש ,ונ ---

 .!ךָאו א רעביא --- ,םיא טרעפטנע יז -- ,ןעמוק טסעוו ---

 ,גגוצ רעד ןופ ץיּפש ןוועזָאר א םיא טזַײװ ןוא

 .גנוי םעד ןופ טכאל עמ -- ?ןעמוקאב טסָאה ?סָאוװ ,ונ ---

 :גרָאטראּפ רעד טגָאז רימ לכיימש ןשרעטָאפ טימ

 !גרָאז ןייק טינ טָאה יז ,םינאסאכ ךעייש סָאװ --



 ;טנעה יד ןיא ריא אב ליפיוזא ףעשיק ןוא

 !טנערב סע טעשַאּפ -- ךיז ןעמענ טלָאװ יז סָאװ וצ

 רעוו טָאה'ס :רימ לייצרעד ,עזָאר-עלעזייר ,ָא

 ?רעהא ךיד טכארבעג ןסַײװ םעד ןיא טנאק ןיא

 | ,טריפעג ךיד טָאה עמ שכלעוו טימ ןגעוו סימ

 ?טריוולָאק רעווָאבמאט ןופ ץלָאטש רעד ןרעוו טסלָאז

 ?זיוה ןַײד זיא וו ןוא ןסקאוועג וטסיב ּווװ
 !?סיוש םעד ףא טגיוועג עניילק א ךיד טָאה רעוו

 ?טרענעג ךיד ךלימ טימ עכלעוו טָאה עמאמ א
 .?טרעהרעד עטשרע יד רעטרעוו ענייד טָאה רעוו

 ווָאבמאט םעל ףרָאד ןיא ,רעדלעפ עשיסור ףא
 ,ףָאס ןייק טיג טָאה סָאװ ,עסַײמ א בָאה'כ טרעהעג

 ,טרעהעג בָאה'כ ,ןעוועג זיא ריא ןופ בייהנָא רעד

 .דרע ןיימ ןלאפאב םינָאס יד ןענייז'ס ןעוו

 טכאלש ןרעסיב ןוא ןסייה א םענייא ךָאנ

 ,טכארבעג ןטאדלָאס וצ דניק א ץשמע טָאה

 ,טנערבעג רעייײפ טימ לטעטש סָאד ךָאנ טָאה סע
 ,טנעה יד ףא דניק טָאד ןטאדלָאט ןעמענ'ס ןוא

 -- סיוא םעד ךיז טכוד'ס ןוא ,לציּפ סָאד טלכיימש'ס ןוא
 ,.,סיוש ןשיטאדלָאס'נ ,סעמאמ יוװ ,םעראוו זיא'ס

 --- טנאה וצ ןוא טנאה ןופ --- רעטַיװ ןוא רעטַײװ ץלא
 ,טנאק ןשיסור םעד ןיא דניק סָאד טָאה'מ טכארבעג

 ווָאבמאט םעל ףרָאד ןיא ,רעדלעפ עשיסור ףא
 ,ףָאלש ןַײז טָאה טיהעג עמאמ עשיסור א
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 -- טיונ ןיא שטָאכ ןיילא -- רעדניק עשיסור ןוא

 ,טיורב סָאד ןלייט ןגעלפ דניק ןשידִיי טימ

 ..רָאג זיב רעייט ןוא ,סע ןעוועג זיא סיז ןוא

 ,רָאי עטעצכא סָאד ןעזָאר ןיוש זיא טָא ןוא

 ,טכארּפ רעשידִיי טימ עזָאירעב עקנאלש א

 .טכאנ יד ןדָאבעג ייז טלָאװ סע יוװ ,ּפעצ טימ

 -- ווָאבמאט םעל ףרָאד ןיא ,רעדלעפ עשיסור ףא

 .ײףָאלש ןייק ךימ טמענ סע ןוא ,טכאנ עקיטפוד א

19 

 קנאט ןפא ביוט א

 ,קנאט א ןוא --- ביוט א
 :ביוט א ןוא -- קנאט א
 ,ביוטש ןוא רעביוז יו --- ,לדוואהעל ,ןכאז ייווצ
 ,טלעק יו ןוא ץיה יו ,רעסאוו ןוא רעַײפ יו
 ,.טלעוו רעד ףא גירק ןקיבײא ןיא ןענַײז סָאװ

 -- טמאראב ןטייק טימ ,לגרעב םענרענייטש ףא

 ,םיטש ןַײז טיג טרעה עמ ..,לָאמקנעד רעמאזיורג א

 ,םיא ןופ ןצישאב ךיז טלַײא טינ רענייק ןוא

 ...דמאז םעניא םיא םעל ןליּפש ךיז רעדניק ןוא

 ,טלעטשעג ךיז קנאט ןפא ביוט א םעצולּפ טָאה
 ךָאנרעד ,םענַײז ןָאטעג קוק א לבָאנש ןיא
 --- ,ךָאמ ןטלמישראפ ןַײז ןָאטעג לבארג א
 ;טלעווקעג רעדניק יד עטפאגראפ ןבָאה'ס ןוא
 ,טרעהעג לָאמנייק ןבָאה ,ביוט יד יו ,ייז ךיוא
 ,..דרע יד טרעקאעג רעַייפ טימ טָאה רע יו

- 6 



 !דליב סָאד זיא ןעוועג ךעלדירפ ראברעדנווו ,ָא
 ;דליוו ןוא ענושעמ טָאה'ס ךָאד ןעזעגסיוא ןוא
 !קנאט א ןוא --- ביוט א
 !ביוט א ןוא --- קנאט א
 ,ביוטש ןוא רעביוז יוװ --- ,לדוואהעל ,ןכאז ייווצ
 --- ,טלעק יו ןוא ץיה יוװ ,רעסאוו ןוא רעַײפ יו
 !טלעוו יד ,יז זיא קידכעּפייה ןוא זָאלדנע יו
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 ייטראּפ ןַײמ

 ,טיירּפש ךיז טלעוו רעביא סָאװ ,ןַײש יד טסיב וד
 ,ןגעמראפ ןוא טַײקכַײר ןַײמ ןופ עטסעב סָאד
 ,טיירג רעדיוו ןיב ךיא ןוא --- גָאז רָאנ טרָאװ ןייא
 ,ןגעקטנא ריד וצ יג ןוא ףור ןַײד רעה ךיא

 ,טלעטשעג סיפ יד ףא ךימ טסַײג ןַײד טָאה סע
 ,ןסיוו וצ םעד ןופ טוג זיא'ס -- ןוז ןַײד ןיב ךיא
 ,טסלעפאב ןָאט רימ סָאװ ןוא ,וט ךיא סָאװ ןוא
 ,ןסיוועג ןרעטיול טימ ףוא סע םענ ךיא

 ,טפאז ןקידגנילירפ םעד ריד ןופ ּפעש ךיא

 ,ןענָאק ןגיז קידנעטש לָאז'ס --- ץראה ןַײמ טרענ סָאװ
 ,טפארק סנדייז ןיײמ ןוא סנטאט ןַײמ --- ריד ןיא

 | .ןענָאילימ ןופ ךעיוק ףא עטלפייקעג

 ,טיירּפש ךיז טלעוו רעביא סָאװ ,ןייש יד טסיב וד
 ,ןגעמראפ ןוא טַײקנַײר ןַײמ ןופ עטסעב סָאד
 ,טיירג רעדיוו ןיב ךיא ןוא --- גָאז רָאנ טרָאװ ןייא

 ,ןגעקטנא ריד וצ ייג ןוא ףור ןַײד רעה ךיא
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 !ןטוג םוצ ןַײז טעוו'ס

 ,זיורב טימ טלעווק ָאד ,םייל טימ טקעמש ָאד

 ,ןטוג םוצ ךיוא זיא -- ,טניר סָאװ ,סייווש רעד
 ,סיוא ָאד טסקאוו סָאװ ,בוטש רעדעי טימ
 .ןטוכעמ רעטנעָאנ א ךיא ןיב

 טנעקרעד ,ןַײז לָאז --- סָאבעלאב םוצ
 -- ,ןבעל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ םיא בָאה'כ

 ,טנעה יד סיוא קערטשיכ ,םיא וצ ייג ךיא
 .ןבעג וצ םיא םעלָאש ןטיירב א

 טמאזראפ טינ לָאז ,קילג טימ ןַײז לָאז

 !ןטכורפ עריא ןעגנעדב שפעש יד

 : ,דמאז ןיא ךיז ןליּפש רעדניק יד

 !ןטוג םוצ ךיוא זיא'ס --- ביוש א טצאלּפ סע
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 טנעה ענעדלָאג

 ,טדנעוועג רָאנ ךַײא וצ טנַײה גנאזעג ןַײמ ןַיז לָאז

 !טנעה ענעדלָאג ,ריא ,ָא ,טנעה ענעדלָאג ,ריא יָא

 -- טָאה ריא ןביוהרעד ןשטנעמ םעד גנופאש וצ

 ,דָאנג ןַײז ןוא ,דיירפ ןַײז ןוא ,קילג ןַײז זיא ךַײא ןיא

 ,ימ ןַײז ןוא םור ןַײז ,ערע ןַײז זיא ךַײא ןיא
 ,ילג רעטסקימאלפ רעד ןצראה םוצ טייג ךַײא ןופ

 ,טלָאװעג רעסעב ךיא טלָאוװ ,יוזא זיא'ס ביוא רָאנ -

 -- דלָאג ןופ ןצעש רערעַײט ךָאנ ךַײא לָאז עמ



 -- סָאמ עטעשָאּפ א יו ,רעמ טינ זיא דלָאג לייוו

 !טסָאקעג טָאה דלָאג סָאד סענָאברָאק לפיוו ןוא

 . ,טרעוו א טָאה ריא רָאנ ,שעפעש יד טייז ריא זיולב

 -- טרעמראפ טַײקנכַײר יד ,ענשאּפערָאה טנעה ,ריא

 -  ,טכאמעג ןבעל ןַײמ רעטיול טָאה סָאװ ,טפארק יד

 .טכארבעג טָאה שטנעמ םעד סָאמסָאק ןיא סָאװ ,טפארק יד

 ,טנעק ריא סָאװ ,טסייוו ריא סָאװ ,רעמ ךָאנ עשז טזייוואב

 .?טנעה ענעדלָאג ,ריא ,ָא ,טנעה עגעדלָאג ,ריא ,ָא
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 ,ווירב ןקיש רעדניק
 ...סעמארגעלעט יו

 :סעמארגעלעט יו ,ווירב ןקיש רעדניק

 .יי ןאס א יז ןביירש זיא ,סיוא טזייוו ,רעווש

 סעמאמ ןעניווועגוצ טינ ךיז ןענָאק

 ,ךארּפש רעקידװערָאּפש ,רעגראק רעד וצ

 . ,קידלודעגמוא ןכָאװ עמאמ יד טראוו

 :סיוא קידנעטש ריא טכודיס ןוא ,טביילג ןוא טראוו

 ,קידלוש רעכיז זיא טשטָאּפ יד --- ןוז ריא טינ

 ,זיוה ריא סיוא ןדַײמ סעידעי סָאװ

 !רעפיטש א ,יוא) ךעייש טינ זיא -- ןטעב

 .!ּפָאק ןטיײשראפ םעד ראפ ןַײז לָאז רימ
 רעפיט א ןוא רעַײנ א שטיינק א זיולב
 ...ּפָא ןריא ןרעטש ףא ךיז טלּפמעטש
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 ?טקידיילאב םיא ןטרָאד ץעמע ביוא ןוא

 ?ריט ןַײז ןיא קילגמוא ןא טּפאלק רעשפע

 ,קיטיינ םיא זיא יז ,לָאמא יו ,רעשפע

 ?ריא ראפ ךיז ןגָאלק טינ טגאוו רע ןוא

 ,סעמארגעלעט יוװ ,ךעלעווירב עצרוק

 ,ךארּפש עסאלב א ןוא סערוש עגראק

 ,סעמאמ יד טעוועלאשז ,רעדניק ,רעדניק

 ...ךאס א -- ריא ,ענייא עמאמ א זיא'ס

19 64 

 עופער א

 ,ןטאט םעד -- לפעל א
 ,ןעמאמ רעד -- לפעל א
 --- טינרָאג זיא'ס ?וטסעז טָא --
 !ףעמאס טינ ךיז ןָאק עמ

 ,ןטעב ןייק טינ טפלעה סע
 ;ןדייר ןייק טינ טפלעה סע
 ,ןעבָאב רעד -- לפעל א
 ,ןדייז םעד -- לפעל א

 לשעלפ םעד ןופ טָא-טָא
 ...קעד יד ךיז ןעז טעוו
 עופער יד ליוו'ס רָאנ
 ...קענש רעד ןווּורּפ טינ

 ,עקרומ ,אנ ,קיצוק ,אנ --

 ,לּפעק ןטימ יירד טינ

 ,לטניה םעד -- לפעל א

 ,,,לצעק םעד -- לפעל א



 ,ןטאט םעד רעטיב זיא'ס
 ,ןעמאמ רעד רעטיב זיא'ס
 ןדייז םעד ,עבָאב רעד
 .ןעמאזוצ עלא ןוא

 ןשאוו ךעלעדרָאמ יד
 ,ץאק יד ןוא טנוה רעד
 -- טינ ליוו עלעקנאי רָאנ
 ,..ץאלּפ ןוא ךיז גייל שטָאכ

1864 
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 --- ןביולג ךיא לעוװ גנילירפ ןיַימ ןיא

 ,ןגיוא ןיא םאלפ ןטצעל םעד זיב

 ,סיורג זיא יז יו ,טלעוו יד זיב

 ,ןיורב ריא ייז ןיא ּפָא טלגיּפש

 --- ןפור ךיא לעוװ גנילירפ ןַײמ וצ
 ,ןטולב ןליּפש ךָאנ ץראה ןיא זיב
 טיירב ןוא ךאוו זיא לעז ןַײמ זיב
 ,דיירפ ראפ יא ,קעטייוו ראפ יא

 -- ןבעל ךיא לעװ גנילירפ ןַיײמ טימ
 ,ןבענרעד ןַײז טעוו ןוז יד זיב
 ,דרע יד ןַײז טעוו ילב ןיא זיב
 ,טרעוו סעּפע זיא ימ ןַײמ זיב

 -- ערוווג ןוא טסַײג ןַײמ ,טשטנעבעג טייז

 ,םערוטש ןיא ןאגעג ךַײא טימ ןיביכ

 דנאל ןַײמ ןופ ןעיניב םוצ ןוא

 ,טגנאלרעד בָאה'כ לגיצ ןייא סינ

91 



 -- ןסיוו וצ ליוװ רימיז ראפרעד ןוא
 ,ןסיוועג ןרעטיול טימ םוק'כ
 דניוו-ןוא-ייוו ןיא ץראה ןיײמ טָאה'ס
 ,ץנימ ףא ךיז ןטיבעצ טינ

 -- ןסיורג ךיז געמ'כ גנילירפ ןיימ טימ

 ;ןסיוא ןיב'כ ןיילא ךיז טינ לַײװ

 גנאלראפ ןַײמ ןיא ,טאט ןַײמ ןיא

 !גנאג ןיא רעה'כ ןענָאילימ

187 

 טונימ טכא טרעדנוה יד טָא ןיא

 ,טונימ טכא טרעדנוה יד טָא ןיא
 ,ןבענרעד זדנוא טָאה טלעפעג רע ןעוו
 טוג סרעדנוזאב טליפרעד טָאה עמ
 ,ןבעל ןופ סָאמ יד ,טַײצ ןופ זיײרּפ יד
 ,..טונימ טכא טרעדנוה יד טָא ןיא

 -- טונימ טכא טרעדנוה יד טָא ןיא

 -- ןגָארטעג ךיז סָאמסָאק ןיא טָאה רע
 טולב סָאד ץראה ןיא שטנעמ ןכלעוו אב

 ?ןגָאלשעג טינ ךיז ןאד רעקראטש טָאה

 ,,,טונימ טכא טרעדנוה יד טָא ןיא

 טונימ טכא טרעדנוה יד טָא ןיא
 ,ןביולג רעזדנוא טָאה רעמ ךיז טקראטשעג

 ,טומ רעד זיא ראבגיזמוא ,סיורג זא
 -- ןביוהרעד םור וצ רָאד ןַײמ טָאה סָאװ
 ,.,טוגימ טכא טרעדנוה יד טָא ןיא

161 



 ןײיטשָאלב ׂשריה

 לֵָאמ ןטשרע םוצ

 ,טרעהרעד לָאמ ןטשרע םוצ ייז ךיא בָאה ןעוו
 ,רעטרעוו יד
 טצירקראפ ךיז קיביײא ףא ץראה ןַײמ ןיא ןבָאה סָאװ
 טציא זיב ךָאנ ןעגנילק ןוא
 ,רעייפ ןוא טפאשנדייל ןוא טפארק רעטשרע רענעי טימ
 ,עייג יו
 --- ?דרע'רד ףא ןעגנוקעלּפטנא עקיטכיל
 ייטראּפ
 ,סקראמ ןוא
 ,קיירטש ןוא
 ,רעיראטעלַארּפ ןוא
 --- -- --- ?ןיילָאקינ רעסייק ןטימ רעדינ, ןוא
 עראּפ ןקלָאװ א .טלאק זיא'ס .בוטש ןַײמ זיא טָא...
 ,יילב רעטפמאדעגסיוא יו ,ןיירא ריט רעד ךרוד טמיווש
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 ןסיורד ןופ יז טנפע'ס ןעוו ,לָאמ ןדעי טימ

 ,טסָארפ םעד ןַײרא טזָאל ןוא שטנעמ רעַײנ א

 ,טכאנאב טעּפש זיא'ס

 ןסיורג טינ םעד לּפמעל םאב

 טזָאלעגּפָארא ּפָאק םעד ,טציז רעטלא רעדורב ןַײמ

 לכיב קיריּפאּפ ןיד א רָאג רעבירא

 ,טנאה יד טפָא טקיטסיופ ןוא ,סייה ןוא ךיוה טנעייל ןוא

 ,רעכיז טינ ךיז טלקאוו לּפמעל ןיא םאלפ רעד

 . ..טנאוו יד ךיז טלקאוו סנטָאש יד טימ ןוא

 רעדיַײנש :יז ןעק'כ .ןעגנוי יירד שיט םורא ןציז סע
 ,טייג רעטלא ּוװ ,טאטשראוו ןקיבלעז ןופ
 ,רעדַײז ,לטעטש ןופ ריווג םאב .ייווצ ךעלדיימ ןוא
 ,ייז ןופ סנייא טגיד
 טייטש ,ךיא סייוו ,עטייווצ סָאד
 טיילק ןיא ןדלָאגנַײפ אב
 רעדייסעק טסעמ ןוא ,טסעמ ןוא
 ...ייבראפ ייג ךיא רָאנ ןעוו ,ץיצ ןוא טנאוועג
 רעדייס רעַײנ א, :רעה'כ ,טנעייל רעדורב ןַײמ
 .."ײלָאקינ ןרעוו טינ טעוו'ס ןעוו ,ןַײז טעוו
 ןרעה ,ןרעה ןוא ליטש ןציז עלא ןוא
 ...ןייא ןטלאה םעטָא םעד ,ענעּפָא רעליימ טימ

 ,ןרערט ןיא --- גיוא'ס .ןוויוא םאב טציז עמאמ יד
 ?זיא'ס סָאװ ,םעד ןופ ןַײּפ ראפ
 ?ןייז'ט סָאװ ,םעד ןופ דיירפ ראפ
 ,רעטעלב עניד יד טשימ ןוא טשימ רעטלא ןוא
 ...ןיד ןוא גנאל ,רעגניפ יד ןרעטיצ'ס ןוא
 ,רָאי טכא טלא ןיב ךיא ןוא
 ,רעטעּפש רעד ָאש רעד טָא ןיא
 ןיז םוצ ,שינעטכידעג-דלאוו א ךרוד יו



 ,טינ ןעק ןוא --- ןכירקכרוד ליוו'כ דייר סרעטלא ןופ
 ...לָאק סרעדורב םעד ביל בָאה'כ .טשרָאד טימ רעה'כ רָאנ
 ןעמָאנ םעד ךיא בָאה טכאנ רענעי ןיא..
 ןינעל
 ,לָאמ ןטשרע םוצ טרעהרעד

 ןבָאה סָאוװ ,יד ןופ ָאטשינ ןיוש רענייק זיא'ס

 ,טמיורטעג ןוא טנרָאצעג שיט רעזדנוא אב

 ,טמיוצראפ טינ ןוא טמיוצראפ ,ערעייז םירָאװק יד

 טייצ יד סיוא ייז טכַײלג סע

 ,ןבָארג טימ ןריא טָארט טימ

 ,קנעדעג ךיא סָאװ םיוק םענָאּפ סרעטלא ןוא

 -- ןעמוטש טימ קערש טימ ייז ךיא עז טָא-טָא רָאנ

 ,ךעלטייק-טנאה יד

 גנערטש ןוא גנע ןבָאה סָאװ

 ,טנעה סרעטלא טעטנעּפעג

 ןעמונעגוצ םיא טָאה'מ ןעוו

 שירפ ןוא טיור ןענַײז'ס ןוא .טכאנ אזא רענייא ןיא

 ,..ןטייק יד ןופ ןסיב יד טנעה ענַייז ףא

 ,שיט ןטסָארּפ םענעי אב טנַײה זיב ץיז'כ ןוא

 --- ,ןטיירב-קיטכיל א געוו א ןעזעג טָאה'מ ןכלעוו אב

 ,םענעג-ןפאלקש ןטלא ןופ סיורא טריפ רע

 ,..ןגיוב טשינ ןיוש ךיז רעמ ןליוו סנקור ןוא

 םענעי אב שיט םאב טייטש'ס יו ,עז'כ ןוא

 --- ןגיוא יד ןיא טַײײקסטוג ןוא טסיירט רעכעלרעטָאפ טימ
 ...ןינעל
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 רעדורב ןַײמ
 רעדורב ןַײמ ןופ קנעדנַא םוצ
 רעלײצרעדיעסַײמ ןטבאגאב םעד ,לסָאיינאמ

 ,ןיילא רָאנ ביילב ךיא זא ,גָאטאב יצ טכאנאב
 ןייג וצ רעדורב רערעטלע ןַײמ לָאמטּפָא טמוק
 ,ןאדייק לטעטש ןופ ,דנאל-גיוו ןַײמ ,עטיל ןופ
 ,ןאראפ רעווייק רעקיזיר א טרָאד זיא סע
 ,טנאה רענעגייא טימ ןבָארגעג םיא טָאה רע
 ,דנאנאב רעדירב רעטרעדנוה טימ טרָאד טגיל רע
 ,ליומ ןַײז ןּפָא ךָאנ טליורג יירשעג ןטצעל ןופ
 ,ליוק עשיטסישאפ יד ףיילש ןיא ךָאנ טקעטש'ס ןוא

 ,טַײז ןַײמ אב קעווא רעדורב רעד ךיז טלעטש סע

 | ..,טייוו ןרעייפ טימ ןלייה ייווצ --- ןגיוא יד

 .דרָאב רעיורגיזַײרג רעד ףא טולב סָאד טרעווילגראפ

 ,טרָאװ ןייק טינ טדער רע ןוא ,טקוק רע ןוא ,טייטש רע

 | :ייוװ ןקיליורג ןיא ךיא עזרעד םעצולּפ ןוא

 - יייווצ ןיוש רע זיא טָא ...רעדורב ןַײמ ךיז טרעמ סע

 ,.יסטכער ןופ רע זיא טָא ןוא ,סקניל ןופ רֶע טייטש טָא

 ,.ץכערק רענעּפמודראפ א טפול רעד ןיא טגנעה'ס ןוא

 ,םאטסימ ךָאנ טסקנעדעג/, :רעדורב ןיימ רימ טגָאז'ס ןוא

 ,,םאטש םענעטינשראפ ףא גייווצ עקיצנייא וד

 .,דניק א ,ןגָארטעג ךיד טנעה יד ףא בָאה'כ יו

 ,טניּפשעג בָאה'כ ריד ראפ רעדנּוװ --- ךעלעסיימ ןוא

 ...םיובעג ןעלזדניא ףא ענייש ןצאלאּפ ןוא

 !טיוט ןַײמ ראפ טונימ א טנָאמרעד ךיד בָאה ךיא
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 .געלפ'כ יו ,ןטכאנראפ-רעמוז יד ךָאנ טסקנעדעג
 .גערב ןָא ןוא ףָאס ןָא ןלייצרעד סעסיימ
 --- טרָאװ א ףא טרָאװ א ,לגיצ יו ,ייז גייל ךיא
 ,טרָא ןפא סיוא דלאב ןסקאוו ןצאלאּפ ןוא
 ,טרעה עמ ,ןגָארטראפ ןדִיי ןציז םורא
 ,דרעב יד ןסיראפ ,ןפָא בלאה רעליימ יד
 !ןךַייז טינ ןיוש רעמ טעוו'ס ,יוא ..."ןעוועג זיא לָאמא;,
 ,ןיײש יד ןשָאלראפ ,וװערָאכ זיא ץאלאּפ רעד
 ..."סיורא לקעלפ א ןוא ןיירא לקעלפ א;
 ..!סיוא זיא עסיימ יד .לסָאי-ינאמ ָאטשינ

 ,רָאלק זיא ןבעל סָאד ןוא ,ןייוו ךיא !רעדורב ,ָא
 ,רָאװ א ןרָאװעג ןיוש זיא ץאלאּפ-םיורט ןַיד
 ,לעווש ןַײז ףא סופ א ןיוש טלעטשעג ןבָאה רימ
 ,לעה זיא טַײקטײװ יד ,רעטיול זיא למיה רעד
 .ָאש עכעלטיא רעזדנוא זיא ןייש"רעדנווו ןוא
 !ָאטשינ טסיב וד סָאװ ,רימ ייוו יוזא טוט'ס ןוא
 ,דניק א יו יוזא ךיז טייופעג ךָאד טסלָאװ וד
 ,,טגירגעצ רעטלע ןַײד ךיז טלָאװ קידגנילירפ ןוא

 ,לייצרעד ןוא גָאז ךיא סָאװ ,ליטש טרעה רעדורב ןַײמ
 ,לייה א ןיא טַײװ יוװ ,סנַײז גיוא ןא ןיא ףיט ןוא
 ,טילג לרעייפ א ,ךיז טדניצ לרעַײפ א
 ,דיל א ןעגניז טגעלפ רע סאשעב יוװ יוזא
 ;לָאק ןעמעראוו ןַײד טימ ןָא בייה ,רעדורב ,ונ
 ...?לָאמא זיא ןעוועג ןוא לָאמא זיא ןעשעג;,
 --- ליומ סָאד טינ טגלָאפ'ס רָאנ ,ןעלכיימש ליוו רעדורב ןיימ...
 ,ליוק עשיטסישאפ יד ףיילש םעניא טקעטש סע

4 
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 לעוװש ןַײמ אב געװ רעד

 ,לענש זיא טָארט ןַײמ ,טסעפ זיא טנאה ןַײמ
 ,טקידנעראפ טינ ךָאנ -- דיל ןַײמ
 לעווש ןַײמ אב קידלודעגמוא ןוא
 - ,קידנעטש יוװ ,געוו רעד טראוו סע

 טשרָאד ןַײמ ךָאנ זיא טליטשעג טינ ןוא
 -- ,ןבערטש וצ ןוא ןסיוו וצ
 טשרָאפרעד טינ ךָאנ טציא זיב בָאה ךיא
 ,ןבעל-ןוא-בַײל ןַײמ טנורג זיב

 רָאװ ןַײמ ןיא זייוודניק ךָאנ בָאה ךיא

 -- טרעיומעגנייא םעלָאכ א

 רָאי קילדנעצ ןביז ןיוש דלאב ןוא

 ...טרעיוד טיַיהדניק ענירג ןַײמ

 ןירג ןוא יולב טימ טַײװ יד טפור'ס ןוא

 ,ןעגייש עטראצ טימ טעלג ןוא

 ןיגאב ךיא ןוא ,םוג רימ זיא'ס ןוא

 .םעניימ ןיא טכיל-טנווָא ןיא

 טירט עגנוי טימ סיורָאפ ייג'כ ןוא
 .ןרעטש ןטמיורטראפ טימ ןוא
 דיל ןַײד טזָאל'ס !דנאלמייה ,ריד קנאד א
 ףרעװ טינ טלא לָאמנייק ךימ
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 גָאט םענעי ןיא

 ,ןסילפ ןטנגיוו עדלימ ןעוו ,טכאנראפ
 ...סאג רעד ףא ,עלא יו ,וטסיכ
 ,ןסיוו טשיגרָאג ןופ טעוװ רענייק ןוא
 ג"ססאט; רעד ןגָאזסױא טינ טעוו'ס זיב
 ,ןשטנעמ ןטשרע םעד ןופ ןעמָאנ םעד
 ..טלעטשעג סראמ ףא סופ ןַײז טָאה סָאװ
 ןשטנעב םענַײד ןעמָאנ םעד טעוו'ס ןוא
 !טלעוו עטקיצנא-ףיט ערָאג יד

 -- ?ענאקעמ קילג ןַײד ףא ךיא ןיב יצ

 .יריׂש א ןָא ,עדאווא ,סיוועג

 ,ןענאראפ סניווא ויא סעּפע ךָאד

 = יי ןימ ןטסיב עגנאקעמ סָאװ ףא

 טלגיזראפ טָאה רעיוא ןַײמ טנייה זיב

 טרעהעג בָאה'כ סָאװ ,פלאז *סערָארוװא;

 לגילפ עטסקראטש יד טָאה סָאװ ,גָאט ןיא

 .דרע רענייש רעזדנוא ןבעגעג

 ,ןבראטש טינ טעוו סָאװ ,גָאט םענעי ןיא

 -- ,ןעזרעד טַײװ עטססַײװ יד טָאה סָאװ

 ןבראה םעד ילפ ןסשרע םענעי ןיא

 ייןעוועג סורשראמ ןַײד ןיוש ךיוא זיא
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 בוטש ןַײמ ןיא ןוז יד

1 

 ,עריש ןגָאז טמענ טלעוו יד ןעוו
 ,טכאוורעד גָאט רעד סייב
 עריד ןיא רימ וצ ןוז יד טמוק
 ,טכאנ זיב טביײלבראפ ןוא

 ,עטסָארּפ ןוא עשימייה אזא

 --- ,טסעג ןיא יוװ טינ רָאג

 ,עטסָאבעלאב עטוג א יוװ

 ..טסענ ריא ביל טָאה סָאװ

 רעטיירב א טשראב-ןלארטש א טימ
 ,טעקראּפ םעד יז טצוּפ
 יז טיירּפשראפ דַײז ןדלָאג טימ ןוא
 ...טעב יד בוטש רעד ןיא

 םערופ ךיא ּוװ ,וצ שיט םוצ טמוק

 ,טכידעג ַײנ א ליטש

 ערוש א לָאמא טצירּפשאב ןוא

 ...טכיל םעראוו ריא טימ

 רעמיצ ןדעי ןיא גנאלנעָאש

 ,טגנעוו יד שירפ יז טבראפ

 טרעמיש ןוא טרירעמעש סע ןוא

 .טנעה עריא רעטנוא
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 ןליּפש טמענ טניוו:טנווָא רעד זיב

 -- ביול א טכאנ רעד וצ

 ןליטש לכיימש טימ ּפָא יז טייג

 .ייביוש רענייר רעד ךרוד

2 

 סערוסב עטוג טימ ןוז יד טמוק'ס
 ,ירפרעדניא ןדעי
 ערווװוג רעגנוי רעשירפ טימ ןוא
 ..ילג א ץראה ןַײמ טוט

 טנפעעצ טיירב ןגיוא יד ,קוק'כ

 -- ..טרעה רעיוא רעד ןוא

 ןפערט סעּפע רעכיז טצוװ טנייה

 !דרע רענייש ןַײמ ףא

 -- ,ןריסאּפ טנייה טעוו סיורג טעּפע

 ...טיירג ץעגרע ןיוש טראוו'ס

 !ןריט עלא ,ןשטנעמ ,טנפע

 !דיירפ יד ןַיירא טזָאל

 ,עלענש יד טירט עריא ןיֹוש רעה'כ

 -- ..טגייש יז יו ,ןיוש עז'כ

 עלעה אזא ךָאד ןוז.יד זיא'ס

 !טנַײה ןענאטשעגפוא

 ו 58
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 םיאכעל

 --- ,ןַייװו טימ רעכעב םעד רעכעה טבייה !םירייוואכ

 !ןייז וצ םענייניא ,רעדירב ,זדנוא זיא טוג יו

 ,טיורב יו ,קיטעז ןוא קיטפאז זיא טפאשטניירפ יד

 ,טיובעג טפאשטניירפ ףא דנאלמייה רעזדנוא זיא סע

 -- ןַײש רעזדנוא זיא יז ,גנוטסעפ רעזדנוא זיא יז

 !ןַײז יז לָאז טנוזעג ,טפאשביל יד ןבעל לָאז

 ,שטנעמ רעד ןריובעג זיא ימ רעכעלדירפ ראפ
 !טשטנעבעג עכַאלצאה טימ טנאה רעזדנוא ןַײז לָאז
 --- ,דניצא רעכעב םעד ָאד טלאה יז סָאװ ,טנאה יד
 ,דגיק סָאד טעווָאכ ןוא ,טרעקא יז ןוא ,טיוב יז
 --- דנאנאכָאנ טפאש יז עפעש טימ סערציוא ןוא
 ..טנאה עטקיטסעפעג טפאשטנגיירפ טימ ,עגולק יד

 ,םיוב רעד ןעילב ןוא ןסקאוו טינ ןָאק ןוז ןָא

 ,םיורט ןוא רעדיל ןָא ןבעל טינ ןָאק שטנעמ רעד

 ,טבעוועג סנגרָאמ ןופ ןצנאגניא זיא טנַײה ןַײז

 -- ,טבעל רע ןוא טכיל רע ּוװ ,דנאל סָאד יוװ יוזא

 ...ןייש ןַײז טימ דרע יד רָאג טכיילאב סָאװ ,דנאל סָאד

 ,ןַײז וצ ךעלקילג ףא ןריובעג זיא שטנעמ רעד

 !דרע יד ןעילב לָאז םעלָאש ןיא ןוא דיירפ ןיא

 ,טרעטשראפ זדנוא קילג סָאד ןרעוו טינ לָאמנייק לָאז

 ,יורג זדנוא ןרעוו טינ לָאז ץראה סָאד לָאמנייק ןוא

 ,יולב ןוא רעטיול ןַײז למיה רעזדנוא לָאז ןוא

 --- ןַיװ רעד סעכמיס ףא ןליּפש לָאז רעטפָא ןוא

 !ןייז רימָאל טנוזעג !םירייוואכ ,םיאכעל |
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 גרצבמָארב דיװָאד

 סיפ יד גנאזעג-ביול א

 ,סיפ עקראטש עטנוזעג ריא ,ייא
 ,גניליווצ א --- ךעלרעדירב עטדיישעצ טינ
 --- גנילירפ ןיא ןוא רעטניוו ןיא -- רעדנזַײר
 ,סיוועג ןעזעג ריא טָאה טלעוו עבלאה
 !סיפ עקראטש ,ריא ,ךַײא ןיא טנוזעג א

 ,ןסיז טימ טינ ךַײא זיא יצ ,טכַײל ךַײא זיא יצ

 ,ןסיוו ריא טלָאז ןגעוו ןוא ןגעוומוא עלא ףא

 ,טייג ריא ןיהּווו

 ,טײרּפשעצ ךייא ראפ גנעג לפיוו ,ןגעוו לפיוו ,ָא

 --- ןרעטעוװ עטכעלש לפיוו ,עטוג לפיוו

 ,ןרעטעלק סרעטארק:-ענָאוװעל ןיא ךָאנ טעוו ריא

 -- ,טיירב סערענעוו ףא ןוא סראמ ףא ןַײז ךָאנ טפראד ריא
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 - !טייג ,ךעלרעדירב ,טייג
 ,רעטנומ ןוא שירפ טנאּפש רָאי קיצנאווצ טרעדנוה זיב
 !רעטנוזעג טָארט רעַײא לָאז דרע רעד ףא ןעגנילק זא
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 טפאשטנַײרפ-רעקלעפ

 ,סעניליב יד ןעמוק ןלעוו סע ,ָאי

 -- סיוועג ףא ןעמוק ןלעוו יז ,ָאי

 ,רעניארקוא ןוא שאווּושט םעד ןגעוו

 ,טסירגאב ייז טָאה טלעוו עצנאג יד סָאװ

 ,ןיוש טנַײה ןוא טרָאד ןגרָאמ ןעריקכ ריא טגעמ
 -- ּפעק טנזיוט טימ ןַײז
 | ;ר'ירפא סייוו ךיא
 טפאשטניירפ-רעקלעפ יד ריא טעוו טינ לָאמנייק
 ,רימ יוװ ,ךייה אזא ףא ןביוהפוא
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 רָאװ ןיוש זיא םעלָאכ רעד

 ,טערב א אב טערָאּפעג דניק סָאד ךיז טָאה גָאט ןצנאג םעד
 ,ןפָארטעגוצ --- ןגעזעג ןוא ןטינשעג
 ...ןפָאלש ךיז טגיילעג טערב רעבלעז רעד ףא ןוא ,דימ ןרָאװעג
 .טעב ןיא טגיילעגקעווא טכַײל םיא טָאה עמאמ יד

 .טעּפש יצ ,ירפ זיא'ס :טסּוװעג טינ ןוא טּפאכעגפוא ךיז טָאה רע
 יב :ןּפָאלעגוצ ןעמאמ רעד וצ ןוא טעב ןופ ּפָארא
 ...ןפָארטעג טָאה'ס ,טשרעמיולק .,.עמאמ ,םעלָאכ א --
 - .קעווא ןענַײז עכעלטע ןשטנעמ סָאמסָאק ןיא
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 :עמאמ יד ךיז טָאה טכאלעצ
 ,..יווָאנ ןַײמ ,ָא ---
 .ןוז ןַײמ ,ךָאד סעמע ןא זיא םעלָאכ רעד

 -- ןופרעד ָאידאר יד טדער סע ירפרעדניא ןצנאג א

 !שטיװָאּפָאּפ ןוא וועַײלָאקינ --- ערעזדנוא

 יייקיטכעדראפ דייר סעמאמ רעד סיוא ןעעז לסיב א

 ,רָאנ טשינ ןָאק רע ןייטשראפ ןוא טלכיימש רע

 ,ןטכענ םעלָאכ א ןעוועג טשרע סָאװ ,סָאד זא

 ,רָאװ א ןיוש ןרָאװעג זדנוא אב טנייה זיא
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 רעטסעווש ןַײמ

 ןעקרָאס

 ,סאג רעניסיײה ףא ,:עקידענעב ןופ

 ,ןענורטנא ןרעוו ףא עגער א ףא זיולב

 -- ,טסאגוצ רימ וצ רעטסעווש ןיימ טמוק טכאנאב

 י-ןעמוק טינ גָאטאב ךָאד ןעק יז

 ,רָאה עדעי טמעקעגסיוא ,טנוזעג ןוא קנאלש

 ,לקניוו וצ לקניוו ןופ םורא יז טייג

 ,טרָא ןייק ךיז בוטש ןיא ןעניפעג טינ ןָאק

 ,לקנוט זיא'ס ּוװ ,ןיהא ןייגקעווא טינ ליוו

 טסעגראפ טינ ךיוא ןוא רעדניק עניימ טזדלאה

 .ןעגנערב וצ ענָאטאמ א ייז ןופ ןדעי

 ,טסעפ ןיב'כ טרעמאלקראפ םעלֿאכ םעד ןיא שטָאכ ןוא

 .ןעגנעה ריא ךיז זדלאה ןפא ןיילא ךיא ףיול

 יד ןופ ענעסָאשעצ ,ןדִיי רעטנזיוט ןגיליס ּוװ ,ןיסיײה לטעטש ןרעטניה ףרָאד א 1

 .ןטסישאפ עשישטייד
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 ,ןַײש יד ןביוש ןיא טוט ץירּפש א ןעוו ,ןאד רָאנ
 טסענ רעד ןופ בלאווש א יו ,גָאט רעד ךיז טזַײװאב'ס

 ,טשרע
 ָאד רעגנעל ריא ךיז טליוו'ס יו ...רעטסעווש ןַײמ

 ,ןַײז :
 ...רעטסעווש ןַײמ ,ןיוש קירוצ ןייגקעווא יז ףראד

 ,סאג רעניסייה ףא ,עקידענעב ןופ
 ,ןענורטנא ןרעוו ףא ,עגער א ףא זיולב
 --- ,טסאנוצ רימ וצ רעטסעווש ןַײמ טמוק טכאנאב
 ..ןעמוק טינ גָאטאב ךָאד ןָאק יז
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 !ןיינ ,ןזָאלרעד טינ ןלעװ רימ

 ,ןייטש א יוװ ,ןגיוושעג טָאה רע
 : ---ייז ןוא
 ,בייל סָאד םיא ןטינשעג
 ,..ןייצ יד םיא ןסירעג
 --- ןייטש א ןופ יו
 ,טרָאװ ןייק
 .,ןייגרעד םיא אב ןָאק עמ טרָאװ קיצנייא ןייק

 ,ןייטש רעיורג א םיא ףא טייטש טציא

 : ,ןיילק ןוא סיורג םיא וצ ןעמוק'ס ןוא

  ,ןייטש ןביילב ןוא ךיז ןגיינראפ

 -- ןגַײװש
 !ןיינ ,ָא
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 ,ןייר ןבענ טרָאד טבעל סָאװ ,רעד ןסיוו לָאז

 ;ןייג וצ רעהא יינספא טרעלק ןעמוק סָאװ

 !ןיינ ,ןזָאלרעד טינ ןלעוו רימ
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 טלָאװעג טָאה עמאמ ןַײמ
 ענעסאכ ןַײמ ףא ןַײז

 ...ענעסאכ ןַײמ ףא ןַײז טלָאװעג טָאה עמאמ ןַײמ
 !טרעלקעג ןופרעד יז טָאה טכענ ןוא געט ,יוא
 טרָאד םערעוו ןעשטָאט םיא לָאז'ס ,רעלטיה טָאה

 ,דרע'רד ןיא |
 .ענעסָאשרעד טינ א ---וויר ןיא יז ןטָאשראפ

 ...ענעסאכ ןיימ ףא ןַיז טלָאװעג טָאה עמאמ ןַיימ
 ,ריד ראפ בָאה'כ ןעמונעג ,עמאמ ,עמָאקענ ,יוא
 -- ,רענעסאלעג טליּפש ,םירָאמזעלק ,טליּפש ,םירָאמזעלק
 !רימ טימ זיא עמאמ ןַײמ ,טגניז עמאמ ןַײמ

 ...ענעסאכ ןַיימ ףא ןַײז טלָאװעג טָאה עמאמ ןַײמ
 .רעהא רימ וצ טייג יז עכעלקילג א
 --- !ענעסָאלשעג דָאר יד ךָאנ רעטיירב ,רעטיירב זיא
 ,רעש א ןעמעלא טימ טייג עמאמ ןַײמ

 ,ענעסאכ ןַײמ ףא ןַײז טלָאװעג טָאה עמאמ ןיימ
 ?רערט א ,עלעראנ ,וטסגנילש עשז סָאװ ָאט
 ,ענעסאכ א ףא ןענייוו ףראד עמ :טגָאז עמ
 !רעמ ןענייוו טינ טסלָאז וד זא ,עשז ןייוו זיא
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 רענייטש ערעַײט

 ,ןעזעג טָאה רע סנַײז ןבעל ןיא ליפ ןטנאילירב

 ,טרעוו ןַײז ,זַײרּפ ןַײז ,טסּוװעג גָאװ סנדעי ןוא

 ,דרע רעד ףא ןגעלעג טולב ןיא זיא רע ןעוו רָאנ

 -- טלכיימשעג ,םענַײײז ייו םעד קידנעעז ,ןבָאה רעדרעמ ןוא

 ךָאד רע טָאה רענייטש ןופ זַײרּפ עטכע יד :טכארטעג רע טָאה

 ,ןעזראפ

 ,ןייטש רעטסָארּפ א זיא עלא ןופ רערעַײט לַײװ

 --- ,ןייצ יד ןקאהסיוא ייז ,ּפעק יד ייז ןטלאּפשעצ ןָאק סָאװ

 .רעכייז ןייק לָאז ןביילב טשינ ןרעייז ןייבעג םעד ןופ

 ,סיורג ןוא ןייש סָאװ ,סאג יד ייבראפ טייג רע ,דניצא
 ,ךיוה רעד ןיא ןטרָאד טָא טייטש רע --- ןוז ןַײז טעז ןוא
 - ,לבייס טימ -- קנילפ יא ,ךיַילג יא טגייל רע ןייטש וצ ןייטש ןוא
 --- "ןטנעמיד ןופ רערעַײט ןענַײז רענייטש עכלעזא;

 -,,,טלביימש עטאט רעד
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 ווירב

 ,ןכיור יד יו יוזא ,לגייפ יד יו יוזא
 ,ןכייה יד ןיא טילפ ריא ,ןעמאי רעביא טמיווש ריא
 ןּפאכראפ םעטָא םעד -- ןסערּפסקע עלענש ןיא
 :ןּפאלק ריא טוט ריט רעד ןיא ירפ רעד ןיא ךַײלג ןוא
 ,ןרָאבעג גניליווצ א ,ערָאהנַײא ןייק ,בַײװ סָאד
 ,ןרָאפ וצ ןעמוק טעװ רעטומ ןַײז וצ ןוז רעד
 :רעדניק יד ןסיוו וצ טיג דיירפ טימ עטאט רעד
 .רעדנּוװ א עריד א ,ןעמוקאב עריד א



 ,ןָאט רעק א טינ טַײצ ערעטיב יד ךיז לָאז ןוא
 ,ןטרעװנַאק עטכאמעג ןגעלפ סע ןעמוק ןעוו
 -- ,סע טכארטעג ריא טָאה יצ ,ריא טסייוו יצ ,ריא טעז יצ

 סעקראמ ןָא עטקישעג ,עניילק ךעלעווירב
 --- ,ןעמיור עזַאלדנע ףא ,עטיירב ןסעווכאר ףא
 !םימיוסעי ראפ טכאמעג זדנוא טָאה ריא לפיוו ,ָא
 ,ןרעווש ןָאק'כ ,ןגיוא רעטנזיוט-רעטנזיוט יד
 ...ןרערט ןופ ןקורט טינ רעטציא זיב ןענַײז ייז

 ןּפאכראפ םעטָא םעד -- ןסערּפסקע עלענש ןיא

 ;ןּפאלק ריא טלָאז ריט ןיא עטוג רָאנ סערוסב טימ

 ,ןרָאבעג גניליווצ א ,ערָאהנַײא ןייק ,בַײװ סָאד

 ,ןרָאפ וצ ןעמוק טעוו רעטומ ןַײז וצ ןוז רעד
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 שטנעמ ןקיטפניקוצ םוצ

 גָאט רעד יוװ ,רימ רָאלק זיא'ס ,ָאטינ ךָאנ טסיב
 ןָאט טָארט א רָאנ ךיא ווּורּפ ןוא ,םיורט א ךָאנ טסיב
 ,טנָאלש ןיוש ץראה ןַײד ןוא --- ןגעקטנא ריד וצ
 .םעטָא ןַײד טציא ןיוש ליפ ךיא טַײװ רעטַײװ ןופ

 ,ןוהושט רימ ןצלעמש יצ ,רימ ןעיוב רעזיַײה יצ

 ,ןרעטש יד וצ סָאמסָאק ןיא רימ ןקיש ןפיש יצ

 ,ןרעה זדנוא טסנָאק וד ,ריד טימ ןיוש ןדייר רימ

 ,ןופרעד טינ ןסייוו טפָא ןיילא רימ שטָאכ
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 -- ,ןטַײצ עגעי ןיא ןַײז זדנוא טרעשאב טינ זיא'ס שטָאכ ןוא

 רעמ ןוא ,רעטנזיוט ןוא ,רעטרעדנוה ןרָאי ךרוד

 ,ןטייוו ענייד ףא קוק א ןיוש ןּפאכ רימ
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 ןגיוא

 ,עצראווש ןוא ענירג ,עיורג ןוא עיולב
 .ןצראה ןופ טנורנּפָא ןזיב ,טנורג ןזיב טעז ריא
 ןגָאלּפ ןוא סערָאצ ןיא ,ןדיירפ ןוא סעכמיס ןיא
 ,ןגָאז טינ ןגיל ןייק סעמע םעד ךָאד טנָאק ריא
 :רערעמ טינ ןוא סָאד רָאנ ליוו'כ ,ךאס ןייק טינ ליוו ךיא
 .ןרעוו טינ רעטלע רעד זיב טלָאז ריא רעטלע זא
 ןדייל עכעלנַיּפ ןיא ,ןיוש טיוט םאב עליפא
 .ןדיישרעטנוא טנַײפ א ןופ טניירפ א
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 ןַײז ןגרָאמ טעוו'ס

 גָאט רענייש א

 -- טנערב סע טינ ןוא טילג סע טינ
 ,דנע וצ טייג רע ,גָאט רעסייה רעד
 ,טנעה עטיור ןיא טדנעלבראפ טכירק רע
 ,טנערבראפ דלָאג ןיא לעוװש יד טרעוו סע
 ;ןוז יד טלעה סע יינספא ָאד רָאנ
 .ןוהושט טצלעמש עמ ,לָאטש ָאד טסיג עמ
 ;סיורא טסקוק וד .טשיור ןכעצ ןיא
 .סיורג זיא בוטש יד .ךאד א טקעד עמ

 ו10



 ,דרע טרעקאעצ טַײװ רָאטקארט א
 ,טרעוו רעלקנוט ןוא יורג ןוא יולב ןוא
 ..,ןייא ןפָאלש רעדניק ךעלקילג ןוא
 ןייש יד לעה זיא ךעצ ןיא ָאד זיולב
 .גָאטאב יו ,ןביוש עלא ןיא
 ,גָאט רענייש א ןַײז ןגרָאמ טעוו'ס
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 עראוו א

 ,עראוו א

 --- ,עראוו א טכאמ

 ,ּפרעס ןוא רעמאה רעד טייג סע

 רעמאה רעד ןוא פרעס רעד

 :טמעראעג

 ּפָא ךיז טלעטש

 ךיז טגייגראפ ןוא

 ,ייז ראפ

 ,רעטעג יד ראפ

 ,םיכולעש עסַײװ ערעייא

 ,ןעיײזיילק רעזדנוא

 ,סעכַיי רעזדנוא

 ,טכאנאב ןוא גָאטאב

 --- גָאטאב ןוא טכאנאב

 רעטרעדנוהרָאי לפיוו

 ,רעדנווו זדנוא ןזיוואב ןבָאה ייז

 ,ֿלָאמא זדנוא טנעה יד טקיטולבעצ

 --- .רעגניפ יד ןדנוא לָאמא ןטינשעצ

 ,לָאטש יוװ זודנוא טכאמעג ןבָאה ייז

 ווו
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 .רעגנִיי זדנוא טכאמעג ןבָאה ייז
 ּפָא ךיז טלעטש
 ;ךיז טגיינראפ ןוא
 טמעראעג
 .ּפרעס ןוא רעמאה רעד טייג סע
 רעמאה םעד ןוא פרעס םעד
 !עראוו א

60 

 ךַײט םאב

 -- עקטנעוו יד ןיוש ךַײט ןיא ןפרָאװראפ

 .קעד ןזיב טגנאלרעד יז :עז ךיא
 ןעקנעווש שירעפיטש ךעלעילאווכ יד
 .גערב םאב עקטנעוו עכעליולב ןיימ

 ,טרעיוד זיולב עגער א ,ןטרָאד ןוא

 ,טנערברעד יז ,ןוז יד ךיז טקנירט סע

 רעיולב רעד עקטנעוו ןַײמ ףא ליטש ןוא

 ..טנ'ענרעד סנדלָאג א לשיפ א

 - ,ןצנאלג ןגיוא יד ,רימ גראק זיא'ס
 ,ףוג ןַײמ --- ןגיוב םענופ לייפ א
 ןצנאגניא ןוז יד זא ,טכאד סע
 .ףורא עקטנעוו ןַײמ ףא יצ ךיא

1937 
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 לכיימש א

 ,רעדניק וצ רימ ןעייג לכיימש א טימ

 ,יורפ רעביל א וצ ןוא טניירפ א וצ
 רעדניל קעטייוו רעד טרעוו לכיימש א ןופ
 ,יוזא טרעוו קיטכיל ןצראה ןיא ןוא

 ןענערב'ס ןעוו ,טרעוו םעראוו לכיימש א ןופ
 -- ,ןייב ןזיב ןעִירב סָאװ ,טסערפ עבראה
 ןענעק רעקלעפ עלא לכיימש א טימ
 .ןייגאב ךיז רעצעזרעביא ןא ןָא
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 ןאמפנָארב קיציא

 ?טאדלָאס רענעי ,רע זיא ּוװ

 .,טאדלָאס רענעי ,רע זיא ּוװ

 ,טגעה ףא ןעמונעג ךימ טָאה רעכלעוו

 לעניש ןעיורג ןיא טלקיוועג ךימ

 ,דלעפ ןקינוז א וצ טכארבעג ןוא

עג-רעיימראטיור ןיילק א ןיא
 ,טלעצ

 ,ּםוס םענעשזריה טימ טעמרָאקעג ךימ

 טלעטשעג ךימ טאמראה ןסיורג א ףא

 .דניק א יוװ ,טליּפשעג ךיז רימ טימ ןוא

 -- טלעווקעג ךיא בָאה

 ,טכאלעג טעכיוא רע טָאה

 ,טקנעשעג לטיה א רימ

 טכאנראפיילוי א ןיא ךָאנרעד

 ,טכארבעג רע טָאה זיוהרעדניק ןיא ךימ



 ?טאדלָאס רענעי ,רע זיא ּוװ
 ,טבאלש ןיא ןלאפעג רע זיא יצ
 ?ךאוו רעד ףא ץלא ךָאנ רע טייטש יצ
 ?טאדלָאס רענעי ,רע זיא ּוװ ,רע זיא ּוװ

187 

 טפאשטנַײרפ

 ,לעניש רעד -- קעד ןַײמ ןוא ,טסיופ א -- ןשיק ןַײמ

 .ןגעמראפ רעניילק ןיימ ןצנאגניא זיא סָאד ןוא

 ,דלעפ ןיא רימ טוג זיא'ס ,,,טיגרָאג רעמ טציא ףראד ךיא

 .רעגעלעג רעטלאק רעקיטסבראה רעד רימ טקעלק סע

 ,ליסאוו רעוואכ ןַיײמ טציא טפָאלש רימ טימ דנאנאב
 ,רעניזורג א ,ךאזאק א -- טַײז רעד אב ַאד ןוא
 ,ליק זיא'ס ,טעילוט ךיז ןטייווצ םוצ רענייא ןוא
 ,ןעניגאב זיב טכאנ יד ןעור רימ ןלעוו זיא

 .שראמ א רעדיוו זדנוא ףא טראוו סע ןגרָאמ ןוא

 ,סעמױבָא-ןליוק יו --- רעצרעה ערעזדנוא ןיא

 ,שאלפ ןייא ןופ ליורג םעד ןוא דיירפ יד ןעקנירט רימ

 .עגיוס ןייא ןגיוא ערעזדנוא ראפ ןעעז רימ

 .טגיוו רעקישיור ,רעכעליירפ א טזָאלב דלעפ ןיא

 .ןעמאזוצ רעגנע ךיז ןעילוט רימ ,רעדניק יו

 דניצא טפאשטניירפ יד טגיל'ס ,טוג זיא'ס ,םעראוו זיא'ס

 ייעמאמ ערעייט א יוװ ,טימ רעד ןיא זדנוא טימ
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 ןעייווצניא ןטַײר רימ

 ,רענאגניכ ץיּפש-גראב ןפא עיקש יד ךיז טשעל סע
 ,ןטַײװ יד ןעלקיוו ךיז לקנוט ןקיטכאנ ןיא
 ,ענאלוב ךעלדרעפ יד ףא ,דנאנאב ןעייווצניא
 ,ןטַײר רימ ךעלעמאּפ וועשִיי םעד וצ דלעפ ןופ

 ' ,ןטיורב ענעדלָאג ןעייטש ,טנאוו א יו ,סטכער ןופ
 ,סעיניד ,סענעוואק טימ סענאטשאב יד --- סקניל ןופ
 ,עטיור ךעלעקעב טימ ,ןרָאדימָאּפ --- טרָאד ןוא
 .עניד ךעלעגנעטש יד ףא ןַײא ןיוש ןעלמערד ייז

 - ,וָאטָאדעּפ יליסאוו קינטריװלָאק רעד ,טניירפ ןַײמ
 :גנוקיצנא טימ טדער ןוא לטָאז ןיא טעדיוה ךיז

 ,ןטָארעג גנידצלא טָאה'ס ,ָאד טנאק רערעיַײט א --
 ,ןקיווקרעד וצ ץראה סָאד ךיז סָאװ טימ זיא ןאראפ

 --- .עגיארקוא עטַײװ ןַײמ טנוװוָא רעד רימ טנָאמרעדיס

 ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג וצרעהא ןיב'כ טרָאד ןופ

 ,םעגירג םעד רערומאייב ּפעטס ןיא ךיז טבילראפ

 .ערָאלק ןסעווכאר ןיא ,סעקנָאל ןיא ,עגַײט ןיא

 ,רעבירָאפ קילדנעצרָאי א דלאב ןיוש זיא ןאד טניז
 ,ןסקאוועגנַײא םיוב א יו ,ךיז טעוועדנופראפ
 -- עביל ךעלרעדניק יד ןוא ,טײרּפשעצ ןעלצרָאװ יד
 .ןעלסקא עשירּוװוג טימ ,רעטכיזעג עניורב טימ

 ,טנעָאנ זיא וועשִיי רעד .ןעייווצניא ןטַײר רימ...
 ,ןרעיײפ עשיפרָאד רעטרעדנוה ןיוש ןעלקניפ סע
 ,טנװַא רעמעראוו רעד ,רעמוז רעד זיא ביל ןוא
 ,רעַײט ןוא ךעלבַײל יוזא םורא זיא ץלא ןוא

|| 33 
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 רעצעזרעניא םוצ

 עַײג ןייק ןגוצנָא ןייק רימ ראפ יינ טינ
 ...ןיז ןייק טָאה סע --- ,בילוצ טיג רימ וט ןוא
 ,רעייפ ןטקנעשעג א טימ ךימ םעראוו טינ
 ,ןיב ךיא יו ,ןכלעזא ךימ זָאל

 .,ץטסעפ ,עטיירב סעציײלּפ יד ןוא ,רעדנַאלב א
 ,טכעפעג ןיא ,רעטוװּורּפעגסיױא ןא ימ ןיא
 .ךעלסעג עטביוטראפ שיור טימ ,עשידָאװאז יד ןופ
 ,ךעצ ןשירעטכיד ןסייה ןיא טעווערעקראפ בָאה ךיא

 -- סערוש ןעילפ סע רימ וצ זייווסעטאשט ןוא
 .געט עטבעלטגכרוד ןופ טניוו רעקידלבריוו א
 - ,רערומאייב סעּפעטט ףא ייז ןטָאשעצ בָאה ךיא
 ...געוו ןטגיילעגכרוד ןדעי ףא ןוא ,ןסלער יד ףא ןוא

 ,ענַײמ ןגיוא טימ קוק ןוא דיל יד םענ זיא
 ,טניירפ ןַײמ ,קוק םענַײמ טימ ץראה טימ ךיוא ןוא
 ,ענַיד ןרעוו ךיוא דיירפ יד --- דיירפ ןַיימ לָאז ןוא
 ,ןַײז סנגייא ןא ריד ךיוא דייל ןַײמ לָאז ןוא

 ,עדייב ןעגניז רימָאל ןוא ,ךיא יו ,גניז וד -

 ...טסילפ סע םאי םוצ עלעקשטיר רעדעי ןעוו ,סוג זיא'ס

 ,ןדיישראפ ערעזדנוא ןענייז ןעלדיפ יד ,ןַײז לָאז

 ,טסיג ךיז ייז ןופ עידָאלעמ ןייא רָאנ

 טכארפ רעַײנ א ראנג טימ דיל ןַײמ ךיוא לָאז

 - ,ךארּפש רעטייווצ א ףא קיטומ ןָאט ךליה א
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 קירב רעַײנ א

 ,טגיוו ךיז ךיַײט רעד ,טייג עִירק יד
 ,ןגערב יד טסַײר ןוא ,טשיולּפ ןוא ,טזיורב ןוא
 קירב םעַײנ א ,םענרעזייא ןא ףא ןוא

 --- ןגעגאב ךיא גנילירפ םעד

 ,טנאה רעד ןיא לטיה סָאד ,טזיולבטנא ּפָאק רעד

 ,לטנאמ םענופ סעלָאּפ יד טזָאלבעצ טניוו רעד

 ןאּפשי'כ ןגָאװצעגסיױא טכיל-ןוז טימ

 :עטנאקאב ןסעווכאר וצ יירש ןוא

 ,דרע רעסיורג רעד ףא גנילירפ םעד סורג א
 ,רעַײרט ןַײמ ,ךיד ןגעגאב'כ לָאמ קיצפופ ןיוש
 ןַײז רימ טעוװ סע ןייג ךָאנ ביוא ןוא

 -- טרעשאב |
 ...עַינ ןוא ענרעזייא ןקירב ןעיוב לעוו'כ
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 ןײטשבלָאג לטָאמ

 ןרעצנאלפ-ןעמולב יד

 !קנאלש ןוא ןייש זיא ןרעצנאלפ-ןעמולב יד

 .שלדיימ ריא בייל ריא ףַײטש זיא טסָארפ רעטשרע יו

 ,טגנאלרעד ינק יד וצ זיב ּפָאצ רעצראווש רעד

 - ,לדייא ןוא ןיד ןענַײז עריא ןעמערב יד

 ,ץראווש-שילעה ןענערב עריא ןעלּפא יד

 .ןעיינש עטראצ ךעלגרעב ףא ייווצ ןשראק יו

 ,טראה --- למרימ יו ,גנוי זיא זדלאה רעסַײװ ריא

 ,ןעייוו ,סרעכעפ ייווצ יו ,עריא סעִיװ יד

 יו ןטסדנימ ןָא ּוװ ,עריא ןגיוא ןיא
 ,סעמיולאכ עשרעדניק ךָאנ ךיז ןקעוורעד
  ,ייז ןיא ךעלרעַײפ ןיוש ךיז ןטכַײל טרָאד
 ,סעמיוקעמ ערעטצניפ-קיטכאנאב ןיא יו
 ,טליפראפ ץראה ריא זיא עביל רעסיורג טימ
 .ןעניגאב זיא ןעגנאלק טימ דלאוו רעד לופ יו
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 ,טליטשעגנַײא טינ ךָאנ זיא טלעוו יד :טסייוו יז

 - ?ןעניגראפ ור ךיז טציא יז ןָאק עשז יו זיא

 טרעלקראפ םוא טייג ןרעצנאלפ-ןעמולב יד
 ,ןטייווק סעבמולק ןשיווצ ןריא ןטרָאג ןיא

 דרע טימ םורא טראצ יז טדנאר סעבמולק יד
 ,ןטייב עטכַײפ עגיד יד סיוא טכַײלג ביל ןוא
 ,דניק א יו טעטסעּפ יז טייווק רעדעיא
 ,םעטָא ןטימ טמעראוורעד עלעטעלב רעדעיא
 ,דניצא ,םולב עטיור יד ,יז זיא ןייש יו
 .ןטָאשאב עקיטכיל סנּפָארט טימ זיא סָאװ

 ,ןוז רעד ףא טקוק ןרעצנאלפ-ןעמולב יד
 ;טעברא ףא געוו ןרעווש ריא ןיא ךיז טזָאל סָאװ
 ,םולב רעד טייקמעראוו ןוא בראפ ןבעג וצ
 ,ןבראפאב ךָאנ רענירג לזערג עטסדנימ סָאד
 ,ירפ ןיא ּפמוז םעד ןעמעראוורעד שערפ ראפ
 ,ןדלינאב ךַײט ןיא שיפ יד ןופ ןּפוש יד
 ,ימ רעגולק רעד וצ ןביירט ןעניב יד

 ...עדלימ ןבלאווש יד ןקעוופוא רעכעד ןופ

 ,ןייר-קיטפול זיא ,זיור עטיור יד ,יז ןֹוא
 ,םיא טריראב ןוז יד ןעוו ,ןגרָאמירפ יינש יו
 ןייש יז טייטש ,םעלָאכ א ןיא יו יוזא
 ,ןטריצאב-םאלפ ןריא ןיא עלעטיה ןיא
 ,םולב יד טכארטאב ןרעצנאלפ-ןעמולב יד
 .רעטעפ רעד דרע רעד טָא ףא ַײרפ ךיז טסקאוו סָאװ
 ןוז רעירפ ןגעקטנא :טקוק ןוא טייטש יז
 ,רעטעלב עטכַײּפ עריא טלקיוועצ זיור יד



 ןיב א טמוק ןעילפ וצ םושז ןליטש טימ
 .רעכעב-ןעמולב םענופ ןגיוז ךיז טמענ ןוא
 ,טניּפשעגידלָאג זיא ןיב רעד ןופ ןָאטנָא סָאד
 ,טרעכעפעצ ריא אב ךעלרענרעה יד טיירב ןוא
 ,טכיולאב א טוט לארטש א לדנקור ריא
 .עמושז א טוט יז ,זָאלג א ףא טנעמיד א יוװ ךַילג
 ךייה רעד ןיא ןרערט עקיטכיזכרוד יו
 .עמורק יד ךעלעגילפ יד בייה א טיג יז

 טגָאמרעד טָאה לדיימ םעד ןיב ןופ םושז רעד

 ...ןעיירשעג טימ לופ דלעפ א .טכאנ-רעמוז א

 ,טנָארפ ןפא רעטסעווש עטיור א זיא יז

 .ןעיישנארט יד אב טכאלש ןיא םוא טעזיוּפ יז

 :טליפרעד טנאה ריא זָארג םעניא גנילצולּפ ןוא

 ,טענימ ןוא ךיז טלּפאצ למילב שיּפעטס א

 ,דליוו ןטפול רעד ןיא ןעמושז ןליוק ןוא

 ...ןעניב עטציירעצ ןוא עזייב סעייטס יו

 ,טעז יז זיור רעד אב ןטרָאג ןיא טציא רָאנ
 .ןעלגניר ךיז ךעלעגילפ ןוא ךעלעבאג יו
 טרעוו סע ךַײלג ןאד ,סנייא יז טּפאכ ןוא
 .רעגניפ עריא ףא לקעשַארּפ ןדלָאג א
 ביוטש םעד ךעלעבאב ןגָארט ןלָאז רָאנ
 .ןעִילב ןטרָאג ןפא סָאװ ,םולב וצ םולב ןופ
 ,בייה א ךיז ןעּוט ייז --- ךָאפ א טוט יז
 .ןעילפ רעטַײװ ךיז טזָאל עייטס עצנאג א

 סיוש ןכייוו ןטבילראפ סמולב רעד ןופ ןוא

 .טייקטקנעבראפ ריא ןיא קעווא ךיוא טילפ ןיב יד

 זיור רעטיור רעד וצ רעטנ'ענ וצ טייג יז
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 ,טַײקניײש ריא ראפ ָאד ןייטש טשעדיכראפ טבַײלב ןוא
 ןיילא ןרעצנאלפ-ןעמולב יד טמענ ןאד
 עטכיײל-קיטפול יד טייווק יד ףיט סיוא טבָארג ןֹוא
 םייל ןופ ּפָאט-ןעמולב ןרעווש א ןיא ןוא
 ,רעטכייפ רעד דרע רעד ןיא יז ןַיירא טצעז יז

 ,קילב ןכעלרעטומ טימ ריא ףא טקוק יז

 ,למיוועג א ךיז ףוא טקעוװ ןצראה ןיא ףיט ןוא

 ,קילג שלדיימ ריא דניצא ןייש ןוא ןייר זיא'ס

 ,למילב עקידעבעל עטראצ סָאד טָא יו

 ,טייווק רעטיור רעד טָא ףא :ריא ךיז טכאד סע

 --- ,טנגונאב טינ ןבעל טימ לופ ךָאנ זיא סָאװ

 טיינעגסיוא ןלארטש טימ ןוז יד טָאה'ס זא

 ,טנגוי עקידנגיובנגער עדלימ ריא

 ,טמיורטעג זיולב ןעמולב ןופ טָאה עמאמ ריא

 ,ןטייווק יז טגעלפ ןצעזראפ דרע רעדמערפ ףא לָאמא

 ,םיוז רעד טגעלפ ןריובעג טייווק ןייק טינ ןוא

 ,ןטייב יד ףא ןגעלפ ןייגפוא רענרעד רָאנ

 ,טסווועג טינ ,עמאמ יד ,יז טָאה גנאל ןוא

 ,עניס טימ טלָאצ עביל ראפ דרע יד סָאװראפ

 טסוק א טָאה רעריא טייהיירט ראפ סָאװראפ

 ,עניד ןעלדָאנ טימ טנעה יד ריא טקיטולבעצ

 ,טנעקעג רָאנ ןדייר טלָאװ טייווק יד ןעוו ,ָאי
 . ;לדיימ םעד טָא וצ דניצא יז טלָאװ טגָאזעג
 --- ,טנעה יד ןיא טסגָארט םולב עטיור ןייק טינ ,ָא;
 - ,ןדיירפ ענייד ןופ טסגָארט וד גנאגפואדןוז םעד
 ,טייב יד טָא ,יז טצנאלפראפ טנאה ןַײד טָאה'ס לַײוװו
 ,רעטראגעג ןוא רעיירפ רעד דרע רעד טָא ףא



 טייווק עגנוי עדעי טָאה ליומ ןיַיד ןופ ןוא

 *...עטראצ א ביוט א יװ ,ןגיוזעג

 ירפ עלא ,לדיימ סָאד ,יז טָאה ביל יו
 ,למילב ןוא עלעזערג ןטסנעלק ןדעי טימ
 ,יה טינרָאג ןופ טלעוו ןיא ךָאנ טמעלָאכ סָאװ
 . ,למיה ןופ לארטש ןטשרע םעד ןענעגעגאב
 .,קעווא ןוז יד טייג'ס ןעוו ,טכאנראפ ןיא ןוא
 ןעמוק ןריא ןטרָאג ןיא ביל ךיוא יז טָאה
 טקעדאב טָאה רוּפרוּפ טימ יו ,ןָאט קוק א
 ,ןעמולב עלא ןטייב ףא ןֹוז עביל יד

 ,טמיורט ןוא טראוו טפעשיקראפ םולב עדעי יו

 ,ןלאפ ריא ףא לָאז יוט ןּפָארט רעטשרע רעד

 ,םיור ןיא לָאז ןייגפוא ןרעטש רעטשרע רעד

 ,ןלארטש ענייז טימ יז ןריראב ליטש ןוא

 םולב עדעי ,ןעקנאדעג טימ יו ,לופ ןוא

 ,*טגווָא-טוג; א טגָאז ,ּפָאק םעד ריא וצ ןָא טגייב

 ,םורא דיירפ אזא גנילצולּפ יז טּפאכ'ס ןוא

 .טנעָאנ ,רעטסעווש א יוװ ,זיא םולב עדעי ךַײלג

 גנאל ןיוש םורא טייג יז .ירפ זיא טציא רָאנ
 ןעניב ןופ םושז ןיא טרעה יז :ריא ךיז טכאד'ס ןוא
 ,גנאז רעפייר א טשיור סע --- ליוק ןייק טינ ןיוש
 .ןעניפעג טינ ךיז ור ןייק טניוו ןיא ןָאק סָאװ
 ,טלעה ךערזימ םעניא ןעוו ,גנאז רעד יו ןוא
 ,ןבערטש עגנוי סָאד ץראה ןיא ףוא טצָארּפש יוזא
 ,טלעוו רעד ףא ןדירפ ןופ ימ ענייש יד
 ..ןבעל רעזדנוא ןיא טצנאלפראפ זיא סָאװ
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 - ןגרָאמירפ ןופ ןוז רעד ןגעקטנא

 טאדלָאס םענופ קנעזנָא םעד

 וָאניטרעב ןעלָאר

 ,טקעדעגוצ ךיז ןקלָאװ א טימ
 ,סנּפָארט-ןעיוט טימ ןשאוועגנייא ךיז
 .,געוו םאב ךיז טגיילעג ןעּור טָאה רע
 ,סנּפָאקוצ טגיילעג ךיז גראב א טָאה

 ,דלעפ סָאד ךיז טעבעגרעטנוא טָאה רע
 ,סע ןעקרעד ךיא ,סנַײמ זיא סָאד --- טכארטעג
 סטלעוו רעד ןעקנורטעג טיײקשירפ ןוא
 ,סענָאװעל רעד -- סָאק םענרעבליז ןופ

 טכאנ יד -- גנאהרָאפ םעד ןביוהראפ

 ,ןביוש עשלמיה יד טנפשעצ טָאה
 ,טכאדעג ךיז טאדלָאס םעד טָאה'ס ןוא
 - ,ןביוהרעד ןרעטש א יוװ טרעוו רע

 יינש ןקלָאװ א רע טרעוו טָא
 ,ןכאלפ עשידרע רעביא טלאפ ןוא
 ,..ייוו טוט ןקלָאװ םענעגנאגראפ ראפ
 - ,ןכאלעצ ךיוה םיא ךיז טליוו סע רָאנ

 ,םיוב רעגנוי א --- רע זיא טָא
 ,לגיופ רענירג א רָאנ --- םיוב ןייק טינ

 םיור ןטימ דרע יד רע טפעהאב סטָא

 | ,ןגיובנגער א יוװ יוזא

 ,גראב רעכיוה א -- רע זיא טָא
 ,סרעטניוו ןוא סרעמוז ךרוד ןפילשעג



 קראק ןקיטכעמ ןַײז ףא טגָארט רע ןוא

 ,רעדניק יו ,רעדלעוו עטלארוא

 ,ביוה א ךיז טוט רע גנילצולּפ רָאנ
 ..עמָאטסימ םעלָאכ א ?סָאד זיא סָאװ
 ,ביוטש רעד ןגעוו ףא ןיוש טור סע
 ,עמָאכלימ ןופ םייהא טייג רע ןוא

 ךלעפ םענעגייא רעביא טנאּפש רע
 ,ןגרָאמירפ ןופ ןוז רעד ןגעקטנא
 טלעוו רעצנאג רעד ןופ ור יד
 ...ןגרַאבראפ ןצראה ןַײז ןיא טגָארט רע

18 
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 טסבראה םעניא םיוב םוצ ןעמוקעג זיא שטנעמ א
 ,דרע'רד ףא רעטעלב ןלאפ'ס :טעז ןוא

 ,ץראה ןַײז טקיטכיל'ס ןוא שטנעמ רעד ךיז טיירפ ןאד
 ,טרששאב טינ םיא זיא ןקלעוו סָאװ

 םיוב ןקיבלעז םוצ טמוק שטנעמ רעד גנילירפ רָאנ
 ,טכורפ םיא ףא ןַײז טעוװו סע :טעז ןוא
 םיוב םעד רָאנ ,ךיז טינ ענאקעמ רע זיא ןאד
 ,..טרובעגרעביא ןקיביײא ןַײז ראפ

19 3 
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 ןעלמיה ןופ ןרעסאוו עיולב יד ןיא
 ,לגילפ ןטיור-קיטולב ענָאװעל טקנעווש
 ,למילב ןוא זָארג סעדעי ןיוש טגייווש סע ןוא
 ,טגַײװש ןיוש דלעפ םעניא לגנאז סעדעי
 ןגלָאפ טינ ץלא ךָאנ ןָאק רענייא ךיא רָאנ
 :ןיוטש ךיא קיורמוא .טיײקליטש רעד ךָאנ
 סנקלָאװ ,סעװָאקדָאּפ ענרעזייא טימ יו
 ,..םיור םעניא ןעקנופ טעסיוא ןגָאלש

19 3 
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 ,לאווק א טרעוו ןּפָארט א ןופ

 ,לאפרעסאוו א --- לאווק א ןופ

 ,םאי א טרעוו סע ךיַיט א ןופ

 ,םאלפ רעלעה א -- קנופ א ןופ

 ,גנאז א --- לדגרעק א ןופ

 י.?גנאזעג ןייׂש א --- גנאלק א ןופ

19 38 

8* 



 ראסנָא ג םָא רו א

 ריּפאּפ עלעגייב סָאד

 ,ריד ןגיַײל עליפא טנָאקעג טלָאװ ךיא
 -- ןעניימ לָאז יז זא ,ןראנּפָא עכרעל יד
 ,ןענייוו לגייווצ א ףא געוויז ריא טרעה יז
 ,ריּפאּפ עלעגייב סָאד ןראנּפָא לָאז'כ ,ךימ עגראה רָאנ
 ,ענייר סָאד ,עלעגייב עסַײװ סָאד

 ,זייב ריד ףא ןקוק ןגיוא ענַײמ ןעוו
 ,עמאטסימ ,ץראה ןַײמ זיא קילאג זא ,טסכארט וד
 ,יוזא טינ זיא'ס
 -- עמאמ א ,רעשפע ,ןעק ןסיוו סעמע םעד
 ,טסייוו ןוא טריּפשרעד ליפעג יור ריא
 ,ןעמאצ ןוא ןצענערג רעטניה ךיז טוט סָאװ

 ,ךיל ןיימ ביילג וד ,ערעיַײט ןַײמ ,ביילג זיא

 .ןגירקעצ טינ לָאמנייק זדנוא טעוו יז

27 
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 ,ןגיל א אב ךימ טּפאכעג לָאמא טסָאה ביֹוא:
 ,טירבעגּפָא ריד ץראה סָאד טָאה סָאװ
 .ןגיוושראפ טינ סעמע םעד דיל ןַײמ ךָאד טָאה

160 

 טיורב |

 ,שיט ןפא רימ אב זיא טיירגעג סָאװ ,טיורב סָאד

 ,שירפ ןוא זיא'ס קאמשעג ,ןוויוא םענופ טשרע זיא

 ,טפוד םעד סעּפעטס ןופ וצרעהא טָאה'ס טכארבעג

 ,טפול רעד ןיא טגנעה רעכלעוו ,גנאזעג-עיקש א

 ,גנאז ןופ רעטיצ םעד ןוא טניוו םעד ןופ ףייפ םעד
 ,קנארטעג-ןגער ןופ ןרָאװעג זיא ףַײר סָאװ

 ,ץייוו ןיא ךיז טקוט סָאװ ,רעטאלפעג םעד בלאווש ןופ

 ,טציילפראפ טָאה בוטש ןַײמ ןייטשלימ םעד ןופ ּפירקס רעד

 ,גיוא שירעפיטש א ןופ ץנאלג םעד בָאה'כ ןעזרעד

 - .גיוטס א ןעמ'רופ םעד אב טנעה עטעזנָארבראפ

 -- ןַײבמָאק ןופ שיור םעד ןטַײװ ןופ בָאה'כ טרעהרעד

 .ןיירא זיא בוטש ןיא ןטָאש רעד ןוא ןוז יד

 ,טרעהרעד בָאה'כ טכאנ רעשיפרָאד ןופ טַײקליטש יד

 ,טרעלקעג רעדיוו ןוא רעדיוו ןוא רעדיוו בָאה'כ

 ,טסָארּפ יוזא טינ זיא סָאד -- שיט ןפא טיורב זא

 .טסָאקעג עביל טָאה'ס -- רעַײּפ טָאה'ס ןוא טולב טָאה'ס

963 

 רעדנּוװ רעטסערג רעד

 ,טניווועגוצ ןעמ טרעוו רעדנווװו ןדעי וצ

 טגיומשרעד ץלא ךָאנ ךיא ןיב דניצא זיב רָאנ

 ,רעדנּוװ יד ןופ רעדנּוװ ןטסערג ןופ

8--6 



 ,סטרעדנוהרָאי יד ןיא טינ ביײהנָא ןייק טָאה סָאװ
 -- ןרעיודעג טַײקיביײא זיב טעוװ ןוא
 ,ןריובעג ןופ רעדנווו רעד

 ,דניק ןריובעג טשרע ןופ עלעגיוו םאנ
 ,דניז ןייק ןופ ןוא סטכעלש ןייק ןופ טינ טסייוו סָאװ
 ,ןופרעד טינ עליפא טסייוו סָאװ
 ,ןוז רעד רעטנוא ןיוש סע טבעל יצ
 ;ןיוטש ןוא טפאגראפ ייטש ךיא
 ,ןיוש סע ףראדאב טלעוו עצנאג יד

 לָאק ןטסכעה ןפא ןוא סיפ ןוא טנעה טימ
 ,לָאמאטימ ןוא ץלא טרעדָאפ סע
 ,סיוש עדלימ ריא ,טייקמעראוו סרעטומ רעד
 סיורא טיירש סע דניק ןופ טלעוו עַײנ א
 ,זיוה סָאד זיא סע טשטנעבעג ,םורא טרעוו קיטכיל ןוא

159 

 ימ ןופ עכָארב יד

 ,ריט רעד ןיא גנולק א טימ ןָא ךיז טבייה גָאט רעד
 ,"ןגרָאמטוג, סנרעקיכלימ רעד טימ-
 -- ריר א סרעזַײװ יד טימ טוט רעגייזקעוו רעד
 ,ןגרָאז עקיגָאט יד ךיז ןָא ןבייה

 ,ביוש רעד ךרוד סיורא קוק'כ ,ףָאלש רעד ךָאנ טבעווש סע
 ,ןטָארטעגּפָא טינ ךָאנ זיא טכאנ יד
 טביוטראפ ןרעוו ייז --- סעמיולאכ עלא רָאנ
 ,ןטָאשעצ טָאה סאג יד סָאװ ,שיורעג ןופ

18 
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 ,ךאוו ןיוש ןיב ךיא ךיוא ןוא ,ףוא ןיוש זיא טלעוו יד

 ,ןטָאש ןיימ רעביא ךיז טגייב טנעוו יד ףא

 -- ךאד םעד ףא ךעלב סָאד טעדליגאב טָאה ןוז יד

 ,ןטָארעג טצוו גָאט רעד ,ןעמיס א

 ,ימ ןופ עכַארב יד ןעגנערב רימ טעװ גָאט רעד
 ,ןביוהרעד טעװ טימעג ןַײמ ימ יד
 ירפראפ רעדעיא ןגעגאב ךיא ראפרעד
 ,ןביולג טימ

10 

 טָאטש עטסעב יד

 -- עטסעב ןוא עטסנעש יד וטסיב רימ אב

 ,םייה רעדנא ןייק ףראדאב'כ

 ,ןייטש רעדעי ןיא גיוא ןַיימ טבילראפ זיא סע

 - ,גנוטסעפ-למערק רעד ןיא ןוא זיוה רעדעי ןיא

 ,זיוה ןופ טָארט ןטשרע םעד ךאמ ךיא רָאנ יו
 ,ןגעקטנא עקיטכיל א טסמוק וד
 ,ןגעוו עכלעוו טימ ,ןייג טינ לָאז ךיא ןיהּוװ
 ,שיורעג טימ ןוא טסול טימ ךימ טסנגעגאב

 ןייטש ןופ קירב רעד ךַײס-עווקסָאמ ףא

 ,ןגיובנגער א יו ,קידנעלב טָאה

 ןגיובראפ ךיז ןגערב עדייב ףא

 ,ןייטש קיביײא ןיוש יוזא טעוװ ןוא



 ,רעווקס םעניא לָאמקנעד:-ןיקשוּפ םוצ ייג ךיא

 ,ןרעטמאל ענענוהושט יד וצ

 ,ןרעאב םוק ךיא קלָאפ םענופ רעגניז םעד

 .רעהא םוקיכ ספאשביל סימ ןוא ַײשּפָא טימ

 קירוצ דניצא ןָאק'כ ןוא ,טוג רימ טרעוו'ס ןוא
 .ןרעק ךיז םייהא רעקיטכיל א
 ,קיל רעדעיא ביל בָאה'כ סָאװראפ טָא זיא
 .ןרעטש רעװקסָאמ יד רעטנוא ןייטש רעדעיא

 ))6 

 עלעייל

 ,ןעזעג סע ןבָאה סענסָאס ירד
 .רעמייב-ענסָאס עקנאלש ירד
 ןעניורק יד יז ןגיוו טציא
 .רענייב טימ בורג א ףא

 רעהא טָאטש ןופ טכארבעג טָאה'מ
 ,עליטש רעדניק עניילק
 -- עטעקאנ יז ןָאטעגסיױא
 .עליפא ךעלעדמעה יד

 ןעמעלא ראפ בורג א ןוא
 .ןענאטשעג טיירג ןיוש זיא
 ,עלעייל ,עטסנעלק יד רָאנ
 ,ןענאטשראפ טינ טשינרָאג טָאה

11 



 עקרעכאל יד עלעייל
 ;ןסיראפ ּפָאק םעד טָאה |

 ,ריא ףא דמאז סע טיש סע רעוו
 | ,ןסיוו עניילק יד ליוו

 ךעלעטנעה עניד יד ןוא

 ;ןגיוצעגסיוא יז טָאה

 סע ריא טיש סָאװ ,לרעטעפ ---

 ?ןגיוא יד ןיא רימ דמאז

 טכאלעג לרעטעפ סָאד טָאה'ס
 .רעקנילפ ןטָאשעג ןוא
 ,ךעלעגייא סעייל ראפ רימ
 ,רעגניפ עריא ראפ רימ

 ,ןעזעג סע ןבָאה סענסָאס ַײרד
 ,עמוטש רעמייב עקנאלש ַײרד
 ,קידנענייוו ךיז ייז ןגיוו
 .ןעמורב ןוא יז ןענייוו

 ,טפירט רעמייב ןופ ךעּפ ןייק טינ
 ,רעטעלב-לדָאנ ףא טולב
 ,ךעלעבַײט ,ענַײמ רעדניק
 ,ריא טעו ןבעל קיביײא

6085 
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 יינש ןסַײװ ןיא ָארק עצראווש א
 ,ייוו ןוא ןַיּפ קידנעטש רימ טפאשראפ
 פ ?סָאװראפ

 ?ןסיוו ךיא ןעק יו

/ 12 



 ,ָאלב שזא זיא סָאװ ,דלעפ ןסטַײװ ןיא
 -- קעלפ רעצראווש א

 ָארק עצראווש א
 ָאש רעטכעלש ,רעזייב א ןיא טָאה
 ,ןזיוואב ךיז טַײקסַײװ ןיא

 סצראווש סָאד עלעטניּפ סָאד טָא ןוא

 .ץראה עמאס ןיא דלעפ סָאד טקיּפ סע

 :רָאלק סָאד רעה ךיא ,טַײרש יז ,ָארק יד
 ,רָאי טרעדנוה יירד ראפרעד בעל ךיא --
 ,טולב ןוא ביור זיא סונעג ןַײמ לַײװ
 ,טוג רימ זיא ,ךיז טסיג סע טולב ןעוו

 יינש ןסייוו ןיא ָארק עצראווש א

 יייוו ןוא ןַײּפ קידנעטש רימ טפאשראפ

14 

 דָאס םעד סייוו ךיא
 םיוב ןגולק ןֹופ

 י סָאװראפ ,שטָאכ ריא טסייוו יצ
 --- ?ןסקאווראפ ךָאמ טימ במעד רעד זיא סע
 ,ןרָאי יד ןאגרעד םיא זיא טניוװ-ןפָאצ רעד
 טזומעג רע טָאה
 ,לסקא יד ףא ןָאטנָא ךיז לכעלאש םעראוו א
 ןביילקרעד טינ ךיז טלעק יד לָאז סע
 - .ערָאק רעד ךרוד

133 
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 ,ןרילראפ טינ רע לָאז ענַײז טייקנייש יד זא ןוא

 .םעניורב ןיא שוילּפ ןיא טליהעגנַײא ךיז רע טָאה

 ,ןריּפארק סאק ראפ טניוו-ןפָאצ רעד געמ טציא

 .ןעניוש ןזומ ןיוש םיוב םעד רע סעוו

 ?ןבראק ןיא זיא םענָאּפ ןַיימ סָאװראפ ,טגערפ ריא

 ,ןפָאלראפ געוו םעד רימ זיא טניוו-ןפָאצ א

 ,ןבראה םעד ווּורּפ םעד ןיב'כ ןענאטשעגסיוא ןוא

 ,םיוב ןופ דָאס םעד טקעלּפטנא בָאה'כ לַײװ

 ,ןפָאצ ןופ טניוו םעד טגיזאב טָאה סָאװ

15 

 שינעגעגאב

 ,ליפ רעייז ןלייצרעד ךיא לעװ סיוועג

 ,ליטש ןרפשוו לָאז ץראה סָאד ,וצ רָאנ טראוו וד

 ,ןרעטש יד ןיא ,למיה ןיא ןקוקנַײא ךיז ףראד ךיא

 .ןרעה ךיא ףראד לָאּפָאט םעד ןופ ןעלּפאלּפ סָאד

 ,ןגיוא ענייד ןיא ןקוקניײא ךיז ףראד ךיא

 ,ןגיוב ןוא ךיז ןכערב ענַײד ןעמערב יד

 |  ,דמעה עטסערּפעגסיױא סָאד ףראד'כ ןשטיינקעצ

 ,דמערפ ןקוק טינ רימ ףא לָאז לגיּפש רעד

 לָאק ןַײד ןופ ןדניוושראפ ףראד רעטיצ רעד

 ,לָאמא יו ,שימייח ןרעוו ףראד ץלא ןוא



 ,םייה'רד ןיא ךיז ןריּפשרעד לעוו'כ טלמעד טָא
 ,ןיילא ךיז טימ יוװ ,ןעמאזוצ ריד טימ

 ,ליפ רעייז ןלייצרעד ךיא לעװ סיוועג
 ,ליטש ןרעוו ףראד ץראה סָאד ,דניצא טינ רָאנ

 ?ךיד סע טגניווצ רעוו

 ןטילעג טינ ליפיוזא טָאה רענייק

 ,ןטיז עגַײמ ןוא גנעג ענַײמ ןופ

 ,טסיירט ןַײמ ,וד יו

 ,ןעמונאב טינ ליפא טָאה רענייק

 ,ןעמוק רימ וצ ןרמוא רעד ןַאק ןענאוונופ

 ,טסייוו וד -- וד ןוא

 ,רעדימ א טלאפ רע ,ּפָאק ןַײמ ןעוו ןֹוא
 ,רעדיוו ןגָאלק ךיז םוק ךיא ריד ראפ
 ,טסייטשראפ וד ןוא

 ?ןגָארט וצ טסאל ןַײמ ריד סע טמוק עשז סָאװראפ
 ,ןגָאלק ןבעל א דניז עניײמ ראפ
 ?טסייה רעוו ,ךיד סע טגניווצ רעוו

 .רעביא ץלא ביירט ךיא --- טסגָאז ןוא טסכאל

 ,רעבירעד ,עקאט ראפרעד טָא

 ,טסיירט ןיימ טסיב וד לַײװ
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 ,טסייוו ענייא וד לַײװ
 ,טסייטשראפ ,וד רָאנ ,וד
 ,וטסייטשראפ טנייה
 ?טסייה סָאד סָאװ

 יוזא ןעשעג ןָאק סע

 ,יוזא ןעשעג ןָאק סע

 ,ןפערט ךיז ןָאק סע
 ריט יד לָאז םעצולּפ זא
 | ,ןפע ןא ןָאט ךיז
 ,ןעמוקניירא טסלָאז ןוא
 ;ןפָאלראפ טלָאװ טינרָאג יו
 --- ךיז טנגעזעג
 ,ןפָארטעג ךיז רעדיוו ןוא

 ,טֹרָא םענופ ןייטשפוא לעוו'כ

 ,ןגעקטנא ןייג ריד

 ,ריד ןגָאז טינרָאג ןוא
 ,ןגערפ טיגרָאג ךיד
 לטנאמ ןַײד ןעגנעהפוא לעוו'כ
 ,טנאוו רעד ףא
 גנאל ןקירד ןוא
 ,טנאה עטלאק עניד ןַײד

 לגיּפש םעד וצ ןייגוצ טסעוו
 ;טסָארּפ וטסעוו ןגָאז ןוא
 ,בוטש ןיא ביוטש א --
 ,.טזָאלראפ ץלא זיא'ס



 עינָאלד רעד טימ ןָאט שיוװ א
 ,זָאלג סָאד טסעוו
 --- ֿפָאק ןווָארג ןַײמ ןעזרעד
 סָאװראפ ,ךימ ןגערפ רָאנ
 --- ,ןרָאװעג ווָארג זיב'כ
 ,ןענעק טינ טסעוו
 ,ןעמערב יד ןעיצפיונוצ טסעוו וד
 ,רימ וצ ךיז ןָאט רעק א
 ,ריט רעד ףא ןָאט קוק א קערש טימ
 ;קילב ןַײמ ןיא ןכוז רעפטנע ןא
 ,"!קירוצ ץלא ךעלגעמ זיא;

 ,יוזא ןעשעג ןָאק סע

 ,ןפערט ךיז ןָאק סע
 לייוורעד טוט'ס רָאנ
 .ןפע ןייק טינ ךיז ריט יד

6997 

 ןייטש א ןַײז ביוא

 ,טרעשאב ןיוש זיא ןייטש א ןַיז ביוא
 ,דרש'רד ןיא טגיל סָאװ ,אזא טינ זיא
 געט ןוא טכענ סָאװ ,אזא טינ ןוא
 .געוו ןכַײלג ןַײד ןיא ריד טייטש רע

 ,ןייז ןיוש ןייטש א ןייטש רעד ףראד'ס ביוא

 ןציז רעלדָא ןא לָאז זיא

 ןייש ליפוצ ןופ ךיז ןערומשז ןוא

 .ןציּפש עכיוה ענַײז ףאה
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 ,ןייטש א ןַײז וצ טרעשאב זיא'ס ביוא

 ,ןיילא טינ רע לָאז ןביילבראפ

 ,םערוט א ןיא טרעיומראפ ןַײז רָאנ

 .םערוטש ןטסערג םעד ןָאק ןייטשייב סָאװ

18 

 זאקוואק

 ,גראב רענעי טָא טסייה סע יוװ ,טינ סייוו ךיא
 .ןכָארבעגכרוד סגקלָאװ יד טָאה סָאװ
 טראּפשעגנָא למיה ןיא רע טָאה ּפָאק םעד
 .ןכָארקראפ םאי ןיא ינק יד זיב ןוא

 -- ןיורק א גראב םעד ןָאטעגנָא טָאה ןוז יד
 ?ןעניורק עכלעזא טייקיביײא יד טמענ ּווװ
 -- ןיוש ןביילג וצ טיירג ךיא ןיב --- למיה אזא ןיא
 ,ךעניווו ןענָאק םיכָאלאמ

 געטש ןדעיא טימ ןוא לוד ךיא ןיב טייקנייש ןופ

 .ןריפ טינ לָאז רע ןיהווו ,קעווא טיירג ןיב'כ

 ,גערב רעקידנכליה רעד ,גראב רעד טפור ךימ

 .ןריר ךיז טרָא ןופ טינ ,רעטדימשעג א יוװ ,ייטשי'כ ןוא

 ,ןייג ןוא ןייג ןוא ןייג ףראדיכ ,טינ ךימ טלאהראפ

 .?ןבילקראפ ךיז טָאה גראב רעד ךיוה יו ,טסעז וד

 | ,ןייטש א ןיא ןרעוו טלדנאווראפ לעוו'כ ביוא

 ,ןבילבעג ָאד טרעווילגראפ ןיב'כ ,טייקנייש ןופ :טסייוו זיא

18 



 טליצרעד לדיפ רעד סָאװ

 ,יוזא טינ ןענאטשראפ רָאג ךיא בָאה רעשפע
 ;ןגָאז וצ טָאה לדיפ רעד טניימעג סָאד טינ רָאג ןוא
 ,יורפ א עז'כ רעבדימ ןיא --- טכאדעג טָאה רימ
 .,ןגָאלש וצ ךיז ןבעל ןראפ ןליוו ןָא ,ך'יוק ןָא

 ,דיילק סָאד ריא ןופ טסַײר ןוא ןָא טפיול טניוו א

 .עגושעמ טכאל ןוא רָאה יד ריא טלטאּפעצ

 ,טייגראפ ןוז יד ,ףוא טייג ןוז יד

 ,עגויוו עדליוו יד טפייפ ןוא טיירד'ס ןוא

 ,גערב א ןָא -- רעבדימ רעד ,ןיילק זיא יֹורפ יד

 ,לטראג ןזיב ןטָאשראפ יז טָאה דמאז רעד

 . -- געוו רעד טריפ ןענאדנופ טיוט םוצ רָאנ ןוא

 ,ןטראוו ריא זיא ןבילבעג גנאל טינ

 טנעה יד טימ ןגיוא יד טלעטשראפ יז ןוא

 ...ןעמָאוװש טימ ןוא סענסָאס טימ דלאוו א ךיז ראפ טעז ןוא
 ?דמערפ רעד ןיא וצרעהא סע וטסמוק ןענאוונופ

 .ןעמָאנ ןייד ןָא שטָאכ ףור ?וטטיב רעוו

 גנאל ןיוש ךוז'כ סָאװ ,יד טָא טינ וטסיב יצ

 ,ןריולראפ ןוא ןענופעג יז בָאה'כ דניצא טשרע ןוא

 גנאזעג סָאד לדיפ ןופ ןרעיוד עשז לָאז ,ָא

 ,ןרעיוט-סגנוטער יד ריד ראפ ןענעפע ןוא

 ;טניימעג רָאג ןגָאז לדיפ רעד טָאה רעשפע לַײװ
 - ..,רענייא רעדעיא טָאה סע טייצ-רעבדימ ןַײז

 טנייוועג ליטש ןוא קידועמעש בָאה ךיא ןוא

 .ןענייוו טָאה טנַאקעג טינ סָאװ ,ריא ראפ ,ריד ראפ

1957 
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 עביל ןַײד

 ,טיג זיא עביל ןַײד
 ,םיוב ןופ ןטָאש רעד יו
 ןטָאש רעד יו ,טקנוּפ רָאנ
 ,םיור ןיא לגיופ ןופ

 ,םיוב ןופ ןטָאש רעד

 ,םאטש םאב קידנעטש זיא רע

 ,ןטָאש רעד לגיופ ןופ

 ,םאי ןיא עילאווכ א

 דמאז םעד יז טשוק טָא

 -- גערב ןדמערפידליוו א ןופ

 ךיז טּפאלקעצ ןוא --- גנורּפש א

 .קעווא רעטַיוװ ןוא

 ,טקנוּפ זיא עביל ןייד
 ,םיוש רעד עילאווכ ןופ יו
 טינ זיא עביל ןַײד
 ,םיורט רעטכעלקריווראפ ןייק

 זיולב שינעקנעב ראפ
 -- טלעצעג א םיורט רעד זיא
 ןָאט ךיא טלָאװ סָאװ רָאנ
 ,טלעוו רעד ףא םיורט םעד ןָא

1960 



 ןסָאכ רעד

 ("ענעגייא-ךעלבייל, לקיצ ןופ)

 טיור-רעטנוצ ןרָאװעג זיא סעניירב לרעב זא

 ,ןרעוװ ןסָאכ א ליוו רע זא ,ןגירשעג לָאק א ףא ןוא

 ,טיוט ףא ענעקַארשרעד א ,ענַײרב זיא

 .ןרערט טימ ךיז ןסָאגאב ןוא עבורה רעד רעטניה קעווא

 ?טכארטעג וטסָאה ,רימ טימ ןַײז טעוו סָאװ ןֹוא ---

 -- ?ןגירק ךיז רונש א טימ ןעמענ סעכיוק ךיא לעוו ּוװו

 ,ןגירשעגסיורא עלעקניוו ןופ יז סָאה יוזא

 ,טראוורעד טינ ךיז ןוז םענופ רעפטנע ןייק ףא רָאנ

 ,טעב םעניא טרעגלאוועג ךיז לרעב טָאה'ס
 ,עגראצ רעד ףא ןסיראפ סיפ עווָאדוּפ יד טימ
 --- טדערעגסיוא טינ טרָאװ ןייק גָאט ןצנאג םעד
 ,.ןבראטש רעכַײלג ןיוש זיא ,ןבעל אזא רעדייא זא

 ,גונעג ןוא ןעמענ סע לָאז קילגמוא ןא
 ,ןפערט טינ רעמ וטסעוו לזאמילש אזא
 גולק ,ךיז טכאד ,עמאמ יד ,יז זיא יוזא
 ,ןפע ךיז ּפָאק םעד םענ שטָאכ זיא ,סעּפע וצ טמוק ןוא

 ,ןיז יד ראפ סעלָאלק ןעיײטס עלא אב
 ,עליפא ךעלקינייא יד ראפ ןוא רינש ראפ ןוא רעטכעט ראפ

 םיא אב ןרעדָא יד דלאב ןצאלּפ טָא ,ָאד ןוא

 .עליטש א עלעמאמ ןַײז זיא'ס לַײװ ,ראפרעד רָאנ ןוא
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 קערשרעד טימ טָאה עלעמאמ עניילק סָאד
 ,לקניוו לקנוט ריא ןופ ךיז טקורעגסיורא
 ,טעב םענופ סנּפָאקוצ םאב ךיז טלעטשעג
 ,לגנַיי ריא --- ?ַײהוב , ריא ןופ קראק ןטיור םעד טכארטאב

 -- ,םיוק טעשטּפעשעג יז טָאה --- ,טכערעג רע'ז עדאווא
 ,ןסיגעצ םיא ךיז לאג יד ןעק סע טולב ליפוצ ןופ
 ,םיוב ןבלעז ןופ גייווצ א --- עטאט רעד יו ,טקנוּפ
 ,ןסינעג רונש א קאלש א ןופ ןזומ ןיוש טעוװ יז

 - י ,טעלגעג ענַײז טנעה ערעווש יד ,טצעזעגוצ ךיז טָאה יז

 ;ןגיוא יד טשיוועגסיוא םיא לכעטראפ ןטימ ןוא

 - .טעב ןּופ ףוא ןיוש ייטש ,ןעּפילכ וצ גונעג ---

 ,לגױפליּפש רערעַײט ןַײמ ,טלעױּפעג ןטסָאה רימ אב

 ,ןעז ךיז ןרעטסע טימ ,םעשאצרימ ,סעבאש לעוו'כ
 ,יז טנָאמראפ ,סעצעלעט יו ,רינש ריפ
 ,ןעוו-ןוא-סָאװ ןלייצרעד רימ יז לָאז זיא
 .יז טגָאז -- ,סעלָאלק ריא טקעלק סע ריפ עלא ראפ

 ,טרָא ןופ ןָאטעג סיר א ךיז סענַירב לרעב טָאה

 :ערעוװש יד טנעה יד ןיא עטלא יד טּפאכעג

 !טרָאפ עמאמ א טביַילבראפ ,ךָאד וטסעז ,עמאמ א ---

 .רערעמ ןוא רָאי קיצנאווצ טרעדנוה רימ בעל זיא

 ,רענייב עלגזָאמ ןעגנערב עניוב ןופ ךיא לעװ טנַײה ךָאנ
 ,רוּפִש ןייק טרָאד ןזָאל טינ ,ךראמ םעד ןעקָאמסיױא טסלָאז
 /רענייק ןגָאז ןענעק טינ לָאז לָאמנייק זא
 ,רונש רעד טימ ןטלעש ךיז טינ ךעיוק ןייק טסָאה זא

188 
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 םארעד-יצ-םאל

 עשיומ רעטעפ רעד טָאה'ס
 ,עסיוק א טאהעג ביל
 !םארעד-יצ-םאל
 עשיומ רעטעפ רעד זיא'ס
 --- רעסיורג א םעכָאכ א
 ;םארג טוצ רע טדער

 ,נייש א רָאג ,עסיימ א טרעה ---
 בייוו א בָאה'כ

 -- ענייכש א בָאה ןוא

 -- ענייא רָאנ טלעוו רערָאג רעד ןיאי

 ?ענייכש יד --- רעוו ריא טניימ

 !םארעד"יצ-םאל

 ,עסיוק א טכאמעג בָאה'כ ,סעמע

 -- עסיורג ןייק טינ ,ךיז טכאד ,רעבָא

 ..עשיומ יוזא ןסייה ךיא לָאז

 !םארעד-יצ"םאל

 ,לקעטש סָאד םענ'כ
 ,ןריצאּפש ייג
 ?ןריפ לגעטש סָאד ךימ טעוו ּווו
 ...ענייכש רעד וצ יצ בייוו םעד וצ
 !םארעד-יצ-םאל

 ןדָאל ןיא ּפאלק'כ
 ,ןרעה וצ םיוק
 רעטנוא רימ טקניוו
 ;ןרעטמאל רעד

13 
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 ?וטסּפאלק ּוװ ,ייה ---

 ,רענייב טימ שיילפ

 ,בַײװ םעד וצ

 ?ענייכש רעד ֹוצ יצ

 :םארעד-יצ-םאל

 ..ןסיוו ןיוש יוזא זייב ןופ לָאז'כ

 ,ןסילשפוא ריט יד ךיז טעוו דלאב

 ,ןפערט טלמעד ךיא לעוו רעשפע

 .טנפעעג ריט יד רימ טָאה'ס רעוו

 !םארעד-יצ-םאל

147 

 ןגיוא יד

 !ןגיוא יד טימ ןעמ טוט סָאװ ,דלאווג

 ,קיטשרָאד ןוא קירעגיינ ןענַיז ייז

 : | ,טאז לָאמנייק ןרעוו יז

 -- ןגיולפעג"-טינ-ןגיוטשעג-טינ טימ ךימ ןעשטומ ןוא

 ,טאהעג טינ עגַיד רעדנא ןייק טלָאװ ךיא ךַײלג

 יענָאװעל רעשיראנ רעד ףא.ןקוק יו

 ,טכאנ עצנאג א ךיז סנקלָאװ ןיא טקוט סָאװ

 ענָארָאװ יד ךיז טנאּפש'ס יו ,ןריּפשכָאנ יצ

 .ייטכאדאב ,ןכעלעמאּפ --- לטודרוס ןצראווש ןיא

 !ןגיױא יד טימ ןעמ טוט סָאװ ,דלאווג

 ,זָארג סָאד טסקאוו'ס יו ,ןעז ןליוו ייז

 ,ןגיוזעגנַײא ןבראפ עלא ןטלָאװ ייז
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 ?סָאװ בילוצ ,ןעמעוו בילוצ --- ייז גערפ ןוא

 ,ןכָארבעג ךיז טָאה גייווצ א סָאװ ,ןָאט ייוו לָאז ץראה סָאד
 ,ןָאילק םעד ףוא ןסערפ סעּפיור סָאװ
 ןכָאש ןַײמ אב זיא קילב רעד קירעיורט סָאװ
 (...ןָאט וצ סָאװ טינ טסייוו ןוא טבילראפ זיא רע)

 ,ןגיוא עניימ ,ךַײא קנאד א -- טרעוו זיא ץלא רָאנ
 ;קירב א ךרוד רימ טגייל ריא טלעוו רעד רָאג וצ
 ,ןגיובנגער םעד ןעזעג ךיא בָאה טנַײה טָא
 ,קילב ןַײד ןיא למיה ןופ ןַייש יד

 זַײא סָאד טייג סע

 --- זייא סָאד טייג סע ךַײט-עװקסָאמ ףא
 ,זייוואב א ,ןעמיס א ךָאד זיא

 טניוו א ןגָאינָא טעוו דלאב זא

 ,דגיל ןגייווצ יד ןרירנָא ןוא

 ;דֿביוושעג דָאס א ןעמיורנַײא ייז

 !טנירגעצ ,טנירגעצ ---

 ,טסָארפ רעד טפיולטנא סע סָאװ ,דיירפ ראפ

 ,ּפסָאנק עקּפרעט א טָאה סע טצאלּפעג
 טקעטשעגסיורא גנוצ ענירג ןַײז
 קערש ענייא ןיא זיא סָאװ ,טסָארפ םעד
 גערב ןטימ ןוא סיורא דלאוו ןופ
 ...קעווא ,קעווא
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 ,זייא סָאד טייג'ס יוװ ,קוק ןוא ייטש ךיא
 ,זייוואב ןייק טינ רָאג זיא'ס ,סייוו ןוא
 -- ןעילב ןעמענ רעדיוו לָאז ץלא זא
 ...ןעִיצ ןרָאי יד גראב א ּפָארא
 ,םעלק א ץראה סָאד טוט סעּפע ןוא
 -- ?ןעשעג ןעד סעּפע זיא'ס ?זיא סָאװ
 .ןרעלק טינ ןופרעד ףראד עמ
 ןָא טפיול טניוו א

 ,ןרערט יד סיוא טנקירט ןוא
 .ךאוו רעד ףא ןגיוא יד ןיא ןעייטש סָאװ
 ,זייא סָאד טייג סע
 ,ךאל ןוא ייטש ךיא --- ךיא ןוא
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 ןאיבורג לטָאמ

 !שטנעמ ,םוק

 ,ןייטש ךרוד ,ףָאלש ןכרוד

 םירָאװק-רעדירב ךרוד

 ןייג רימָאל ,שטנעמ ,םוק

 ,ןרָאצ ןופ ןגער רעטנוא

 ,עפייגאמ רעיַיינ א ןגעק

 ,טנערב דרע רעד ףא סָאװ

 סנאמכייא ןעגנילביל יד ןגעק
 .טנעה עשיּפלאמ טימ
 םידייש יד ןגעק

 ,ןרעטש ןפא ןכייצ-ןיאק טימ

 םעיינ א טימ סָאװ ,יד ןגעק

 ,ןרעווש ךיז קענאדיימ

 ייז ףוא ףור ,שטנעמ ,םוק !

 -- דניצא עילט רעד וצ

147 



148 

 למיה רעד זיב
 טנעמיוק-עירָאטאמערק ןופ זיא
 ,דנילב ךָאנ ןרָאװעג טינ
 דניק ןַײד ןופ זדלאה ןפא זיב
 ,טערט ךָאנ לוויטש ןייק
 ןטאט ןַײד זיב
 טּפעלשעגסיורא טינ

 .טעב ןופ טָאה'מ

 -- דניצא ,שטנעמ ,םוק

 !טעּפש טינ זיא סע זיב

 ,יוװָאנ ןייק טינ ןיב ךיא
 ,גָאז ךיא סעִיווענ רָאנ
 קיבײא ףא ןטלָאשראפ זא
 --- גָאט רעייז זיא
 ,ענעטַאשראפ-קידעבעל יד ראפ
 ,ענעטָארטעצ לוויטש טימ יד ראפ
 ,ענעסָאגאב ןיזנעב טימ
 ,ענעסָאשרעד טינ בורג ןיא ראפ
 ,ענעסימשראפ סנקעטש טימ
 ,ענעסירעצ סעקראשטווָא טימ
 ,ענעפָא בלאה ןגיוא טימ יד ראפ
 / ,גנונעפָאה ןָא רעצרעה יד ראפ
 דניקגיוז םעד ראפ
 ,םענעפָאלשראפ
 ,םינייקז ןוא גראווגנוי ראפ
 ,עקיביולג ןוא םיסרָאקיּפא
 ,עקיבױטש ןוא ערעביוז
 ,םירכָאס ןוא סעכָאלעמלאב
 ,םירעכַאב ןוא ךעלדיימ



 ,ןטאקָאװדא ןוא םיריוטקָאד ראפ
 ,ןטאט ןקניטלא ןיַײמ ראפ
 ,ןכעשט ןוא ןקאילָאּפ ראפ
 ,רענַײגיצ ןוא ןזיוצנארפ ראפ
 סעגיראה יד ראפ

 ,דנאלסורסַײװ ןיא |
 ,עניארקוא ןיא סעטיכש יד ראפ
 ,ןטכענ ראפ ןוא טנַייה ראפ
 ןגרָאמ סָאװ ,יד ראפ
 ,ןטכעש טשרע ליוו עמ

 ,ןייטש ךרוד ,ףָאלש ןכרוד
 ,םירָאװק-רעדירב ךרוד
 ;ןייג רימָאל ,שטנעמ ,םוק

 ןגרָאמירפ רעניבוק

 ,ןסירעצ טייק יד ,דניק ןַײמ ,זיא'ס -

 ,טרעכיור ךיז טכאלש ןיא דרע יד ןוא

 ,ןסיש ןטאי רעניבוק עוו

 .טעכיוא ָאד ןָא ךיז טסיופ ןַײמ טסיג

 -- !רעטכעט ןוא ןיז ,טעפוא טייטש ,ייה

 .טפאשטכענק רעטסיוו ןוא דרָאמ ןגעק

 ,ןגעקטנא גָאט םעד סיורא טייג

 !ךָאנ רעלעה ןעלקאפ יד טדניצ
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 ,ןכערבעצ טינ ךיז לעדיפ טעוו'ס
 ,םיא ץוש א טציא זיא קלָאפ סָאד לַײוװ
 ,רעמ טכענק ןייק ןַײז טינ ליוו רענייק
 !עיצוילָאװער רעד ראפ -- עלא
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 ףָאס א ןַא רעדיל

 ,ןעגנעה לּפע םעלָאכ ןיא ךיוא
 ,ןַיײש טימ לופ זיא םיוב רעד ןוא
 םעלָאכ רעד טָא זא ,ךָאד ךיא ליוו
 ,.ןַיז רעגנעל לסיב א לָאז
 ,רעדיל עבלאה ליפיוזא בָאה'כ
 --- ,ןפָאס ןָא ןבייהנָא טנזיוט
 ,ןפָאלש ךימ לָאמא ןעד ןזָאל ייז
 ?רעדיל עבלאה ,ענייש יד טָא
 ,רעטניוו ףא טגײלעגּפָא ענייא
 ,ןבַײט יד רָאנ ןרירפראפ'ס יֹוו
 ,רעטניט ןַײמ ןָא רעלופ ךיא סיג
 ;ןטכַײל לָאז בוטש ןיא ץלא זא ,וט
 ,רעטכַײל רעטלא רעד שיט םעד ףא
 ,ןזָאלבעצ עלעווייא סָאד ןוא
 ,ןזָאל רעדיל יד ףָאס א ןָא
 ?רעכיילג ךָאנ זיא רעשפע ,ךיא טכארט
 ,ענסעוו ףא טגײלעגּפָא ענייא
 ,ןּפסָאנק יד ךיז ןקיּפעצ'ס רָאנ יו
 עטסעב סָאד טרָאװ סָאד טעוו ןעמוק
 ,ןפאלק רעטצנעפ ןיא ןיילא ריד



 ןפָא ןענַייז ןעלמיה עלא

 ,ןטכיילאב דרע יד גנונעּפָאה טימ ןוא
 ,ןבַײט עטספיט ןעמָארטש ךעלפעה
 ,ןיזטכיַיל ןטוג ןימ אזא טימ ןעגניז
 ,ןטכַיל ךיז ןָא טבייה טלעוו יד זא
 !ןכיילגראפ סע םעלָאכ ןייק טימ
 ,ןיזטבַײל םעד טָא טימ ץראה ןַײמ לייה'כ
 ,רעכַײלג ךָאנ זיא רעשפע ,ךיא טכארט
 ,ןפַארטעג יוזא טָאה עס סָאװ
 ...ןפָאס ןָא ןבייהנָא טנזיוט

 ,רעמוז ףא טגײלעגּפָא דיל ןייא
 ,רעכעה טרעוו דלעפ ןיא גנאז א ןעוו
 ,ןעמונעגמורא טלעוו יד טסלָאװ
 ןכערבראפ א זיא ףָאס ןגעוו ןוא
 !ןרעלק וצ רָאג ,ןטכארט וצ רָאג
 .ןרערט ןָא דיירפ ראפ ךיז ןדניצ'ס
 ,טסבראה ףא טגיײלעגּפָא דיל ןייא
 ,עפראש סעכייר ןקעמש עס ןעוו
 ,טעפראס ןטרָאג ןיא םיוב רעד ןוא
 --- ץראה ןיא ריד עפיירס א טכאמ
 ,.טינ ףראד יז ,דיל ןיײד ףָאס ןייק ןוא
 ?ןמָאלעגכרוד זיא ןבעל א ,ייא
 ,דיל יד ךיז טקידנע עס ןוא
 !טינ ףָאס ןייק ךיוא ךָאנ זיא סָאד ,סייוו
 --- ןפָאס ןוא ןבייהנָא עלא ןשיווצ
 ,טימ רעד ןיא קידנעטש טסיב וד

 ו 2
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 ָאגנָאק

 ,םענָאּפ ןרעביא ןטייק טימ ןעמ טגָאלש ךיד -- :ָאגנָאק
 ,טגעה יד ףא רעסעלש ןָא ןעמ טוט ריד
 ,ענַאװעל עקיטולב א טגנעה למיה ןכיוה ןיא
 ,טנעניטנָאק רעצראווש רעד טציא זיא טיור ןוא

 ,עסיפט א ךיוא ןוא דלָאג טימ גראב א טסיב --- :ָאגנָאק

 ןרערט ןוא סאה ןופ קירטש א סיוא טכעלפ

 ,ןרענָאיסימ-סענזיב יד ,רעלדנעה-טכענק ראפ

 ,ןסישעצ ןיז ענייד רעדלעוו רעגנאטאק ןיא סָאװ

 ,ענָאװעל עקיטולב יד למיה ןופ ּפָארא בַײרט --- !ָאגנָאק

 ,טיוה ןַײיד ,ביַיל ןופ דיילק קיצנייא ןַײד סיוא טינ וט

 ,םענָאּפ ןיא טציא לריוג ןַײד קוק א ןיילא וט

 .טיוט ןטימ םענייגיא שיסט םוצ סינ ךיז ץעז ןוא

 ,לעװָאב ןיא יוװ ,סעניושעל יד ןטנאק ענַײד ןיא --- !ָאגנָאק

 ,טכאנ רעגנאל רעד ןיא ןרָאװעג טשימעצ

 !טנעָאנ זיא ןוז יד ,ןיוש ךָאד טגָאט עס רָאנ

 .ךארּפש ןייא ףא ןשטנעמ עלא ןענעגעגאב ןוז יד ןוא
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 עקוועידאק ןיא

 ,לטעטש ןשירָאיטכאש ןיא

 ,עקוועידאק ןיא
 ,טציז עמ עטכאש רעד אב

 ,ילפּפָא ןראפ םָארדָארעא ןא ףא יו



 ,ןטייוװ עשלמיה ןיא

 ירפרעדניא רעקיטסבראה רעשירפ א

 ,טצירּפש םענָאּפ ןיא יוט טימ

 ,ןיב ךיא טָאליּפ א ןעוו

 רָאיטכאש ןייק

 .ןטַײב טיג ךיז רימ טימ טלָאװ

 דרע רעד רעטנוא ָאד ךיוא

 ,קיזומ אזא ןאראפ

 ,ןרעהרעד טנעה יד סָאװ

 -- קילג סָאד זיא סיורג יװ ןוא

 דרערעטנוא ןיא

 !ןרעטש ךיז ראפ ןקאהסיוא

6,)80630 

 ייקוט

 רעטָאט א ךיא ןיב ןאזאק ןיא

 ,טדער עמ סָאװ ,ץלא ייטשראפ ןוא

 ,ןטָאש ןליק ןיא טליהעגנייא

 רעטאעט ןשיטָאטש םאב טייטש

 .טעָאּפ רענרענייטש רעטראצ אזא

 ?ןעַײקוט לָאמא טנעיילעג טסָאה

 ,טכאמ ןַײז רעטנוא ץלא ןיב ךיא

 רעייפ םענייר ןופ ץילב אזא

 ...טכאנ יד טָאה ןטינשעגפוא

 רעטָאט א םיא בילוצ ןרעוו

 !טכאד רימ ,טנעקעג טלָאוװיכ
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 !במעד רעשיסור רעקיטכעמ וד
 ןַיײד רעטנוא עמָאשענ א -- ץראה ןייק טינ

 ,דמעה-ערָאק
 1 ,ןטלגָאװעג סעריוד-רָאד ןופ םעד ,ךימ
 .עקיגָאװ יד ןגַײווצ ענַײד רעטנוא ץישאב

 טפארק רעקידנעייוצ א טימ ךימ ןרעל
 ,ןטיהראפ םיורט ןַײמ ןוא ילב ןַײמ
 ,ףראש ריא טימ ץילב א טוט געז יד ןעוו
 ,רעטיצ ןייק ןָאט טינ לָאז בַײל ןַײמ

 --- !במעד רעשיסור רעקיטכעמ וד
 ,דמערפ טינ רימ ןיורק רעד זיב לצרָאװ ןופ
 ,םעטָא ךיא טאלב םענירג ןדעי ןַײד טימ
 ,דנאר ןזיב סָאק-סנבעל ןַײד רימ ןָא סיג
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 ךלאוו ןַײמ

 ,ךלאוו םענירג םענעגייא ןַײמ רימ בָאה ךיא
 1 ,ןיײרא טקוק גיוא ןא טימ ןוז יד ּוװ
 טלארטשעצ ןייבעג ןַײמ --- ןיב ךיא ןעוו ,םיא ןיא
 .ןיײש עטרעטַײלעג א ןגיוא יד ןיא ןוא
 ןעלקניוו עלעקנוט עלא ףא
 -,ןַײש יד םענַײמ גיוא ןופ טלאפ
 -- דניצ רעטַײש א ןוא ךערב ךיא ךעלעגַײװצ יד



 .ריּפאּפ ףא וואסק ןיימ יװ ,סיוא ןעעז יז
 ,טניוו ןופ רעטייש םעד ךיא לעטשראפ ןצראה ןטימ
 ,דניק ריא טלעטשראפ עמאמ א יו יוזא
 ,םאלפ םעד ףא ליוו ךיא לייוו
 ,טלארטש ןוא ָאד טקאנק סָאװ
 ,ריט עשימייה ןַײז ןעניפעג לָאז שטנעמ א
 רעטנָאלּפ ןיא ,געוו ןופ זיא רע ּפָארא ביוא
 ,דלאוו ןופ
 טייקדימ ןעוו
 ,טריּפשרעד ינק יד ןיא טָאה רע
 ...!ּפָא ור --- !מוק ,רעהא ,םיא ףור ךיא
 -- דניצ רעטיײש א ןוא ךערב ךיא ךעלעגייווצ יד
 ,ריּפאּפ ףא וואסק ןַײמ יו ,סיוא ןעעז יז
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 םיוב א אב

 םיוב א אב דלאוו ןיא בָאה ךיא
 ןבָארגעגסיױא בורג א
 ,ןרערט לקעז א ןטָאשעגסיױא ןוא
 טנאּפשעגנַײא דרעפ ןיימ
 םיוצ רענעדלָאג א טימ
 ,ןרעטשנגרָאמ ןופ ןיײש רעד אב
 םיוב ןפא ןבָאה טעקראקעג
 ,ןבָאר עצראווש ליפיוזא
 ,םיוב א אב דלאוו ןיא בָאה ךיא ןעוו
 .ןבָארגאב קיביײא ףא רעיורט ןַײמ
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 לסימָארָאק א

 לסימָארָאק א טימ ןָאק עמ ןעוו
 לסקא יד ףא
 ,דרע ןוא למיה
 -- ,ןגָארט ,רעמע ייווצ יו
 ,ןגָאט לָאז ןסיורד ןיא ןוא
 ןבראטש טינ לָאז טסבראה ןיא
 --- ,למילב סָאד דלעפ ןיא
 רעמע ןטשרע ןופ ךיא טלָאװ
 טעּפוילכעגסיוא
 --- למיה לסיב א בוטש ןַײד אב
 ,ןגָאטראפ יד יו ,ןעיולב

 ןייש טימ סָאװ
 ,ןגָאלש ןגיוא יד ןיא -

 -- רעמע ןטייווצ ןופ ןוא
 ,רעמוז יו ,עקיטפאז יד דרע
 ךיא טלָאװ
 לסימָארָאק אזא
 ,ןעמונעג לסקא ןפא
 ...ןגָארטעג ריד וצ
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 ןעגנאגעג ןיב ךיא
 ...זעב ךָאנ

 ץראה ןַײמ ןעגנאגעג
 --- ןפיוק טַײקיגײלק א
 ,זעב עלעסיב א

 ,זעב-גנילירפ -



 טעּפעשטראפ ךיז
 דרע עלעקדורה א ןיא
 ,ןלאפעג ןוא
 :ןעזרעד יורפ א טָאה
 --- טרעשאב יוזא זיא'ס
 רעירפ יז זיא
 עלא ןופ
 ,ןפָאלעגוצ
 ןביוהעגפוא
 ,זעב עלעסיב ןַײמ
 ,זעב-גנילירפ ןַײמ
 ,יז ןוא
 ,טסעז וד יו
 ץראה ןַיײמ טָאה
 טנאה רעד רעטנוא
 -- ןעמונעג
 ?רעווש םעד ןייג זיא רעשפע
 ץראה ןַײמ ןוא
 ,טלמרומעג טָאה
 ,טעּפעשטראפ ךיז
 -- דרע עלעקדורה א ןיא
 ,זעב עלעסיב א בילוצ
 ,זעב-גנילירפ
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 עקלעדיוה א

 -- ןבעווש סָאװ ,ךעלדנקלָאװ עלעה יד וצ

 ןקירוצ דרע רענירג רעד וצ ןוא

 ןבעל ןיימ עקלעדיוה א זיא'ס



 ,קירטש רעד ךיוה ךימ טפראוו עס ןוא

 ?קילג רעסערג א ןעד ןעמ ףראד

 - ,ךיז ןעדיוה רעמייב עלא
 ,ףיז ןעדיוס רעטעלב יד ןוא
 ..?קירטש רעד ןטלאהסיוא טעװ יצ

 -- עכייוו אזא טינ דרע יד זיא'ס

 ,טיירדראפ ךיז סָאה ּפָאק רעד .טסילפ

 - ,ןכיירג ןכייה יד ליוו עס רעוו

 .טיירג שרעדנא סעּפע וצ ךיוא זיא

 ,ךיז ןעדיוה רעמייב עלא
 ,ךיז ןעדיוס ןגַײוצ יד ןוא
 !קירטש רעד ןטלאהסיוא טעוו עס
 ,,?קילג רעסעב א ןעד ןעמ ףראד

 ,ןַײז עדיומ ,ןבעל ןַײמ ,ריד לעוו'כ
 -- עקלעדיוה ןַײמ ביל רעייז בָאה'כ
 ,גיוו ענירג ןַײמ --- דרע יד

 ,ךיז ןעדיוה רעמייב עלא
 ,ךיז ןעדיוס ןגייווצ יד ןוא

 ?קילג רעסערג א ןעד ןעמ ףראד
 -- ןבעווש סָאװ ,ךעלדנקלָאװ עלעה יד וצ
 ,קירוצ דרע רענירג רעד וצ ןוא
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 ןטָאילַאטרעװ

 ןגיולפעג טלָאװ לימטניוו א יוו
 ,ןרָאק ןוא ץייוו טרָאד טלָאמעג ןוא
 ןרָאלק םעד וצ ,למיה םעד וצ
 ,ןגיוא יד בָאה'כ ןביוהעגפוא

 ,סעינק יד זיב טרָאד יינש א זיא'ס
 ,ןטרָאד ןטלָאװ ןעקנוזראפ דרעפ
 ןעילפ ןטָאילָאטרעװ יד ןוא
 ,ןטרָאּפָארעא יד וצ ןרישזאסאּפ טימ

 ,סעבאש סעמע זיא'ס ,ךיוא ךיא רָאֿפ

 ,ןטאט ןַײמ ןענעגעגאב ףראד'כ רָאנ

 רעבָאה ןסע יצ ,ןגערפ רע טעוו

 ?ןטָאילַָאטרעװ ענייש עגַײד

 ,ןעיוּפ לכַײט םוצ יז ןעמ טריפ יצ

 ,ןעייטש יז לאטש רעסָאװ א ןיא

 ,שיולב ןעמאי ,ןעלמיה עפיט

 .ןעייג ,ךיז טכאד ,ךעלדרעפ יד ןוא

 ,עינאטכא ןייק ,עמשטערק ןייק טינ
 ;ןפוליגעב עלא זיא'מ ןוא
 ,עניירקוא רעביא עטאט ןַײמ טילפ'ס
 !עפוקט רעַײנ לנָאּפש א ןיא

 ו 4
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 ןגיוא ענַײמ טימ

 ,ןגיוא יד ףא ןגער א טגנעה

 .ןגיובעגסיוא זיא דרע יד ןוא

 ,ןכַײט עמורק ,רעדלעוו ןוא גרעב

 -- ןכיײלגסיוא ץלא סע לָאז עמ ןעוו

 ,ןגיוט טינ טלָאװ עס זא ,ןבעל'כ

 דָאר יד טָא

 ,ןגיובנגער ןופ

 .רעדלעוו רעביא סָאװ
 ,ןגיובעג טייטש
 ,לימטניוו יד ןוא
 לגיופ א ךיז טָאה טצעזעגוצ ּוװ
 ...לגילפ א ףא

 | ,לגיופ רעביל
 ןגיולפעגסיוא ןיוש טלעוו א טסיב ,לגיופ רענייש

 ןעמוקעג ןוא
 .ןעמורק א וצ
 -- לגילפ-לימטניוו
 ,ןגיוט טינ טלָאװ עס זא ,ןבעל'כ
 ...רעכַײלג א זיא לגילפ רעד ןעוו
 ,ןכַײט עמורק ,רעדלעוו ןוא גרעב
 ;ןכַיײלגסיױא ץלא סע לָאז עמ ןעוו
 ,לָאט-גראב םעניא רעפרעד יד טָא
 --- ןגיוטס עטכַײּפ ןוא דרעפ ןוא יפ
 ,.ןגיוט טינ טלָאװ עס זא ,ןבעל'כ
 -- רָאנ םענייא
 -- שטנעמ םעד
 טפראדאב םיא
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 ,ןכיײלגסיױא ַאי טלָאװ עמ
 טלמעד רָאנ לייוו
 ,טייקנייש ןַײז טנניז
 ,ןגיובעגסיוא טינ זיא רע ןעוו
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 םענורנ םאנ

 רעמע ןא ףראד םענורב א
 ,ןטציגשעג א במעד ןופ
 ;ןרעוש א ,ןטלא ןא
 -- רעטציא זיא םענורב ןַײמ רעפיט
 ,רעמע רעד ךיז טגיוו ךיוה ןוא
 ,ןרעטש יד למיה ןופ ןעילפ
 ,רעביוז םענורב ןיא ןלאפ

 ןעיצ ןעוו רָאנ
 ,רעמע ןטימ טסמענ ייז
 ...ןרעוו ייז ןענורטנא

 סרעמוז ךָאנ ךיא בָאה לפיוו
 ,רעביוצ ןכעלטעג טימ
 ?סרעטניוו עטעווָאקראפ-רעבליז לפיוו
 -- ?םענורב א ןיילא ןעמ טרעוו יו
 ןביוא ןופ רימ וצ ןעיירשניירא
 ,רעדניק עכעליירפ ןלָאז
 ,רעמע םעד ןלָאז ייז ןעיצ ןוא
 ,ןטצינשעג במעד ןופ םעד
 --- ןרעווש ןוא ןטלא םעד
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 ,ןענופעג עצייא ןא ןיוש טלָאװ ךיא
 ןרעטש רעקיצנייא ןייק
 !ןרעװ טינ ןענורטנא לָאז
 ?םענורב א ןיילא ןעמ טרעוו יו
 ןרעווראפ טינ רעדניק יד ךיא טלָאװ
 ,רעמע םעד גנאל יוזא ןעִיצ
 -- ןעלקניפ רע לָאז ןבייהנָא זיב
 ,ןעקנירט ייז ןלָאז ,ןעקנירט ןוא
 ,ןרעטש ענַײמ ןעגנילש ןוא
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 טָאג רענעכַארבעצ

 ,דניצא עווושט וט ,רעניימ טָאג רענעכָארבעצ

 | ,םיסיינאט טסאפ ןוא ןייטש ףא ףָאלש

 ,דעווָאקאה-ייסיק ןַײד ףא ןביוא טרָאד ןסעזעג טסיב

 . ,דניק ןַײמ ןופ טָאה'מ טיוה יד טליישעג ןעוו

 טעייטסעג טינ ןבָאה רעבירג ןייק ןעוו

 ,םיסיימ עקידנטראוו קידלודעג יד ןטלאהאב ףא

 ּפָאק ןַײד ףא שא סיוא טיש ,עווּושט וט

 ..,ליורג ןוא ראצ טימ רעמָאי ןוא

 ,ליומ סָאד טינ ליוו ןריראב ןעמָאנ ןַײד

 .ןעגנערב טינ ריד ןָאק ךיא עליפט ןייק

 ,קיטכעמלא טסיב ,רענַײמ טָאג רענעכָארבעצ

 ,קיטכענ ךיא ןרעיוט עניַײד ןיא טינ רָאנ



 ,דרע רעד רעביא ןטילש ןקינוז א ןיא ילפ ךיא
 ןגעק טדימש עמ ּוװ ,טרָאד סיוא סקאוו ךיא

 ,רעוועג טיוט
 !ןףעגנערב טינ ריד ןָאק ךיא עליפט ןייק
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 טַײהדגיק

 ,םייל ןיימ ,םייח ןַײמ
 ,םייה ענעמייל ןיימ
 םענורב א טסיב
 ,רעסאוו טימ
 םענורב א יצ
 ?םייל טימ
 לגירק םענעמייל א טימ
 ,טּפעשעג ריד ןופ ךיא בָאה
 ןקראּפ םענעמייל א ףא
 ןעגנאהעצ
 ,ּפעט ענעמייל
 ןעגנאהעג רעטעּפש)
 ..ֿפעק ןענייז םיא ףא
 ,םייל ןופ ןעמיוק א
 ,טייל ןופ ןוויוא ןא
 ,םייל ןופ עבזירּפ א
 ,םייל ןופ ןירישט א
 עליגעמ-רעדנאוו ןַײמ ךיוא
 ,םייל ףא ןבירשעג
 ,םייה ןַײמ ,ךיד םענ ךיא
 לגירק א יו
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 ,ץאט רענעמייל א ףא
 קיּפ ןוא
 -- רעגניפ א טימ םעד ןיא

 ,,,טסגנילק וד |
 !טצאלּפעג טינ טסָאה וד
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 ןגעוו עדאלאב
 דרעפ סנאמצראווש רעשַא

 ,טרעשאב זיא'ס ביוא ןוא

 -- טרעוו סע ןיב'כ ביוא ןוא

 ןעקנעש רימ ךיא טעב

 ,דרעפ סנאמצראווש

 דיל רענעדלָאג א טימ
 טעװַָאקעגרעטנוא סע טלָאװ'כ
 דרעפ ןייק יו טינ ןוא
 ,דעװָאק ןָאטעגנָא םעד

 ,ךוב א םעד טנעיילעג
 ,טנעייל עמ ןשטנעמ א יו
 ןרערט ערעטיב טימ
 ,טנייוועג טלָאװ דרעפ סָאד

 ,ןגיוא יד סיוא שיוו

 ,לאג יד רימ ןערב סינ

 ,סרעייט עלעדרעפ ,טסיב

 .לאטנעמיטנעס



 ,ןבראטש עכעלברעטש עלא
 ,טרעוו ןַײז וצ טיוט אזא רָאנ
 רעטַײר ןַײד יו ,טסקנעדעג
 -- דרע'רד וצ ןלאפעג זיא

 ,רעדיל עלא ליומ ןיא

 ,טנאה רעד ןיא זיּפש יד

 ,סרעַײט עלעדרעפ ,טסיב

 ,דנאטשראפ ןיא ּפמעט ךָאנ

 ,לבייס טימ סיוא רעהו
 ,ּפָאק א רָאנ טסָאה וד ביוא
 ןבעל סָאד טיג שטנעמ א זא
 . ,ּפָא דלעפטכאלש ןפא

 ,לבליּפש ןייק סע זיא
 | ,טיהאב טָאג
 ןצראה םאב זא ,טסייה סָאד
 ,טירבעג םיא קראטש טָאה

 טרעקָאלעג טָאה ראפעג
 ,םיורט ןַײז ףא ,םייה ןַײז ףא
 ןסירעצ טלמעד רע טָאה
 ,םיוצ יד ריד ףא

 ןטָארטעצ סנקלָאװ
 .ּפעק עשירוילטעּפ ןוא
 ןצנאט םיא טָאה טיוט רעד
 ...טּפעלשעג עקלָאּפ א
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 ןעגנאגעגּפָא טולב ןיא
 ,דלעפ ןקיטסבראה םעניא
 ןרָאװעג ןרעטש א
 ,טלעוו יד יוװ ןייש

 ,טסוװװעג טינרָאג בָאה ךיא
 ,םוא טמוק רעטכיד א ןעוו
 דלעפ עצנאג סָאד טרעוו
 ...םֹולֹב עקייוט א

 ,סנַיימ דרעפ ,עלעדרעפ

 . ,דרעפ טנרעלעג

 עּפוט א וט סופ ןסימ

 ,דרע רעד טָא ןיא

 ,ךיוה עשזריה א וט
 ,לָאק א ףא טסנעק וד יו
 ןכערבסיוא טינ רעיײפ ןייק
 !לָאמניײק ןיוש לָאז

 םיורט ןַײמ ןוא םייה ןַײמ

 ,ןייש ןוא ןַײז גנוי לָאז

 לָאמנייק לָאז רעטכיד ןייק

 !ןייג טינ עמָאכלימ ףא

 ,עלילָאכ ,רעמָאט ןוא

 -- ,טרעשאב ַאי זיא

 ןעקנעש רימ ךיא טעב

 ,דרעפ סנאמצראווש
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 ןאמוװּורג לטָאמ

 דארגנינעל

 ,טלָאה ךיד בָאה'כ ,טָאטש ןַײמ ,רָאנ ראפרעד טינ
 לקניוו ןשלטעטש ןַײמ ןופ רעהא לַײװ
 .-- לָאמא ךימ טכארבעג ןעמיורט ןבָאה
 ,לגניי א עילָאדָאּפ רעטַײװ ןופ

 גָאטראפ ןעירפ םעניא טריפעג
 ןגערב יד אב .אוועינ רעיולב רעד וצ
 ,טגָאיעג סעילאווכ ןבָאה טעוועג ןיא
 ,טנגעגאב ךימ טנַײרפ ןועשָאכ א יו

 ךרעפ עגעזנַארב טימ ןקירב ענַײד
 ,ןעלזדניא רעווָאריק יד ףא קיזומ ןוא
 דרע רע ףא ּפָארא זיא ןוז יד :טכוד'ס
 ...ךיז טגיפעג יז טקעּפסָארּפ רעקסוועינ ףא ןוא
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 ,טלעפעג רימ טָאטש ןַײמ סרעדנוזאב
 ןזיוואב ןינעל טָאה ןענאדנופ לַײװ
 טלעוו רעטקינַײּפראפ רעצנאג רעד
 -- קילג םעד וצ געוו א

 !םזינומָאק :
1961 

 טכענ עסַײװ

 ,טכאנ טציא םוטעמוא זיא'ס
 ,קיטכיל זיא טָאטש ןיא ָאד רָאנ
 ,םיוב רעד רָאלק-רעבליז טייטש דָאס םעניא עליפא
 ענַאװעל יד ,טקידיילאב
 ,םיור ןיא ךיז טערומכ
 .קיטכיוו טינ טציא םענייק זיא ןַײש עטלאק-קיטסָארפ ריא

 .טכאנ עבלאה זיא'ס ,טעּפש ןיוש

 ןקירב יד אוועינ רעביא

 --- ףוא םאזגנאל ןבייה ךיז

 / ,טכאמעג טרעוו רעיוט א

 ,עסייוו"קייינש סנקלָאװ יוװ ,ךרוד ןעייג ןפיש ןוא

 .עסַײמ-רעביוצ א ןיא יו -- דרעפ ןפא רטָאיּפ ןוא

 ,טליטשראפ טַײקיטכיל ןיא דארגנינעל זיא'ס
 בוטש ןופ גָאר רעדעי ןוא
 ,ןטָאש א ךיז ןופ ּפָא טפראוו
 ,דארגנינעל טייטש טכיל ןיא
 --- ,ליוו רע ןעוו ,ךיז טכאד'ס ,ןוא
 ,ןטָאבראפ ןעמוקניירא טכאנ רעצראווש רעד ןָאק רע
 !טכענ עסייוו ןופ טָאטש ,ָא
 !געט-רעדנזוו ןופ טָאטש ,ָא
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 ,עדאווא ךיא ןיב ץלָאטש רָאנ ,טלעוו א ןעוועגסיוא ןיביכ

 טאג רעד ףא ץעמע ןעוו

 :גערפ א ךימ גנילצולּפ טוט

 ?טניירפ ,ריא טייז ןענאוונופ

 !רעדארגנינעל א ןיב ךיא ---

18 

 ןבעל ןופ געוו רעד

 ,"ןבעל ןופ געוו רעד;

 -- ?ןבעל ןופ געוו רעד;

 ןבעגעג ןבָאה רימ ןימ אזא ןעמָאנ א

 ךאילש ןקייינש םעד

 ,זייא רעגָאדאל ןפא

 ײטוַײּפשעג ,טמעראוועג ןאד טָאטש רעזדנוא טָאה רע

 ,גָאטאב ןוא טכאנאב

 גָאטאב ןוא טכאנאב

 יעלענש ךיז ןגָארטעג סענישאמ ןבָאה ָאד

 טציילפעג עניוס רעד

 ,ןלענּפארש ,סעבמָאב טימ טָאה

 ?ןלעטשראפ ןבעל םענופ געוו םעד ןַאק רעוו רָאנ

 ,ןגערב רעגָאדאל אב

 ,ןעמאס ןיא רעייפ ןיא

 ייןענאטשעג ןזדלעפ טימ ןעמאזוצ ןענַייז רימ

 ,ןביולג םימ ןוא סקיב טימ

 ,ןבערטש טימ ןוא טומ טימ

 :ןבעל םענופ געוו םעד סעריוד יד ראפ טיהראפ
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 ,גנילירפ ,גנילירפ

 ,טימ רעד ןיא ןיב ךיא
 ,ןענאטשאק ןופ טלאפ טיווצ רעד ּפָאק ןַײמ ףא
 ,טילבעג ןגנילירפ לפיוו ןיוש בָאה'כ
 ,ןענאיוו טינ לע ךיא ןוא ,טינ ליוו ךיא ןוא

 ,םיור רעד זיא סע יולב ןוא ,ַײמ טציא זיא'ס
 ,סעיצאקא עקַייינש ,עסַײװ ןעילב
 ,םיוב א וצ ןכילגעג ןיב'כ :ךיז טכוד
 ,ןצאלּפ וצ ןָא ןבייה ןּפסָאנק יד ןעוו

 גייטש ןופ סיורא טילפ סָאװ ,בלאווש א יו
 ,ןבעווש טציא טלָאװ ךיא ,יירשעג-דיירפ א טימ
 ' ,גייווצ רעדעי טלטרעצ סָאװ ,טניוו רעד יו
 ןבעל םעד טָא ןיא טבילראפ טציא ךיא ןיב
 ,רָאה עיורג עמסאּפ יד טינ ןעוו ןוא
 --- ןטכאלש ןופ םייהא בָאה ךיא טכארבעג סָאװ
 ,רָאי ןצכא רימ זיא'ס זא ,טביילגעג טלָאװ'כ
 ,,ןטראוו ךיא טלָאװ רענוד ןטשרע םעד ףא
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 דנאל ןקע עלא ןיא

 ,דלאוו ןיא טגיילעצ ךיז טָאה טכאנ עלקנוט א
 ,ןרעווש א טכאלש א ךָאנ רעמייב ןעור'ס ןוא
 טלאפ סע ןוא ,קיכיור זיא לביטש-דרע םעניילק ןיא
 ,ןרעטמאל ןקיכַײב ןופ ןַײש עיורג א



 ,םייהא ווירב ןביירש םירייוואכ עגיימ

 ,ןגיוא יד ןיא טלמירד טפאשקנעב ערעווש א

 ,םייהעג יוװ ,ךיא ץיז טרָאד ,טייז רעלקנוט ןיא

 .ןגיובראפ טסורב רעד ףא קעטייוו זיב ּפָאק םעד

 ...בורג ןבענ ןסָאשרעד טָאה'מ ןטאט ןַימ

 .טעליוקעג טָאה'מ עמאמ יד --- גָאט ןבלעז ןיא

 - .גוב ןבענ טָאה טילבעג עלעטעטש קנייולב א

 ..עליוה רעצעלּפ ףא טניוװ א טרָאד טרעטשינ טציא

 ?רעוו ,טציא ןעמענּפָא טעוו סורג ןַײמ רעוו זיא

 ?ךָאנ ןבילבעג זיא ןבעל רעוו
 ,.טינ סייוו ךיא --
 ,טקרעמאב ךימ ןבָאה םירייוואכ עניימ

 ;ןטסיײרט ןעמונעג ןוא טלגנירעגמורא

 ,טָא -- ,רימ וצ רענייא טגָאז --- ,טגַײרפ ,רעיורט טינ ---

 ,עטלא עטוג עניימ וצ ווירב א ןָא ביירש

 :טָאטש עצנאג יד ןַײז ענאקעמ ייז טעוו'ס

 ,ןטלאהאב גרעב ןשיוצ --- ,רעטייווצ א טגָאז --- ,ןיינ ---

 ,לואא ןא זיא ןאראפ עיזורג ןיא זדנוא אב

 .יעיירט ,עליווו אזא רעטסעווש ןַיימ טניוװ טרָאד

 :לּואנראב ןייק זדנוא וצ ווירב א ןָא ביירש --

 ..וועיאלָאקינ ןייק ...קסמָא ןייק ...סעדָא ןייק ביירש --

 -- םארעג ןוא קיטכיל טרעוו לביטשידרע םעניילק ןיא

 ,ןסיורד םעד ןיוש ןעמונראפ רָאיאק רעד טָאה'ס

 - ,דגאל ןקע עלא ןיא ..,ביירש ןוא ץיז ךיא

 !ןסיורג םעד קלאפ רעזדנוא וצ ווירב ןסייה א
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 זירד עקיש

 ףֹא קידנטַײר
 דרעפ ןַײמ

 דימ זיא דרעפ ןַײמ
 ,וצ ןיוש טייטש ןוא
 ןיילא ךיא ןוא
 .ור ךָאנ ךיוא קנעב

 גרעב עכיוה יד
 ,םיוש ןסַײװ ןיא
 ייז טלאה ץעמע יוו
 ,םיוצ א ףא

 ,גרעב רעטנוא ןוא

 לָאט ןפיט ןיא
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 --- ףרָאד םאזנייא ןא
 ,לָאװ לכליינק א

 ,דרע ןיימ טפָאלש סע
 ,טניוו ןופ טגיווראפ

 ןגייא ןא סניַימ יו
 ,דגיק קיצראה

 ,סיוא רימ טכאד'ס ןוא
 טנעה עניַימ ףא
 רימ עשטנאינ ךיא
 ,טלעוו ענייש ןיימ

 עריא ןיא קוק ךיא
 ףיט ןלאווק
 ,ןבעל ןַײמ ןעייל ןוא
 ,ווירב א יוו

 ךיוה סע ןעייל ךיא
 טרָאװ אב טרָאװ ןוא
 ,רעביא סע שאט ןוא
 ,טרָאק א יו

 םעלָאכ וצ ייג ןוא
 --- דניצא םוא
 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ
 ,דגיק וצ דניק ןופ
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 ןגייא ןַײמ יו
 ּפָאק ןיא גיוא
 רעדעי ךיא טיה
 ּפָא למייב

 ןעַײלש ןוא טכעה
 ,ןכַײט יד ןיא
 דלָאג טימ גרעב
 ;ןכַײר גנוריצ טימ
 סרעכאמרעגייז רעזדנוא
 לירב
 עלעווייא םאב ןוא
 ;לירג םעד
 ,רעדלעוו ,רעדלעפ
 ,ןעייגש עגייר

 עקנאלש יד ּווו
 ;ןעייג ןשריה
 רעטניוו רעזדנוא
 ,טסערפ יד טימ
 לגיופ םעד ןוא

 ;טסענ ןַײז ןיא
 ,עמאמ-עטאט
 ,רעדירב-רעטסעווש
 --- ןצראה ןיא ןוא
 ,רעדיל עגיימ
 ןגייא ןַײמ יו
 ,ּפָאק ןיא גיוא
 רעזדנוא ךיא טיה
 ,ּפָא ןבעל
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 ,טניימ דניק לציּפ
 --- ,רעגיימ טנעמיד
 גרעב ןשיווצ
 רענייד עטאט רעד

 עלעקנערּפש ןייק טעוו
 ןזָאל טיג
 שלעגיוו ןַײד וצ
 ,ןזָאלב לָאז

 ןרעטש עכיוה
 ןעניבור ןופ
 רעקיטכיל ןַײמ ןיא
 ,ענידעמ
 ,סרעווש סָאדלא
 --- ,טולב --- רעמָאט ןוא
 ןעמענָא ךיא לעוו
 ,טוג ראפ

10 

 רענלימ רעד

 טגיירפ טימ רימ ץיז ךיא

 ,ריב זָאלג רעטלאק א אב

 טנגוי ןיימ םעצולּפ ןוא

 ,רימ ןיא ךיז טליּפשעצ
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 ,ךָאט גנוז א ךיז טליוו רימ
 ,..בייה א ,ןָאט גנורּפש א
 ;ןגָאז רימ ןשטנעמ רָאנ
 ,ביוט א יוװ ,יורג טסיב

 ,רענייק טינ ןסייוו יז
 ,רָאי א ןיוש דלאב זא
 -- ,רענלימ א ןיב ךיא יו
 ,רָאה ענַײמ לעמ ןיא

 ,לימ יד ,יז טייטש טָא
 ,לעמ ןיא טעשָארָאּפראפ
 רעדלעפ יד ףא םורא
 ,לעג ןיוש זיא זָארג סָאד

 לּפע יד טימ גיַיווצ יד
 ,טגיוו ךיז טַײקרעװש ןופ
 סקיב ןַײמ טימ ךיא ןוא
 ,גיל רענייטשלימ יד אב

 ,ףוא ייטש !רענלימ ---
 --- ...טכארבעג ןרָאק בָאה ךיא
 ךימ טָאה עקשטיטלא ןא
 ,טכארטאב ןקָארשרעד

 טולב ןיא םענָאּפ ןַיימ |

 ,טַײז רעד אב סקיב יד ןוא

 ךימ טמענ עצעבָאב יד

 ,טַײװ ץעגרע טריפ ןוא
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 ךימ טשאוו ןוא ךימ טגָאװצ יז

 ..סייגאב ךימ טגָאוװצ ןוא

 ןבילבראפ זיא ךָאד ןֹוא

 ,סייוו רעגיימ ּפָאק רעד !

1944 

 טנַײה

 ,לטערעשטָא ףראש א יו ןַײז ךיא ליוו טנייה
 ,לטעלב קירעטיצ א יװ ןַײז ךיא ליוו טנַײה
 ,ןכאל ךיא ליוו טנייה ןוא ןענייוו ךיא ליוו טנייה
 ,ןכאווש םעד לסקא ןַײמ ןעקנעש ךיא ליוו טנייה
 ,ןסאּפש ךיא ליוו טנייה ןוא ןגרָאז ךיא ליוו טנייה
 ,ןסאה ךיא ליוו טנַײה ןוא ןביל ךיא ליוו טנַײה
 ,ןָאק א ןליּפשראפ ןוא ןָאק א ןעניוועג
 ,ןָאט ןעמ ףראד טנַײה סָאװ ,ןָאט ךיא ליוו טנייה

10 

 רעטקַאד םאב

 ,רענעק א ,ןוויימ א
 רעיורג א רעטקָאד א
 ןטכענ טרעהעגסיוא טָאה
 .רעיוא ןַײז טימ טסורב ןיימ

17 
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 טקוּפעג ןוא טּפאלקעג

 ,ריא ןיא רעגניפ א טימ

 טּפאלק עמ יוװ יוזא

 ,ריט ןיא ןדמערפ א וצ

 טשעדיכראפ םעצולּפ ןוא
 ;םייהעג ךימ טגערפעג
 ,רעדורב ,רָאנ רימ גָאז
 ?םייהר'ד ןיא זיא ץראה ןַײד

 ,רעטקָאד רעקניטלא ,ָא
 סָארדראפ ןסיורג םוצ
 ןטלאה טינ ךיא ןָאק
 --- סָאלש א ףא ץראה ןיימ

 ,ןסיוו סע ליוו ץלא לַײװ
 ;ןבָאה סע ףראד ץלא לַײװ
 ןטכענ ןבָאה סָאװראפ
 ,ןבָאר יד ךיז טשטאּפעג

 עוואק ןעמ טכָאק סָאװראפ
 (!רעסעב זיא ,רעצראווש סָאװ)
 רעגענ םעד ןכעטש ןוא
 ,רעסעמ א טימ ליוװ עמ

 ןשטנעמ ןעקנירט סָאװראפ
 ,םאס ןרעטיב םעד
 רעקוצ טימ ךעלקעז ןעוו
 ?םאי ןיא טרעדיילש עמ



 ?לטעלב םעד סע טייג יו
 ?למילב סָאד ךיז טליפ יו
 סטוג טרָאד ךיז טרעה סָאװ
 ?למיה ןיא ןרעטש יד אב

 ,רעטקָאד ,ןעד ךיא ןיב
 ,םייל ןופ םעליוג א

 ץראה ןַײמ ןטלאה לָאז'כ

 ?םייה רעד ןיא סָאלש א ףא

12 

 ףוא רימ יינ
 ..רעטלע ענירג א

 ,רעדיײנש רערעַײט
 --- ?ריד טלעפעג יו
 ריד טכארבעג ךיא בָאה טָא
 ,רעטעלב טימ לקעז א
 ףוא רימ עשז יינ
 .רעטלע ענירג א

 --- לגייפ יד ןעניימ ןלעוו
 ,ןסקאוועגסיוא םיוב א
 ןטסענ ןעיובסיוא ןוא
 ,לסקא יד ףא רימ אב

 עקשזעטס א טעוו ןַײז

 ןטָארטעגסיױא רימ וצ

 לגיוו א ןעגנעה ןוא

 ,ןטָאש ןיימ ןיא טעוו סע

089 
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 'ןפס

 ךעסייוו-ךעסייא
 וי:

 :עינעה עמומ יד טגָאז םעצולּפ

 ?שינעמשז ןיא רימ אב טסקאוו סָאװ ,טפערס --

 "ןלסינ א; :טגָאז לסיז

 "!למיולפ א; :טגָאז למיולש

 "!לשנייוו א; :טגָאז לשנא

 "!לראב א? :טגָאז לרא

 --- ,טייג ,ךיײא טייג ,ךעסייוו-ךעסייא --
 ?שינעה עמומ זיא דָאס א |

 ,םיוב ןפא ןסקאוו ןטכורפ

 ,עינעמשז ןיא רימ אב טינ

 !עינעה עמומ ,עינעה עמומ ,עינעה עמומ --
 ?עינעמשז ןיא ריד אב טסקאוו עשז סָאװ

 "!לביצ א; :טגָאז לביל
 ?!לבָאנק א; :טנָאז לבָאד
 "!רעיימ א, :טגָאז רעיינש
 "!לקאבאק א; -- לקאכ

 ,טייג ,ךייא טייג ,ךעסייוו-ךעסייא ---

 ?עינעה עמומ זיא טייב א

 ,ןטרָאג ןיא טכוז ןכאז עכלעזא

 !עינעמשז ןיא רימ אב טינ

 !עינעה עמומ ,עינעה עמומ ,עינעה עמומ --
 ,עינעמשז ןַײד ןיא טינ טסקאוו טינרָאג
 ,ןפָארטעג ריא טָאה טציא טָא --

 ,ןפָאלש ךיז טגייל ןוא טייג
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 עלערעב

 ,רָאג-רָאג-רָאג רעד ןַײז לָאז ךיא ןעוו
 ,לסייטש ןופ עטשרעבייא סָאד
 ,ךיא טלָאװ סָאװ ,ךיא טלָאװ סָאװ
 ?ןסייהעג ןוא ןליופאב

 --- יוזא רָאג ךיא טלָאװ ןליופאב
 ,ןריט ןייק ןעּפירקס טינ ןלָאז סע
 סעלסעמ א לָאמ ירד ייז לָאז עמ
 ,ןרימש למיוב-טריבלייא טימ
 טכאג ןוא גָאט ןלָאז רעטסוש
 --- ןעיינ ךישקעטש עכייוו
 ,ןרעה טינ ךרָאש ןטסדנימ ןייק לָאז עמ
 .ןעייג ץעגרע ןשטנעמ ןעוו
 ריּפאּפ א ךיא טלָאװ טעמסאכעג
 ,םעד ןופ ןסיוו וצ ןבעגעג ןוא
 דניק עלעציפ א ןקעוופוא זא
 ,םעשאה לעליכ ןופ רעגרע ךָאנ זיא

 ,ךימ ןגלָאפ טינ טצעוװו סָאװ ,רעד ןוא

 ,טפָארטשאב םערייכ טימ ןרעוו טעוו

 ,ןַײז לָאז רעליטש ,רעליטש ,רעליטש

 !טפָאלש עלערעב

 ,רָאג-רָאג"רָאג רעד ןַײז לָאז ךיא ןעוו
 ,לסייטש ןופ עטשרעבייא סָאד
 ,ךיא טלָאװ סָאװ ,ךיא טלָאװ סָאװ
 ?ןסייהעג ןוא ןליופאכ

 --- יוזא רָאג ךיא טלָאװ ןליופאב
 ,ןעמאז טיג עגער ןייק ךיז לָאז עמ
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 ץלָאה טימ גראב ןייק ןעוועלאשז טינ
 ,ןעמאי ירד ןדיזפוא ןוא
 -- ןדָאבסױא ןוא ,ןעראפסיוא ןוא
 ,רענייב עריא טימ טלעוו יד
 -- ריא לגענ יד ןרעשּפָא ןוא
 ...רענייר ןרעוו לָאז טלעוו יד
 ךיז ןופ ןגָארט יז ןפראדאב טינ לָאז עמ

 ,סנטייוװרעדנופ
 .ףֶא עטעליוקעג סָאד טגָארט עמ יו
 דניק סָאד ,עלילָאכ ,זדנוא לָאז יז

 ,ןקערשרעד טינ
 ,ףָאלש םענופ טעוװ סע ןייטשפוא ןעוו
 ,ךימ ןגלָאפ טינ טעוו סָאװ ,רעד ןוא
 - ,טפָארטשאב םערייכ טימ ןרעוו טעוו
 -- ןַײז לָאז רעליטש ,רעליטש ,רעליטש
 ,טפָאלש עלערעב
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 טפלעה רעד ףא

 עדיירפ ?רעטסעווש ןַימ ןוא ךיא
 . .עדייז א סעפטושעב ןגָאמראפ
 ,עדייב ךיז ןגירקעצ רימ רָאנ יו
 ,עדייז רעד רעריא זיא'ס ,יז טיירש

 ,סעצנָאװ יד עליפא

 ,ןלירב יד עליפא

 ,ןקעטש רעד עליפאה



 ,ןליּפ יד עליפא

 .ןטשיוּפ יד עליפא

 --- סיפ יד ףא םיא אב

 ,סריא

 ,סריא

 !סריא

 ;ּפָאצ םעד אב ּפאכ א רעטסעווש ןַײמ ךיא וס

 ּפִא ךיז עּפעשט ןוא ,עדייז רעד רעניימ ---

 ,גייווש ןוא ריד ייג ןוא ,עדייז רעד רענַימ

 !גייפ א ריד אנ ןוא ,עדייז רעד רענַײמ

 ,לדרעב סָאד עליפא
 ,לכיט סָאד עליפא
 עטלא סָאד עליפא
 ,לכיב עטעיליּפשראפ
 קידװעטמָאי סָאד עליפא
 --- סנַײז עלעסּפינש
 ,סנַײמ

 ,סניימ
 !סניימ

 עַײכ א יו גנורּפש א ,רעטסעווש ןַײמ ,יז טוט
 :ןעיירש וצ ןָא טבייח ןוא ןעּפוט וצ ןָא טבייה ןוא
 ,ןקָארב ךימ ןשקָאל יװ יז טעוו טָא
 ,ןקָאז יד טימ ןַייא ךימ יז טגנילש טָא

 עליפא טינ טבַײלב'ס ןוא
 | ,ןעמיר ןַיײמ
 ןָאצ א ,לגָאנ א
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 ,ןעמיס א ףא

 עליפא טינ טביילב'ס ןוא
 -- טינ רָאה ןייק

 ,טיֿגרָאג

 ,טינרָאג

 .טינרָאג

 סאּפש ןייק ףא טינ ןיוש עדייז ןַײמ זיא ָאד
 סאק ןיא רעטסעווש ןַײמ ןוא רימ ףא ןרָאװעג
 ןטסָארּפ א לקירטש א טימ טָאה ןוא
 ,ןטסָאמעצ ךיז טפלעה רעד ףא ןיילא

 ,סעצנָאװ יד עליפא

 ,ןלירב יד עליפא

 ,ןקעטש םעד עליפא

 ,ןליּפ יד עליפא

 ,לדרעב סָאד עליפא

 ,לכיט סָאד עליפא

 עטלא סָאד עליפא

 ,לפיב עטעיליּפשראפ

 לשעלפ סָאד עליפא

 -- ץלאמש א סעּפע טימ

 ,ץלא

 ,ץלא

 ,ץלא

 ,עריא זיא עסייווצ יד ,עניימ זיא טפלעה ןייא

 .עריד רעד ןיא זדנוא אב ןרעוו לָאז םעלָאש

 ,ןענאּפש רעגגיפ ץיּפש יד ףא ,ליטש

 .ןענאמָאר ןענעייל םיא ןרעטש טינ
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 עלעקעטש סָאד

 ,יגעמ"-יטע

 ,טכעליימ ינעמ

 עלעדיל א טרעה

 .סכעליירפ א

 ,עלעקעטש א ייא-ייא

 .עלעקעטש א ייאדייא

 סע טסקאוו ןסקאוו

 ,םאנטעיוו ןיא

 רעדלעוו יד ןיא

 .םאי םעד אֵּב

 ,עלעקעטש א ַײאדַײא
 .עלעקעטש א ַײא-ַײא

 רעמאנטעיוו יד
 ןכאמ םעד ןופ
 טנזיוט טרעדנוח
 ,ןכאז עטוג

 ,עלעקעטש א ייא-ייא
 .עלעקעטש א ייא-ייא

 קובמאב זיא'ס
 :ךאז עליווו א
 ,עילעטס א ייס
 ,ךאד א ייס
 לגיוו א ַײס
 ,דניק א ראפ
 לרעטניט א ַײס
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 ,טניט ראפ
 ,לגעוו א ייס
 ,שיט א ַײס
 לשיוק א ייס
 ,שיפ א ראפ
 לקנעב א ַײס
 ,טניירפ א ראפ
 ןקעטש א ַײס
 ,טנַייפ א ראפ

 ,עלעקעטש א ייא-ייא
 ,עלעקעטש א ַײא-ייײא
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 ןענַײז סָאװ ןופ
 טכאמעג סעמיולאכ

 ,טכאמעג סעמיולאכ ןענַײז סָאװ ןופ
 ?טכאנאב סעמיולאכ עטוג יד
 ,ךעלקירטש ןוא ךעלּפענק ,ןפייר ןופ
 ,ךעלקיב ןוא ןביוט ,ךעלקעשָאל ןופ
 ,ךעלעזעה עקינוז ,עקיטסול ןופ

 ,ךעלעזעלג ,ךעלעצעלק ,ךעלעצעט
 ,סעבאב רעד עליטש ךעלעסיימ ןופ
 ,סעמאמ רעד רעגניפ עמעראוו ןופ
 ,טכאמעג סעמיולאכ ןענַייז סָאװ ןופ
 ?טכאנאב סעמיולאכ עטכעלש יד
 ןקערש ,ערעַײט ,טינ ךיײא ליוו'כ רָאנ
 ,ןקעמראפ קידנעטש ףא יז לעװ ןוא
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 רעדָא-רעדָא

 ,רעדָא-רעדָא

 ,עבארעדא

 עבאב ןיימ ביוא

 -- עבאב א זיא

 יז טגָארט רָאג טשז סָאװ
 ?רָאּפ א סענַאגַאּפ
 יז ןעמ טפור רָאג עשז סָאװ
 ?רָאיאמ רעוואכ

 ,רעדָא-רעדָא

 ,עבארעדא

 עבאב ןַײמ ביוא

 -- עבאב א זיא

 ןענייז עשז ּוװ

 ?ןלירב עריא

 ךעלעטסעק עריא
 ?ןליּפ טימ
 ךעלעזיּפש עריא
 ?לָאטש ןופ
 ךעלכעליינק עריא
 - -=לָאװ טימ

 ?א

 ,רעדָא-רעדָא

 ,עבארעדא

 עבאב ןַײמ ביוא

 -- עבאב א זיא
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 ןלעוו ךיא טלָאװ
 ,רָאלק ןסיוו
 ,עבאב יז ןפור
 ,רָאיאמ רעוואכ יצ

86 

 ןופ דיל סָאד
 רעפַײלש א

 ,ךיא ףראש ןפראש
 ,רעסעמ סָאד ףראש
 סע לָאז ןענָאק
 רעסעב ןדיַײנש
 ,עקשיק עראד
 ,טיורב-ןרָאק
 ,סעקארּפ ןכאמ
 ,טיורק ןקאה

 לָאז ןענָאק
 לרא ןלייטעצ

 לּפע ןא זדנוא

 - ,לראב א יצ

 לָאז ןענָאק
 עיניּפ ןלייטעצ |

 ןעוואק א !דנוא

 .עיגיד א יִצ



 סע לָאז ןענָאק
 ,ןציגש

 ,ןצירק

 ,ןבָאש

 ,ןבָארג

 םעד ןופ טסלָאז

 ,ןבָאה עָאנאה

 רעסעמ רעדנא ןייק
 ,טינ ךיא ףראש
 רעסעמ רעדנא ןייק
 ,טיג ךיא ףראד
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 ..ךיא עז ,ךיא יג

 ,יוזא טָא ,יוזא טָא
 ,יורטש ןופ שוילעּפאק א בָאה'כ

 ,רעיוב א טייטש ,ךיא עז ,ךיא ייג

 ,רעיומ א זדנוא טרעיומ רע ןוא

 ,טָאלש א טלַײפ רעסָאלש א ןוא

 ,זָאלג סָאד טדיינש רעזעלג א ןוא

 ,טיורב סָאד טקאב רעקעב א ןוא
 ,טיול א שוילעּפאק ןַײמ טגעוו

 ּפָארא טכַײל םיא םענ ךיא ןוא

 ,ּפָאק ןַײמ ייז ראפ גיונראפ ןוא
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 ,יוזא טָא ,יוזא טָא

 .יורטש ןופ שוילעּפאק א בָאה'כ

 ,רעייג ןעייג ,ךיא עז ,ךיא ייג

 ,רעייגקידייל ,ךיז יוזא טאלג

 ,ךעלדיירד יוװ ,ךיז ןעיירד סע ןוא

  .ךעלדיימ עטסוּפ ,ערוועכ עליופ

 םאטסימ שוילעּפאק ןַײמ טגעוו

 ,םאי םאב ןייטש א ןופ רערעווש

 ,טרָא ןופ םיא ןריר וצ טינ

 ,טרָאװ ןרע ןַײמ ףא רימ טביילג

 ,יוזא טָא ,יוזא טָא

 ,יורטש ןופ שוילעּפאק א בָאה'כ
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 ןאמרעבוה קיזַײא

 רעבאיטנעס

 ,ייוומארט רעד טגָאי סע
 ,ןביוש יד ךָאנ ךָאנ ךיז טגָאי טסבראה רעד ןוא
 טסבראה רעקיטכיל-קידמערָאד א
 ,ןביוט עטעשזדנָאלבראפ סעייטס טימ

 ןטסענ ענעזָאלראפ םאזנייא טימ
 ,רעמייב ןופ ןציּפש עטעקאנ ףא
 ,ןענאלּפָארעא עכעליירפ טימ
 ,רָאנ םיוק ךיז למיה ןיא ןעעז סָאװ

 סעביל עקיגָאטאב עליטש טימ
 ,ןרעווקס יד ןיא קנעב ענלצנייא ףא
 ,ןעלמיה ענעשאוועגסיוא-יולב טימ
 ,ןרעוו טינ קיטיוק רָאג ןענָאק סָאװ
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 ,ייוומארט רעד טגָאי סע

 ,ןעמעגנאב ןוא ןעזרעד ץלא ליוו ךיא ןוא/

 טנעה ייווצ עניימ ןופ ךיא ךאמ

 .ןעמערב יד רעבירא זַײרק א }

 רעסַײװ רעד ןיא ביוש רעד ןיא קוק ןוא |
 ,ןצראה ןיא שזא טרעוו:רעקיטכיל ןוא |

 רימ םעל רָאג טציזיס זא ,טינ סייוו ךיא
 .עצראווש ןיא ןלירב ןיא רעדנילב א; !

 טנאה רעד טימ שטנעמ רעד טָא טכוז'ס ןוא

 ,למיה םעד ןָא טעז עמ ּוװ ,ביוש יד /

 טסבראה רענעדלָאגניג רעצנאג רעד ןוא

 ,למילב א ףא ץאל ןַײז ןיא טגיל

 - ושטנעמ רעד ,רע זיא רעוו ,טינ סייוו ךיא

 ,לברא םאב ךימ טּפעלש רע יוװ ,ליפ ךיא רָאנ

 טסבראה ןרעטצניפ ןַײז טינ ליוו רע

 ,ןבראפ עטצראוושראפ עלא טימ

 טרעדָאפ רע ןוא טנָאמ רע ,ךימ טעב רע

 ,רעטרעוו ערעטיול עכלעזא

 ,טַײקליטש יד לָאז רע ןרעהרעד

 .רעטעלב יד רעמייב ןופ ןלאפ'ס ןעוו

 ןעלגיופ ןופ לָאז רע ןרעהרעד

 ,ןעלגילפ יד ןופ שטאּפ ןטצעל םעד

 טקנעב'ס יוװ ,לָאז רע ןליפרעד

 ,לגיוו םעניא דניק א טסורב רעד ךָאנ
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 ,רעטיצ םעד לָאז רע ןריּפשרעד
 ,ןעיירפ ןבױהנָא ךיז לָאז ץראה סָאד
 סעווכאּפ רעטנוא טערג טימ ןעייג'ס ןעוו
 ,רעיימראטיור ןיירא דָאב ןיא

 ,שטנעמ רעד ,רע זיא רעוו ,טינ סייוו ךיא

 .ורעטנעעג וצ ךיז טקור רע יוװ ,לימ ךיא רָאנ

 טרעדָאפ רע ןוא טנָאמ רע ,ךימ טעב רע

 .רעפטנע ןטעשָאּפ א ,ןרָאלק א

 זייוודניק זא ,ךיז טנָאמרעד ךיא בָאה

 ,טסבראה ןפא טגערפעג ןטאט ןַיײמ בָאה'כ

 :טרעפטנעעג עטאט ןַײמ רימ טָאה

 ."ץראה ןפא רימ אב יוװ ,טקנוּפ זיא'ס,

 ,ןגער טימ לפעל א,
 --- ,עטָאלב טימ רעבעצ א
 טקנופ זיא למיה רעד
 ,?ןטָארעג ןבעל ןַײמ ןיא

 :םיא טגָאזעג ךיא בָאה

 ,טסבראה רענעדלָאג א'ס ---

 ,טקנוּפ זיא ןסיורד ןיא ןוא

 .ץראה ןפא רימ אב יו

 טנגוי ןיימ טָאה דרע יד
 ,ןטָאשאב ןעמולב טימ
 טקנוּפ זיא למיה רעד ןוא
 ,ןטָארעג ןבעל ןַײמ ןיא
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 עטעקנא ןַײמ ןופ

 | (טנעמגארפ)

 ּפָארא-גראב ,ּפָארא-גראב
 ,רופ ענעכַארבעצ א
 ,דָאר א ןלאפעג זיא געֹוו ןפא
 ּפָאק םענעריולראפ טימ
 ,ריא ןיא עטאט ןַײמ טציז
 ,ריא ןיא עטאט ןיײמ טרָאפ
 ,ּפָארא-גראב ,ּפָארא-גראב

 ,יירד רָאנ ןבילבראפ וזיא ,דָאר א ןלאפעג זיא

 ,דרע רעד ףא ּפָאק םעד טּפעלש ,סקא ןא טנייוו

 !יירש ןוא ךיז גייל שטָאכ ,ןפלעה טינ טשינרָאג טעוו'ס

 .דרעפ ןטימ דנאנאב ןגָאװ ןיא ךיז ןאּפש שטָאכ

 ,דגיוו ןוא ריד ייוו זא ,ןפלעה טינ טשינרָאג טעוו'ס

 ,ןרָאפראפ טינ טייוו טסעוו רעדער יירד עליופ טימ

 ,דגיק ןַיד ןעלדנאה ךיוא טעוו וד יוװ ביֹוא ,קנעדעג

 ,ןרָאפראפ טינ קירוצ ןוא ןייגראפ טינ ןיהא רעסעב רע לָאז

 ,קעטייוו אזא ,םורא טנלע אזא ,םורא טעמוא אזא

 ,דַָיי רעקניטלא ןא ךיז טנייוואב רעמוטש שינעגייווש ןיא ,ןטימניא

 ,קינטיילק רענעגנאגראפ רעטצעל רעד ןיוש ַײז ,עטאט ,וינעטאס

 ,דיראי ןטסיוװ ,ןרעטצניפ ןופ רעטצעל רעד ןיוש ַײז

 ,געװ םעד ןגיוא יד טימ טסעמ ןוא טרענייטשראפ רע טייטש

 ,ןעגנאלרעד טינ קילב טימ ןענאדנופ -- טַײװ ךָאנ זיא םייהא רָאנ

 ,געז א ךיז במעד א ןיא טבָארג סע יוװ ,ּפָאק ןַײז ןיא םיורט א ךיז טכבָארג

 .ןעגנאלראפ עדליוו ,עטלטרעצעג ךעיומ םעניא סיוא ךיז ןלייש'ס ןוא
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 ,ןטנעטאפ טימ סיוא ןוא --- ןישאמ א ,טאטשראוו א ,בוטש א

 ,(:ןדָאוװאז ,ןקירבאפ ןֹופ ,טָאטש ןופ ,עטאט ןַימ ,רע טסייוו סָאװ)

 -- ןטלעשראפ טעמוא םעד ןלעוו ייז ,רעדניק ענייז :טסייוו רע

 ייןדָאב ךיז רעיורט ןשרעמערק םעד ןיא טזומעג ןבָאה יז

 ,ן'זילר ייז טימ רעווש ןוא ןגייוושראפ םיא רעווש זיא

 - ,ןגָארטרעד רעטלע עשרעמערק יד ןפלעה םיא רעדניק אב רע טעב

 ,ןטעב ןוא ןעגייוו ןייד זיא טסיזמוא ,ןפלעה טינ טעוו'ס ,קנעדעג ,עטאט --

 ,ןגָאװ רענרעוייא רעד ןלאפ וומ ,רעדער ענרעצליה יד ןלאפ'ס ןעוו

 ּפָארא"גראב ,ּפָארא-גראב

 ,רופ ענעכָארבעצ א

 ,דָאר א ןלאפעג זיא געוו ןפא

 ּפָאק םענערָאלראפ טימ

 ,ריא ןיא עטאט ןַײמ טציז

 ,ריא ןיא עטאט ןַײמ טרָאפ

 .ֿפָארא"גראב ,ּפָארא-גראב

 2006 םאטיתסהפ| = טגאבונאעצ = שונאעאס  שצאששסצא זנפאטטוא:נ אצאנססכה טצאנצנאפ  ןששאט:ע4 = םנננענשעג - םנאשנננמ -ןעבנשגאנאו ףתאמאמאג = !צא-טאבאנ נא;ב2עש1 סא:6844= ןטצצשאמאנמ !אב606044  (ףמאנ8:820 ןעמעמאנאג טאאכטאה םגנטנא

 :;ןפָארטעג טָאה יוזא ןוא טזומעג טָאה יוזא
 ,געוו ןיא ןלאפאב ןטאט ןַיײמ זיא'מ
 ןגרָאמ ףא דלאב קראמ ןיא טָאה עטאט ןַימ
 ,געז א טימ קאה א רימ טפיוקעג

 -- ןטגיוו ןגעק טכיל קירעטיצ א ןוא
 ,ּפָאק ןשלגגיי ןַײמ ןגָארטעג בָאה'כ
 ,ןטימניא ןוא ףָאס ןיא ,בײהנָא ןיא ןיב'כ
 ,טָאטש ןיא ןיביכ ,זדנוא טימ ןיב'כ .ךַײא טימ ןיביפ
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 ..רעמייב ,רעמייב

 ,םייהא טרעטאמראפ ןעגנאגעג טכאנ רעבלאה ךָאנ ןטכענ ןיב'כ
 .ןייג טנגעגאב ךימ טָאה סָאװ ,םיוב א םעצולּפ טלעטשעגּפָא בָאה'כ

 ,ןטיילגאב לסיב א ךימ לָאז רע ,ןצראה ןיא ןטעבעג םִיא בָאה ךיא

 ,ןטייוצ א טנגעגאב בָאה'כ זיב ,רימ טימ ןעגנאגעג זיא רע ןוא

 ,טנגעגאב רעטירד א זדנוא סָאה'ס זיב ,ןעמאזוצ ןעגנאגעג ןענַײז רימ

 .ןגעקטנא ןייג ייז רעמייב ןלָאזס ,טניירפ עטסעב עניימ שטניוו ךיא

 ןגיוא יד ןיא דיירפ ןופ ןרערט טימ גנילירפ ןגעוו טדערעג ןבָאה רימ

 ,ןגיולפעגכָאנ זדנוא ןענַײז ןעלגיופ עטרעטסייגאב סעייטס ןוא

 ,ןעגנאלרעד ןלעוװ טלָאוװ ךיא סָאװ ,ןֹוז רעד ןופ טדערעג ןבָאה רימ

 ףעגנאגעגכָאנ זדנוא ןענַײז למיה ןיא ןרעטש עטרעטסַײגאב ןוא

 ,ןטייווצ ןטימ סנייא ךיז טעדניירפאב געוו ןפא יוזא ןבָאה רימ

 ןדיישעצ ךיז ןעוועג ךעלגעמוא רעיוט ןבעל ךָאנרעד זדנוא זיא'ס זא

 ,טראמ ןופ טייקשירפ יד ןדעי ףא -- עצראווש ןענאטשעג ןענייז יז

 ,טראוועג לגייווצ רעדיווטעי טָאה ךעלטעלב יד ןופ טרובעג םענירג ףא

 ,ןייטש רעסצנעפ ןַײמ ןגעקטנא ןסיורד ןיא ייז טזָאלעג בָאה ךיא ןוא

 ,ןייג ןיוש ןעמאזוצ רעדיוו ןרימ סעברא רעד ףא רָאיאק ןגרָאמ

 ,טנפעעג רעטצנעפ סָאד בָאה'כ גָאטראפ ןוא ,קאמשעג ןפָאלשעג ןיב ךיא

 .ןפערט ךָאנ ןפָאלש טגייה ןטסימוא רעמייב עניימ טלָאװעג בָאה ךיא

 ,טנעקרעד טינ דניצא ייז בָאה ךיא ,ןרָאלראפ ןבילבעג ןיב ךיא רָאנ
 ייוצ עטקערטשעגסיוא טימ רעטצנעפ םאב ןבילבעג ןיב'כ ןייטש ןוא

 .טנעה |
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 ,ןגייוװש ןוא עצלָאטש טציא ןעייטש ייז ,עשירפ ךעלטעלב טימ עטנידגעצ

 ,ןגייװצ ענעסקאווראפ יד ףא ןעלגיופ ךיז ןעדיוה זַײװכעלרַאּפ

 א ךָאנ טגנעה עלעטעלב א ףא ,ףראש זיא ןוא שירפ זיא טייקנירג יד

 .סגּפָאקוצ ןגעלעג זיא ןוז יד םיוב רעדיווטעי אב ,ךיז טכוד

 קעטייו זיב ךימ טָאה'ס ןוא ,ץלא סָאד ןפָאלשראפ כָאה ךיא ןֹוא

 ,ןּפָארט

 ,ןסָארדראפ

 .יןסָאגעג ןגער א טָאה םעד ךָאנ טכאנ עצנאג א זא ,סייוו ייג

 רעמוז בײהנָא

 .רעמוז בייהנָא ןיוש זיא'ס ,ירפרעדניא ךיז טּפאכעגפוא

 .רימ ןוז יד עלעווירב א טכארבעג טָאה גנילירפ םענופ

 ,ןטכוד טינ רימ ךיז לָאז'ס ,טרָאד גנילירפ רעד טביירש עס ןוא

 ,ןטכורפ ןופ רעלצוולעוו סיווצ רעגנוי רעטייוו זיא'ס זא

 יןסַײװ ןיא טייטש רע ןעוו ,טינרַאג רימ ראפ זיא םיוב א ביוא

 .ןסיײרעצ טרָא ןפא שלעווירב סָאד דלאב ךיא לָאז

 רעמווז םעד ןענעגעגאב זא ,טעב גנילירפ רעד ףָאס םוצ ןוא

 .ןעמולב ןיא טיינעגסיוא ,לדמעה םעניא ןייגסיורא לָאז'כ

 ,ןסיוו גנילירפ רעד לָאז :ןוז רעד טגָאזעג ליטש ךיא בָאה
 ,ןסירעצ טינ ,ךיז טייטשראפ ,עלעווירב סָאד לָאה ךיא זא

 ןָאטנָא רימ דלאב ךיא לעװ לדמעה עטיינעגסיוא סָאד ןוא

 .ןטגָאזירָאה יד זיב רעמוז ןגעק ןייגסיורא ןוא
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 ;:טייהרעגנוי ךיז עז ךיא ןוא ןָאטנָא לדמעה ןַײמ רָאנ ףראד ךיא

 ,טיינעגסיוא טנגוי ןיימ זיא ?דמעה ןופ ךעלעמילב יד ףא

 ,רעירפ ךָאנ ןוז רעד ןופ ןייטשפוא טגעלפ יז יו ,קנעדעג ךיא

 ,סעינק יד ףא טנוװַײל יד --- לעווש ןפא ןצעזקעווא ךיז

  ,דנאר-למיה ןפא ןבראפ טנזיוט ךָאנ טריּפשעג ןוא

 ,טנאה רעטבילראפ טימ ייז טיינעגסיוא ןעמולב ןיא ןוא

 ,ןוז יד סיורא זיא'ס ןשאוועג דלָאג ןיא שירפ יוװ ןוא

 ,םולב א ןאגעגפוא טנווייל רעסַײװ ףא יוזא זיא

 ,ןטייווק יד ףא ןקוק סנטַײװרעדנופ ןייגמוא געלפ ךיא
 ,,ןטייווצ א ראפ יצ רימ ראפ -- יז טיינ ןעמעוו ראפ ,טסּוװעג טינ

 ,.יוט טימ טקעדאב יו ,ןצנאלג ייז יו ,ןעז רָאנ געלפ'כ

 ,יורפ ןַײמ זיא לדיימ סָאד ןוא ,לדמעה סָאד טָא ןיוש גנאל ןופ גָארטיכ

 ,ירפרעדניא םענעי טָא ןופ ןבראפ טנזיוט יד קנעדעג'כ רָאנ

 ,ינק עריא ףא םולב רעד טימ טנווַײל עסַײװ יד קנעדעג ךיא

 ,גנאלרעד ,ערעיײט ,לדמעה ןיימ ביג :ןָאט גָאז א ליוו'כ

 ,דנאנאב טניַיה טנגוי ןַימ טימ רעמוז םעד ןענעגעגאב ליוו'כ

 ,דניוושעג יוזא םולב א ךרוד לדניווש א טוט סע רָאנ

 ,דניק ןַימ ןיירא'ס ןוא טנפעעצ קראטש ךיז ריס יד טָאה'ס

 ;ךייר יד ןקידנעראפ טינ ,ןגָאז טינרָאג ןיוש ןָאק ךיא ןוא

 ,טייגעגפוא ןיוש דניק ןַיײמ עלעדמעה א טָאה'מ לדמעה ןיימ ןופ

 ,רעייז םיא טסאּפ סע ןוא ,ןטינשעגוצ סע ןייש יוזא

 .ןעיירפ ךיז ףוא טינ טרעה רע ךעלעמילב עטיור יד טימ

 ,טנעה יד ףא םיא םענ ןֹוא רימ וצ וצ םיא ףור ךיא ןוא

 ,טנערבראפ טינ ךיד בָאה ךיא ,טנגוי ,ענַײמ טנגוי
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 ,עדייב זדנוא טכארטאב ןוא ןטַײװ ןופ טייטש עמאמ יד ,עז

 ,לדיימ סָאד ,יז זיא טָא ,ןעמולב יד טייגעגסיוא טָאה יז

 ,ןטיה טנגוי יד זדנוא לדמעה סָאד טפלעה'ס זא ,טניימעג בָאה'כ

 ,ןטינשעצ ןיילא ןוא סע ןעמונעג רָאג יז טָאה

 ,ןעיירש ךיא ףראד רעשפע ?טציא ןָאט ךיא ףראד עשז סָאװ
 ?ןעיירד ףא טלייטעצ ןיוש עביל ןַײמ טָאה יז סָאװ

 ,ןגייווש רעסעב לעוו'כ ,ןייג ,,,טנגוי ןַײמ טָאה יז סָאװ

 .ןגייל טינ לעװ ךיא ןוא טגָאזעגוצ גנילירפ םעד בָאה'כ

 ,רעמוז םעד ןענעגעגאב ןעמאזוצ ןייג ןרימ

 ,ןעמולב ןיא עלעדמעה סָאד ןָאטנָא טעוו דניק סָאד ןוא
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 ןשראק

 ,ןעמוק רימ וצ טסלָאז וד זא ,טכירעג טינ ךיז בָאה ךיא
 ,רעמוז םענופ ביײהנָא םעד ןעגנערב רימ טנעה יד ןיא

 ,ןגיײװצ ףא ךיז ןשוק ןעלגיופ יו ןעזעג בָאה'כ
 ,ןייגניירא רימ וצ טסלָאז וד ,טכירעג טינ ךיז בָאה'כ רָאנ

 ,טרענוד ןיוש טַײװ ץעגרע ,למיה ןיא טרעהעג בָאה'כ

 .רעמוז בייהנָא ןיוש זיא'ס זא ,טכירעג טינ ךיז בָאה'כ רָאנ

 ,טציא רָאג לעוװש ןיימ ףא ןעזרעד ךיד םעצולּפ ןוא

 .ץימראקש ןקניטַײװ א ןיא ןשראק עטשרע יד סָא

 ,טלעוו רעד ןיא עטסגנִיי יד ,ןשראק עשירפ עגנוי

 .טלעטשעגפוא ךיז ןיילא ןוא ןציז ןטעבעג ךיד בָאה'כ
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 ,טנפעעג דלאב סע ןוא רעטצנעפ סָאד טכאמראפ בָאה'כ

 ,ןפערט טנַײה רימ טימ זומ סעּפע זא ,טליפעג בָאה'כ

 ,ןָאילק ןטלא ןא םעל ןציז ןטלָאװ רימ יו

 .ןָא ריד ךעלגניריוא ןשראק ןופ וט ךיא ןוא

 ,רעיוא ןיא ןַײא ריד םיור'כ סָאװ ,דָאס ןליטש ןופ ןוא

 .רעיולב למיה רעד ןוא רענירג שזא ןָאילק רעד טרעוו

 דיירפ ןיא ,טפאשנדַײל ןיא ןרָאלראפ ייטש ךיא רָאנ

 ,טייהרעקידנעייטש ןשראק יד טסע וד ,עז ןוא

 ,ןלייט טיגרָאג טימ ךיז ,ןגָאז טינרָאג ריד ןָאק'כ ןוא

 .ןלייצרעביא טינ ייווצ ןייק דניצא ןָאק'כ ,ךיז טכוד

 ,רעלעפ םעד ןרעפטנעראפ סָאװ טימ ,טינרָאג סייוו'כ ןוא

 .רעלעט א טכארבעג ריד ןוא ךיק ןיא קעווא ןיב ךיא

 ,ןייר ריד ןשאווסיוא שטָאכ ןשראק יד טלָאװעג בָאה'כ

 ,ןייצ יד ףא םעדכָאנ ןבַײלב טינ ריד לָאז בראפ יד
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 ךַײט םאב לביטש א

 (עמעָאּפ א ןופ)

 ,ךַײט םעל טייטש סרעייז לביטש סָאד
 ,ןטרָאג ןיא טסקאוו עזורוקוק עכיוה
 ,ךַײלג עלא טימ רָאיאק ןענעפע ייז ריט יד
 ,ןטרָאד ןופ סיורא טינ ןפיול רעדניק ןייק רָאנ
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 ,ןענאדנופ טייוו ןיוש ןוא עסיורג ןענַיז רעדניק ערעייז

 .עמאמ-עטאט טימ ןעז ךיז ּפָארא רָאנ ןעמוק יז

 ,דִיי רעטלא ןא ןיוש זיא לימש-ןרא
 ,טלא זיא רע לפיוו ,טינ טסייוו רענייק שטָאכ

 ,טישעגסיוא טָאה ּפָאק ןַײז ףא סָאװ יינש ןטשרע ןופ

 ,טלאק ןרָאװעג טינ םענייק זיא

 ,ןרָאװעג רערעדנא ןא זיא למיה רעד ,דרע רעדנא ןא זיא רעטציא

 .ןרָאי ןגעוו ןדייר ןדִיי ןטלא ןא טינ ךיז טסולג'ס ןוא

 ,ייסיווייס רע ןָאק ןטלאה טנעמיד םעד

 ,רעטנוא טרעטיצ רָאנ זָאלג עגנירג סָאד

 ,יינ רעטצנעפ ןענַײײז רעביטש עיינ יד ןיא

 ,רעטגוזעג א ךיז טליפ רעזעלג רעטלא רעד ןוא

 ןרָאפראפ טינ לָאז רופ יד -- :בייוו םוצ טסאּפש רע

 .ןרָאי יד ןעמענוצ לקעז קידייל א טימ

 .ןעילב לשנַײװ יד ןוא ,גנילירפ --- סיורד ןיא

 ,טכורפ יד זיא רעטיור ץלא ,טיווצ רעד זיא'ס רעסַײװ סָאװ

 ,ןירג ןענַייז רעדלעפ יד ,סייוו ןענייז רעדעס יד

 .טכוזראפ טיג רענייק ךָאנ טציא זיב טָאה סרענעש ןייק

 סיפ עזָאר-סעװרָאב טימ ךעלדיימ עגנוי ןגעק ןוא

 ,זיא רע יו רעטלע ךָאנ סיוא רעטלא רעדעי טעז

 ,לימש-ןרא ןציז טינ רעמ ןיוש ןָאק סע;

 ,דימ ךעלקילג זיא רע -- טרעטאמעגסיוא זיא רע

 ליד ןפא סעינק עדייב טימ ןלעטשקעווא דלאב ךיז טעו רע

 .טיק רטטלומ רעד ןיא ןטענקראפ ךיז ןעמענ ןוא

 ,טעברא ןא טוט עמ ןעוו ,ןעמיורט רעגנירג זיא'ס

 ,ןבראפ ןיא טקנוטעגנייא רעדער -- ןגיוא יד ראפ
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 ,רעסעב סעּפע רעטציא זיא'ס ;ןיילא טליפ רע
 ,טסָארפ רעטשרע רעד טמענ סעטָאלב עסיורג ךָאנ יו
 רעטסעפ רעטציא ךיז טלאה ןבעל עצנאג סָאד
 ,זָאלג ןטקאהעגנָא ףא סעװרָאב ,רעירפ יו טינ ןוא
 ,קעווא זיא סָאװ ,ןּבעל סָאד ןביײהנָא ןפראד טציא לָאז רע
 ,קע םענעי ןופ טינ ןיוש ןביוהעגנָא סע טלָאװ רע

 ,עכַאּפשימ רעד וצ קעווא טייג רע ,קיטעמוא םיא טרעוו ןוא
 ,רעטסעווש יד טימ רעדירב עלא ָאד טָאה רע
 ,ןכָארבעצ יוזא טינ רָאג ךיז רע טליפ טרָאד ןוא
 ,רעסעב רָאג טרָאד ןעעז ןגיוא יד ןוא
 ,ּפעטס םענופ עלא ןעמוק עס ,טרָאד ךעליירפ זיא טכאנראפ
 ,ּפעט ןיא ךלימ ןלאטש יד ןופ ןגָארט רעבַײװ יד

 ;ךַײלג עלא טימ ָאד טגָאז לימש-ןרא ןוא

 ,רעביל םיא גָאט ןצנאג ןופ טכאנראפ רעד זיא'ס

 ,ךַײט םאב ,טַײז רענעי ףא יו ,ןעעז עלא

 .רעביטש ערעייז ןעיוב ןיוש טריוולָאק רעד טקידנע

 ,ןעגייש סנטיַיוװרעדנופ רעכיטש יד ,טייגראפ ןוז יד

 .ענַײז זיא'ס בוטש עכלעוו ,ןענאדנופ טעז רעדעי

 ,קירב א ןגיילקעווא טעוו עמ ךַײט ןרעביא
 ,לביטש ןדעי וצ ןלָאּפָאט ןריפ ןלעוו עס
 ,גיוו רעדעי רעביא ןעגניז ןלעוו ןעלגייפ
 ,ןבילראפ ךיז ןבעל םעד ןיא טעוװ שטנעמ רעדעי ןוא
 גערב םענעי ןופ רָאנ ןָאט קוק א ןלעוו סעמאמ עטלא
 ,טבעלעגּפָא ןבעל א רעווש טָאה'מ יוװ ,ןענָאמרעד ךיז ןוא

 ,זָאלג לטסעק ןטימ ןייגסיורא רָאיאק טגעלפ רע

 .ןגיוא עטזָאלעגּפָארא טימ ןייגכרוד לטעטש סָאד
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 .טזָאלעג ךיז רעפרעד יד וצ רעדיינש ןבָאה סע

 ,ןגיוצעג ךיז רעפרעד יד וצ רעלדנעה ןבָאה סע

 ,רעסעמ א ןוא רעטנאק א לקעז ןיא טגָארט רענייא

 ,לסערּפ א ןוא לרעש א לקעז ןיא טגַארט רעסייווצ רעד

 ,ןעגנאהראפ שינרעטצניפ סימ טביילב לטעטש סָאד

 ,םורק ןוא גנאל ןענייז רעפרעד יד וצ ןגעוו יד

 ,ןעגנאגעג ךיז רעדנוזאב דיי רעדעי זיא'ס

 ,ןוז יד ןאגעגפוא טינ ןגעקטנא זיא םענייק ןוא

 ,ןגיולפעג ךיוא ןענַײז סעלשוב ןוא ,ןעגנוזעג ךיוא ןעלגיופ ןבָאה'ס

 .ןגיוא יד טלעטשראפ ןוא טכאמראפ ןעוועג ןענַײז ןרעיוא יד רָאנ

 ,טציא ןעמוקאב ביל לטעטש סָאד טָאה רעדעי

 .רעביטש יד םורא טצעזראפ ןזיור"ןוז ןבָאה רעדניק

 -- ,טצוּפראפ סָאה'מ למיה םענייש אזא

 .רעביא שזא ץראה סָאד טייג ןלימש-ןרא אב

 ,ןבעל ןייז ןופ בייהנָא ןיא לביטש א טיובעג ךיוא סָאה רע

 .ןגעקטנא ָאד רעביטש יד ךיז ןעיוב'ס יוװ ,יוזא סינ רָאנ
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 ןאמרעסאוו עבויל

 ןרָאי-רעדניק
 ןכאילש עטַײװ ,עטיירב ףא בָאה ךיא
 ,ןטָארטעגסיױא ןרָאי-רעדניק עניימ
 ביל רעקיטש עטקעדעגּפָא טימ
 ,טיורב ןטעבעג ףרָאד ןיא םירעיוּפ אב

 ,לּפעק ןגָאװצעג טשינ א טימ
 דמעה ןשאוועג טשינ א טימ
 ,ןכיײלש ךיז ליטש ךיא געלפ
 ,דמערפ רעד ןיא ןעשזדנָאלב

 ,ערעווש טרעגנוהראפ געט יד

 ,ךאד ןָא ,ףָאלש ןָא טכענ יד

 ,ץלא ךָאנ דניק א ןיב ךיא

 ...ךאילש ןליוה ףא ייטש ךיא
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 ןטרַאג ןַײמ

 ,דרעיור רעטעפ ןיא עטעּפָאל יד ןַײא טקירד סופ ןיַימ

 ,ןירג ןוא טסעפ ןעלצרָאװ יד ,זיא טעפ ןוא טכייפ עגיַיס יד

 ,עיורג קיטפאז א ןוא עטשרעהאב טינ א ָאד זיא דרע יד

 ,ןיֿבאב טימ ןוא טעז טימ ,ךלימ טימ טקעמש יז

 ,רעדיל עטנעָאנ שימייה ןּפיל עגיימ ףא ןרעטיצ סע

 .רעדילג יד דרע ןופ ןַײװ סימ לופ ןרעוו סע

 ,ןטרָאג ןיימ טימ ןעמאזוצ טילב ןבעל ןַײמ

 ,דנאל ןיַימ טימ ןעמאזוצ טגניז עמָאשענ ןַײמ

 ,ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא געט"רעגנוה ליפיוזא

 ,דנאש ןוא געוו-רעקפעה ליפיוזא

 ,ןטרָאג רעניילק ןיימ טגיל עגייט ןשיווצ ?גיוו א ןיא
 ,ןטרָאד ןסקאוו ןלעוו ןרָאדימַאּפ עטיור קינוז

 ,טיוק ןיא רָאג ,ןסקאוועג ןיב'כ ?גיוו ןיא טינ
 ,ןגיוא עזייב דעטנוא ?רעטלומ ןעיורג א ןיא
 ,טפיוקראפ עלענוז ןכיײר א ךלימ ריא טָאה עמאמ ןַײמ
 ,ןגיוזעג לרעגניפ רעגָאמ סָאד בָאה ךיא ןוא

 ,ןעיצראפ ךיז סעברא ענירג ןכיגניא טצוװ ןטרָאג ןַײמ ףא

 .ןעילב ןטרָאד ןלעוו ןזיור-ןענוז ןוא ןָאמ רעטיור

 ,ןעגייוועג ןופ טכענ ,געט ךרוד טכַײלשעג טָאה עמאמ ןַיײמ
 ,דנילב ןרָאװעג טייחרעגנוי יז זיא סעקכאד ןופ
 ,ןעניוטש רעדניצא טסלָאװ וד ,ערעיײט עמאמ ,ךע
 ,דגיק טזָאלראװראפ ןייד ןקוקנָא טסלָאז וד ןעוו

 ,רעמיוב רעטניה ךיז טלאהאבראפ ,ןָא עיקש ךיז טדניצ
 ...רעמיוש א ראפ ןטרָאג ןַײמ ףא טכאנ עיולב יד ךיא זָאל
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 סאג-םעכיילא-םעלָאש ףא

 ,טמיוזאב ןלָאּפָאט עננוי טימ ָאד זיא סאג ןַײד

 .רעכעה ןוא ךיוה ָאד וצ טמוק זיוה וצ זיוה ןוא

 ;םיורט ןַײד טצירקעגסיוא זיא זיוה ןדעי ףא

 ...םעכיילא-םעלָאש סאג -- ןכאפנייא לדליש ףא

 ,רעווקס םענייש ןיא ָאד ןציז וצ ביל בָאה'כ

 רעטכעלעג סָאד ןרעה ךעלדיימ עגנוי ןופ

 רעמ ןרעזאכרעביא טינ ךיז טעװ סע --- ןסיוו ןוא

 י.רעטכעט סעיוועס ןופ ייוו רעטלא רעד

 ,געט עלקנוט ,ערעווש ןיא ,לָאמא וד ןוא
 למיה רעד טעו סע -- טביילגעג ךָאד טסָאה

 !ןרעװ רעטיול
 ,געוו ןוא געטש רעדעי זיא טניישאב טָא ןוא
 -- ?ןרעטש עקידנזדנָאלב; ןייק ָאטיג ןיוש ןענַײז'ס ןוא

 ,טלעוו יד יו טקנוּפ ,עקיטכיל ןרעטש ליפ

 .ןגָאי ךיז ןוז רעד םורא ,דרע רעד םורא

 ,טלעהעצ ,דנאל ןופ םור םעד -

 .ןגָארט ייז עשימסָאק ןעמיור ןיא

 ,טביולגעג עקיטכיל ןטַײצ ןיא טסָאה וד לַײװ ןוא

 טרָאפ טצוו קילג ןַײײז קלאפ סָאד --- טסוװעג
 -- ,ןכיירגרעד |

 ביול רעסיורג טימ ריד רעקלעפ ןגָארט טנייה

 ..."םעכיילא-םעלָאש , --- ןכעלטניירפ ,ןטיירב א
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 ץאלאּפ-רוטלוק רעזדנוא

 ,רעטסנעש רעד -- טייטש רע טָאטש ןטימניא

 .רעטצנעפ עקידנטכיול עכיוה טימ

 :ןעוועג גנאל טינרָאג ,ךיז טכאד ,זיא'ס

 .ןעזעג ָאד בָאה'כ ּפמֹוז ןפיט א

 ?טרעיודעג גנאל ןעד טָאה טלמעד ןופ

 ,רעיוב ןענייז ןעמוקעג טָא רָאנ

 --- ,זיֹוה ןייק טיג ןוא ,בוטש ןייק טינג ןוא

 ,סיורג ןוא ןייש ץאלאּפ א טייטש סע

 ,טלאפסא טימ טרעטסאלפעג -- סאג יד

 ,טלא יא ,גנוי יא טמוק סע רעהא

 ,דָאס רענירג א טשיור סע םורא

 ,דָאהָאראק א טצנאט טנגוי יד

 טסאגוצ לָאמא זיא רעטכיד א

 ,סאג-עגייט רעד טָא ףא ןעוועג

 ,עגנוי יד טָא וצ ,סיוא סוַײוװ ,ייז וצ
 ;ןעגנולקעגכרוד טָאה דיל ןַײז ץראה ןופ

 ,טצנאלפראפ ָאד ןבעל א זיא'ס,
 ,ןעגנוזעג זיא --- ןעגנוזעג ביוא
 1 ,"וטצנאטעג ןַיז לָאז --- טצנאטעג ביוא
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 ,"סכעליירפ רענאשזדיבַאריב, דיל סרעפעפ קיציא ןופ 1
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 טכאנ רעקייינש א ןיא

 ,ןטָאשעג טָאה יינש רעד קיטכיצ יוזא

 ,ןטילב עקיכוּפ םיוב-ןשראק ןופ יו

 ּפרעס רענעלָאטש א יו ,אריב

 ,ןטינשראפ סעקּפָאס ןיא ךיז םורק טָאה

 ,רעכעד ןוא ןסאג יד ןיוש סייוו ןענייז'ס

 ,םיש ןוא טיש רע --- יינש רעד

 ,רעכעה טגַײטש ןוז רעד .וצ טָאטש ןיימ

 ,..טילב סָאװ ,םיוב א גנילירפ ןיא יו

 ןיילא ןייגמורא ָאד ביל בָאה ךיא

 ,ןגיײװצ עטעקאנ ןוא עסייוו רעטנוא

 ,ןייר ןוא רָאלק זיא למיה רעד

 יןביילק עקניניילק ךעלדנרעטש ייג שטָאכ
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 ןאמרצנַײװ ענָאכ

 םיוב רעד זיא ןייש יו

 לָאמא עדייז ןַײמ טגעלפ -- "!םיוב רעד זיא ןייש יו;

 ,לָאט ןיא לָאּפָאט א ףא טּפָא ךיז ןקוקראפ
 :קערש א ןלאפאב ןטלא םעד ךיילג טגעלפ'ס רָאנ
 ,געוו סנטשרעביוא םענופ ּפָא ךָאד ךיז טרעק רע;
 ןיילא םָאהָארווא ןופ טָאג ןַײז ךָאד טָאה סע
 ,"ןייש זיא'ס סָאװ ,ץלא ףא ןקוק וצ םיא טרעווראפ

 לָאמא רעטָאפ ןַײמ טגעלפ --- "!דלעפ סָאד זיא ןייש יוו;
 ,לָאט םעניא ןאל א ףא טּפָא ךיז ןקוקראפ
 - ,ךָאי ןיא טרעקיוהעג ,רעטָאפ ןַײמ ךַײלג טגעלפ'ס רָאנ
 .ךָאל א ןעטאלראפ טאטשקרעוו םוצ ןצעז ךיז
 טרעווראפ םיא ןיילא רעסייק רעד ךָאד טָאה סע
 ,דרע ןופ ךעייר םעד עליפא ןקעמש וצ
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 -- ,טגָאזעג ןיוש ךיא בָאה -- "!ןבעל סָאד זיא ןייש יו;

 ,גָאלּפ א יו טדנעלראפ רעסייק ןַײז ןוא טָאג ןוא

 טעטש ןוא רעפרעד רעביא טזָאלעג ךיז ַײרפ ןוא
 ...טערקעד ןעיײרפ ןשידרע ,ןשנינעל טימ
 טרעהעג ךיוא רימ וצ קיביײא ףא ןוא ןאד ןופ
 םיוב רעד

 דלעפ סָאד ןוא
 ,דרע ענעצנאג יד ןוא

13 2 

 עשורעי סנדייז ןַײמ

 ןעמוקאב סָאה םָארוװא עדייז ןַימ

 .ענָאטאמ א רעווש ןופ --- ןלוקאּפש

 רעמוז ןוא רעטניוו רע טגעלפ ייז טימ

 .ענָאװעל יד םורפ ןַײז שעדאכעמ |

 ןעלכיימש שירעגולק רע טגעלפ ייז ךרוד

 ,ןגָאלקאב לזאמילש ןַײז טּפָא ןוא

 --- :לכייס םוצ ןעמוק רע טגעלפ יז טימ

 ,דינָאנ א זיולב ןַײז ףראד ןצּפאק א

 ןדייל ןיא ,ןדיירפ ןיא רעיז יז טימ
 ,טעטנָאק ןעמעלא אב ןזעוועג
 ,עדייז ןַײמ ןגָאלק ךיז טגעלפ ,ייז ןָא
 .ןָאטנָא רָאג עסַײמ א ךיז ךיא טלָאװ

 -- ,ןדיילקאב םענעי רע טגעלפ ייז טימ

 ,ןגָארט ךיז רעּפעלש א יוװ ןיילא



 עדייז ןַײמ טָאה טאהעג ,רעציקעב

 ,ןלוקאּפש
 ?ןגָאז וצ ךעייש סָאװ

 ,ןפָארטעג קילגמוא ןא לָאמנייא טָאה

 ,לועלג א טָאה לוקאּפש ןיא טצאלּפעג

 :ןפָאלשעג טינ טכענ זיא עדייז ןַײמ

 ":קעזעה רענעקוסעמ א ,יַיא ,ייא,

 ןזעוו ןָא ןוא שאר ןָא טָאה רע רָאנ

 ,טנכעראב קיטַײזלא עגארפ יד

 לזעלג םענופ טרָא ןפא טמיטשאב

 ,לכעלב א טעשָאּפ ןלעטשניירא

 -- "עזאוועמ ןכאמ טינ םעגייק לעוו'כ ,

 ,טענַײטעג עדייז ןַײמ ךעלביל טָאה

 לזאמ ןַײמ ןוא טלעוו עקיטּכיל ןיימ;

 ."ןעגייש רימ לכעלב ןכרוד ךיוא טעוו

 ,ןזעוועג ךעליירפ זיא עדייז ןַײמ

 רעכעה רע טָאה טלעוו רעד ףא טקוקעג

 ,לזעלג א --- גיוא ןייא ףא ,ןלירב ךרוד

 ,לכעלב א --- ןטייווצ םעד ףא ןוא

 ,ןפָארטעג קילגמוא ןא רעדיוו טָאה

 ,לזעלג ערעדנא סָאד טָאה טצאלּפעג

 :ןפָאלשעג טינ טכענ זיא עדייז ןַײמ

 ."קעזעה רענעקוסעמ א ,ַײא ,ייא,

 -- ,ןזעוו ןייק טָאה טכאמעג טינ רע רָאנ

 ,ןעמעש טינ םענייק ראפ ךיז ףראד רע
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 ַפןַכ

 לזעלג םענופ טרָא ןפא טמיטשאב
 ,למער עטעשַאּפ סָאד ןזָאל ךיז

 --- ,עזאוועמ ןכאמ טינ םענייק לעוו'כ,
 --- ,טענַײטעג עדייז ןַײמ ךעלביל טָאה
 לזאמ ןיימ ןוא טלעוו עקיטכיל ןַײמ
 ."ןענילש רימ למער ןכרוד ךיוא טעוו

 -,רעכעה ךיז עדייז ןַײמ טָאה טליפעג
 ,רעטיירב רע טָאה טלעוו ןַײז ףא טקוקעג
 ,לכעלב א גיוא ןייא ףא --- ,ןלירב ךרוד
 ,ןטייווצ ןפא גיוא ףא -- ,למער א

 ,ןפָארטעג קילגמוא ןא רעדיוו טָאה
 ,ןברָאדראפ ןדייז ןַײמ טָאה טיונ יד
 ןפָאלש ךיז טָאה טגיילעג עדייז ןַײמ
 ,ןברָאטשעג ,קידאצ א יו ,ליטש ןוא

 --- ,עשורעי ןייק טזָאלעג טינ טָאה רע

 ,ןלוטש ןוא ןשיט עשיריווג ןייק

 ,ןשוילּפ ןייק ןוא דַײז ןייק ,רעבליז ןייק
 ,ןלוקאּפש עטלעגראפ עסיורג רָאנ

 ,עטכע יד עשורעי יד ביל זיא'ס
 ,סרעכעב ענעדלָאג ןופ רעביל זדנוא
 ,ןטכער ןפא גיוא ףא -- למער סָאד
 ,לכעלב ענעשעמ סָאד -- ןקניל ףא
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 דיל עטשרע ןַײמ

 ,לטעטש ןיַימ טיירפאב טָאה ליאכ סענַאידוב
 --- רידנאמָאק רעטיור א --- ,טור א ןאד טָאה'ס
 ,לטערטרָאּפ א --- ,ענָאטאמ א רימ טקנעשעג
 .ריּפאּפ ןכעלבלעג ףא טלאטשעג סשטיליא

 ,ןרָאי טימ לאלש א קעוואיז גָאט םענעי ןופ
 .טליפ ןגרָאמ םענעי טָא טציא זיב ץראה ןַײמ
 וןערָאיפעטנָאמ עשיומ ןופ דליב םעד טָאטשנָא
 ,דליב סנינעל טימ טניישאב טנאוו יד ןאד בָאה'כ

 ,לסעק א יוװ ,ןטָאזעג בוטש רעזדנוא טָאה'ס
 טנאקאב ןאד ךיז ןענינעל טימ טָאה סע
 ,לסערּפ ןטימ רעדיינש רעד ,לֶא ןטימ רעטסוש רעד
 ,טנאה רעד ןיא טנעמיד ןטימ רעזעלג רעד

 ,סעניוועמ טגָאזעגסיורא רערעדעי טָאה'ס
 :טלאטשעג עקיטכיל סָאד קידנטכארטאב
 ,עגיכש יד םיא ףא טור עט .טעז ,ןדִיי ,ָא ---
 ,לאווק א יוװ ,עמכָאכ טימ קילב ןַײז טגָאלש עס --

 ,ןעמונעג טנאה ןיא דליב סָאד טָאה עטאט ןַײמ
 ;לָאק א ףא עייד ןַיז טגָאזעגסױרא
 ,ןעמוק סכעישָאמ ףא ,ןדִיי ,ןיוש טראוו טינ ---
 .קלָאפ םענופ ךעישָאמ רעד ןינעל זיא'ס

 ןקירָאֿפ ןופ טפלעה רעטייװצ רעד ןיא ּפָארטנאליפ רעשידִיי רעטסּוװאב 1

 ,טרעדנוה
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 ,לביימש ןקידנענייש טימ טָאה עמאמ ןיַימ
 ,טכיל ןשטנעב םאב ,טכאנ רעד ףא קיטַײרפ יו
 רעכייוו סעינצ ןוא טיײקיטכרָאפ לפיוו טימ
 ,טכיזעג ןשנינעל ןיא טקוקעגנַײרא

 ,ךעליירפ ןיוש טקנערקעג טעב ןיא טָאה עבָאב יד

 ,טכארטעג ליטש ןוא ביוט א יוװ ןגיוושעג

 ,"ךעליימ ,, רעד ,רע םעדכָאנ ןוא טָאג רעִירפ זא

 ,טכארבעג גנוזיילסיוא עסיורג יד זדנוא טָאה

 ,ןבענ לקניוו ןיא טקוראפ ךיז בָאה ךיא ןוא
 .סאפ-רעסאוו רעד ןוא ןוויוא ןשיווצ
 ןבעל ןיא דיל עטמיורטעגסיוא עטשרע יד
 ,טסאפראפ ןענינעל דעווַאקעל ןאד בָאה'כ

1951 

 "ןוויטָאמ רענאשזדיבַָאריב, לקיצ ןופ
 רעטכעוו-דלאוו 1

 ,קאה ןייק ןופ טינ טסייוו סָאװ ,דלאוו ,רעטכעוו רעד ,רע טָאה ביל ןוא

 .קאינסָאס ןיא ןעשזדנָאלב ןוא ןיירא םיא ןיא לָאז רע

 ,ךיז רעבירא טַײװ ןקוק ןוא ּפָאק ןַײז ךיוה ןביוהראפ

 .טכיזעג ןייש ריא טימ עַיקש ןגעקטנא לעי א טמאלפ'ס יו

 טראּפשעצ םיא ןרעוו לָאז טסורב יד ,טפאז עיָאוכ רעד ןופ ןעִיצ ןוא

 .ראדיּפיקס ןוא לָאפינאק ןופ ;עציוװישז רעלעג ןופ

 ,טסוק א ןיא רעמוז ןפָאלש ,רעטכעוו רעד ,רע טָאה ביל ןוא;

 .טסורב עטיירב יד ןקעדוצ ךיז קאשזדיּפ םעד טימ

 2ן1



 ,סיפ עגנאל יד ,ּפָאק םעד ליוה ןטלאה קידנעטש ןוא

 סיב ןדעי ןפָאלשראפ ,קאמשעג קידנעּפָארכ ןוא

 ,ןיב א ןופ יצ ,גילפ א ןופ יצ ,ראמָאק א ןופ

 ,ןיגאב יירק-ןענָאה ןטשרע ןטימ קידנעטש ןייטשפוא ןוא

 טקוראפ ךיז אב דרָאב ןיא גָאט ןצנאג א ןגָארטמורא

 ,קושז א יִצ לטעלב א ,עלעטייווק א ,עקלכעטש א

 ,ךורעג ןַײז ןוא גיוא ןַײז ,רעהעג ןַײז רעטכעוו םאב ףראש זיא'ס

 ,טכודעגסיוא סעּפע טָאה םיא זא ,טגָאזעג טינ לָאמנייק'ט רע

 ,טסרעוו א ראפ עגַײט ןיא טעז ןוא טריּפש ןוא טליפ רָאנ

 .רעווש-קיּפמוטש לבמעד א סיוא טרָאד טקאה ץעמע יו

 ,געז א טימ ןוא קאה א טימ ןטרָאד ךיז טעוועלאב ץעמע יו

 יגעוו םאב ןַײא ןלאפ יז --- ךלימ ןוא טולב --- ןלעי עגנוי ןוא

 :דלאווג א טימ ןָאט גָאי א ןוא ןָאט בייה א ךַײלג ךיז ןָאק רע

 ."!דלאוו א ןעגנערבמוא רימ טסליוו ,רענייא עגלאּפ וד ,שטייטס;

 ,םיוב רעדעי טימ ןסעומש -- .,עוועט א טָאה ,רעטכעוו רעד ,רע ןוא

 ןיורק א ּוװ ןוא םאטש א ּוװ ןטכארטאב רע טָאה ביל ןוא

 ,.,טאלב א יצ ,לגייווצ א יצ ,לצרָאװ א טאלג ןוא

 ,טארוקא ןטַײז עלא ןופ טוג יז טקעמשאב

 ,קירוצ ףא ןָאט זָאל א ךיז םעצולּפ ןוא קעווא ןָאק רע

 ,קילב ןפראש םעד טימ ןביוא ןקאּפ לקושז א

 :לָאק א ףא עָאנאה סיורג טימ םיוב םוצ ךָאנרעד ןיוש ןדייר ןוא

 ,?טלָאה רעייז ךיד בָאה'כ ןוא ,םיוב ןַײמ ,טנוזעג טסיב וד;

 טכארטראפ ןייטש ןבַײלב ,רעטכעוו רעד ,ןָאק רע טּפָא רָאנ

 ,טכאדראפ סיורג א טימ ענסָאס א אב ןערָאּפ ךיז גנאל ןוא

 ,סטכער ןוא סקניל ןעיירד ךיז ,םאטש ןיא ךיז ןעּפולָאק

 :ץכערק א טימ ןיוש ץראה רעטיב ןַײז ןדיירסיוא ןוא

 ,םיוב ןייק טינ ןוא ,עלענסָאס ןַײמ ,וטסיב עציוואסארק א --
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 ,ןיורק רענייש ,רעכיוה ןַײד ףא ןקוק סעִיכ א'ס
 . ,זיור א יוװ לופטכארּפ וטסקאוו ןסקאוו זא
 ,סיורג יד ענעמיל א יו --- עקשיש רעדעי ןַײד
 ,קָאילק ןייד טסערפ עס יװ ,ןקוק וצ ראצ א זיא'ס רָאנ
 ,קָאבירג -- רעקידעש א םאטש ןטסעפ ןַײד

 זָארג ןקורט ןקעמשאב -- ,ָאד רע טָאה עוועט א ךָאנ ןוא
 ,זָאנ ןיא ךיז וצ דאשכ א טימ ךעייר ןדעי ןעִיצ ןוא
 טלא סָאװ ,ראווק ןוא ראד סָאװ ,ץלא ןקעמשאב
 ,דלאוו ןטכידעג ןיא עוואילכורט ןוא ןקורט ןוא
 :ור ןָא רעכעלזָאנ עטציהעצ טימ רע טריּפש עַיכ א יו
 ."?ווו-ץעגרע טינ טנערב רע ,דלאוו רעזדנוא ,עלילָאכ ,דלאוו רעד;

 ,ןייש עוואּפ א יו ,רעטכעוו םעד ךָאנ טייג ,דלאוו רעד ,רע ןוא

 ,ןיילא טלעוו עסיורג יד יו ,קיטכעמ ןוא לעה ,קיבראפ

 ,ןיירא טולב ןיא טגנירד סָאװ ,טפארק אוא סעּפע טסימ

 ...ךייפ ,עייבכעמ יוזא ,טכַײל יווא רעטכעוו םעד טרעוו'ס ןוא

 -- ,ךאוו ןוא קידוועגניז רע זיא ,לגיופ רעד יוװ ןוא

 ,..ךארּפש ןַײז ףא ןדייר עלא ןוא ,שטנעמ א זיא רע ,טליפ רע

 ,ןאט םענירג םוצ ,םיוב ןטסערג םוצ וצ רעטכעוו רעד טייג'ס ןוא
 ,םאטש ןטסעפ ןיא טסורב עסייה ןַײז ןַיײא טערוינ ןוא
 .,טכאמ טימ טצירּפש לגייווצ רעדעיא ,טצאלּפ ערָאק יד
 ,ךאז רעקידוועריר ,רעקידעבעל א ןופ רעווייא רעדעי יו
 ,טוראב וצ ךיז טרעה ןוא םיוב ןיא ןַײא ךיז טכעלפ רע
 ,טולב ןייא ןיוש טלזיר סע םאטש ןוא שטנעמ ןופ ןרעדָא ןיא
 ,טלעווק ןוא טסקאוו סָאװ ,םיוב םעד טָא ןופ גַײװצ א זיא רעטכעוו רעד
 ,טלעוו ןַײז ןוא רעטלע ןַײז ,טכורפ עפַײר יו ,טגָארט סָאװ
 טלאטש טימ ןוא עדריוו טימ טיונ ןופ םיא ןביוהרעד טָאה סָאװ
 ,דלאוו ןסיורג ןזיײרג םעד טָא יו ,םיא ןבעל םוצ טיצ ןוא

1938 
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 רעשיפ א 2

 ,עשירפ יד ןצענ יד ןפרָאװראפ

 ,שימאק ןיא טזָאלעג גנאפשיפ םעד

 רעשיפ רעד טָאה אריב ןופ טכארבעג

 .שיפ ןופ ךעייר ןקיסייב א

 ,רעסאנ א ןצנאגניא זיא גנוי רעד

 ,טסָארפ רעד יו ,ףַייטש ןלוקסומ יד

 ןעסאי םאב למירד א רע טּפאכ זיא

 ,זָארג םענעסקאוועצ ןפיט ןיא

 ןענאווש עסַייװ-יײנש טימ עַײטס א

 ,ךַײט םענופ גערב םאב ןעקשוילּפ ךיז

 ןעגאזאס :רעשיפ םעד ךיז טכוד'ס ןוא

 .ךַײלג ךיז ןגָאי ןַיײרא ץענ ןיא

 ,ערָאק יד רעדעצ ןפא טצאלּפ עס

 ,טסוק ןיא לגיײװצ א ךיז טכערב עס

 סערָאק א :רעשיפ םעד ךיז טכוד'ס ןוא

 .טסורב רעד ףא םיא אב טלּפאצ ךיז

 -- .ןקעו וצ רעשיפ םעד זיא דָאש א

 ,טבַײרטראפ טַײקדימ ןַײז ןגרָאמ רעד

 ןקעמשרעד ךעלקושז עקניניילק רָאנ

 .בַײל ןופ םעטָא ןעמעראוו ןַײז
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 ,ןעמולב יד ןיא ןַײא ךיז ןערוינ יז
 ,טרענרעד ,טמעראוורעד טָאה רע סָאװ
 ,רעמוז םענופ טפאז םעד ןעקנירט ןוא
 ,דרע רעד ןופ ןַײש יד ןוא ןוז יד

 ,סנעסאי ןוא סרעדעצ יד ןשיור'ס ןוא
 ,טכעפעג א שימאק ןיא טייג'ס ןוא
 רעסאוו םוצ ךיז קירוצ ןעיצ'ס ןוא
 ,טכעה ןוא סנעיילש ענרעבליז יד

 - ,ןגערב ןיא סעילאווכ יד ןגָאלש'ס ןוא
 ,טפול יד רעטכַײּפ ןוא רעליק טרעוו'ס
 ..ןגער א ףא טצילב ןוא טרענוד עס
 - א!ףוא ןיוש ךיז ּפאכ ,גנוי-רעשיפ ,וג

 ,רעשיפ םעד ןגער רעד טינ טרא'ס רָאנ
 ,טניוו רעד קיניײוו םיא טרעמיק'ס ןוא
 רעסיוועג ןסיורג א ןוא ,טפָאלש רע
 ,דניצא םעלָאכ םעניא טעז רע
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 רעבַײרט-ץליחעג 3

 - .ןָאילק םעד ןוא ענסָאס יד ,במעד םעד סיוטש א.
 ...םערוטש טימ ןַײרא ךַײט ןיא -- גערב ןכיוה ןופ
 ,םָארטש ןיא ךיז רעגלאוו א םיוב רעדעי טוט'ס
 ,ערּוװג ןוא ץיה טימ רעטקיטעזעגנָא ןא



 טכַײל רעסאוו ןיא ןַייא ןעקניז רעצעלק יד
 ,עטקוטעגּפָא ןיוש קירוצ ףא ןעמיווש ןוא
 ךַײט ןפא ןבעל וצ ןָא שרעדנא ןבייה יז
 ,עטקוצראפ ףיול-עילאווכ ןטלאק ,ןגנערטש ןיא

 ,םָארטש רעד ךַײלג ייז טגָארט'ס ןוא ףוא יז טּפאכ עס

 ,,ןייג יירפ ףא געוו רעד טיירב זיא םוטעמוא טינ

 ,ןָאנבױא ןעזרעד ךיא בָאה ךיד ןוא.,

 .עגַײט רעד ןופ רעשרעה רעטסיירד ,רעגנוי וד

 לענש רעצעלק יד טסבַײרט וד ,טילּפ םעד טסריפ וד
 ,רעירפא קנילפ ןפיול ןגיוא עניַיד ןוא
 לעווש-ןודלעפ רעדעי ,סוגנייא רעדעי ּוװ
 .עיכיטס רעד ןגעקטנא ךיז ןלעטש ןָאק

 ,טיירדראפ ,טסיגראפ םָארטש רעד ,טשיור רעסאוו סָאד

 ןגנערטש ןיא ךַײט ןטימניא :לייוו א טראוו רָאנ

 ייווצ רענייטש ןיא ָאד םעצולּפ טָאה במעד א

 ,ןסיבעגנַײא ךיז

 יייןעגנעה ןבילבעג ןוא

 ,טפאגראפ לייוו א טסביילב ןוא טטקוק ןוא טסייטש וד
 ;ןעיצראפ טעװ םיוצנַײא רעד ,קראטש זיא םָארטש רעד
 ,טפארק טימ ןָא ךיז ןרעגלאוו רעצעלק יד
 ,עיכיטס קיטש א ןיילא --- ייז םעל טסייטש וד

 ,קגילפ ןייטש-זדלעפ ןטשרע ףא גנורּפש א טסוט וד

 ,לטראג ןזיב ךיד םורא טמענ רעסאוו סָאד

 ,גנירג ענסָאס ענעי ןָאט סיוטש א טסליופאב

 .רעקראטש ןָאט סיר א במעד םעד טסליופאב ךָאנרעד
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 טסריפ וד ,ןיילא וד רָאנ ,ןָאט וצ טסליופאב
 ,ןֿפָאװ ןַײד ,טכאמ ןַײד ,טפארק ןַײד ךַײט ןטלאק ןיא
 ,טרירעג ריד ןופ טרעוו רע ,במעד רעקראטש רעד
 ...פָא םיא טסיוטש וד

 ,ןפָא ןיוש געוו רעד זיא'ס ןוא

 םָארטש רעד טיירב ןוא יירפ ןיוש טגָאי רעדיוו ןוא
 ,ןגערב יד טימ ךיז ףיונוצ ןוז יד טסיג'ס ןוא
 ,זנָארב ןופ טקאהעגסיוא יו ,רימ ראפ טסייטש וד
 .ןגער א ךָאנ יו ,טצענראפ זיולב זיא זנָארב ןַײד

 ,טלאק ןוא גנערטש זיא ךַײט רעד ,טייגראפ ןוז יד
 ,ןגעוו עַײרפ ,עַײנ ץלא ךַײט ןיא טסדַײנש וד
 ,טלאטש ןטסיירד ,ןגנוי ןַײד ָאד ךיא טיילגאב גנאל ןוא
 ,ןגעקטנא טלעוו רענייש רעסיורג רעד טמיווש סָאװ

138 

 עמאמ א

 ,ןגָארטעגסיױרא גוצ ןופ עלעדיימ א טָאה עמ
 ,ןגָאט טעװ דלאב טָא ,יינש א טיש ןסיורד ןיא
 ,ןטאמראה יד ןעקכוב ןעמ טרעה ןטַײוװ ןופ
 ,ןטאט ןייק ןוא ןעמאמ ןייק טינ ןיוש דניק סָאד טָאה סע
 ,ןענייוו טינ עלעדיימ סָאד טזָאל עמומ עטוג א
 ,םענייניא ריא טימ טייג יז ,טנעה יד ףא סע טמענ יז
 ,ןרעטש םעד ,ךעלרעיוא יד לאש ןיא ןַײא טעטוק יז
 ,ןרערט יד ּפָא ריא טשיוו ןוא סיוא ךעלטנעה יד טלאהאב
 ..ןעמאק ןביז טימ ןָאה א ןופ עסַײמ א טלייצרעד
 ,"?עמאמ ןיימ זיא וו, :ןעמומ רעד דניק סָאד טגערפ'ס רָאנ
 --- ,ןעמוקעג םייהרעדניק ןיא עלעדיימ סָאד זיא'ס...
 ,ןעמולב טימ טלעוו א ,ךעלכעליּפש טימ םאי א



 ,ןעגאמרעד טינ קילגמוא ןיא לָאז סע ,ךאס א דיירפ ןוא
 ,רענאזיטראּפ ,ןעקנאט ןלָאמ רעדניק עגיילק יד
 -- ,ןרעב ןוא ךעלקירוועוו טימ ,ךעלעקלאיל טימ ךיז ןליּפש ןוא
 ,ןרעטש עקידנטכיול טימ טלעוו-רעדניק עלעה א
 ,עטוג טעמומ ליפיוזא --- דניק םעד םורא טייג עמ
 ,רעטומ א עלעדיימ םעד עשעמומ רעדעי זיא'ס
 ,ןעמאזוצ טצנאט עמ ,טכאל עמ ,טגניז עמ ,טסע עמ
 ."?עמאמ ןַײמ זיא ּווו, :דניק סָאד ךיז טעּפילכעצ טּפָא רָאנ

 ,ןעמוקעג יורפ א םייחרעדניק ןיא זיא טָא..
 .ןעמונעג עלעדיימ סָאד םייהא ךיז וצ -

 ,טעטסָארעג דניק ןופ עלעדנייב סעדעי טָאה יורפ יד
 ,ןטסָאמעג דיירפ טימ עלעדנייצ רעדעי טָאה יורפ יד
 ,ןעמארש עפיט יד גרָאז-רעדניק ןופ טעלגראפ
 ."!עמאמ ןפור ךיד טנַײה ןופ ,עשעמומ ,לעוו'כ,

 ;ןריסאפ סניוזא ךיוא טגעלפ בוטש ןיא טּפָא רָאנ
 ,ןריצאּפש עקרעטכָאט ריא טריפ עמאמ יד
 ,ןעגניז רעדָא ןצנאט ןעמאמ רעד טימ רעטכָאט יד
 ,ןעגנילק וצ ףוא טרעה דניק ןופ םיטש יד לָאמאטימ ןוא
 .ןעמאלפ ךעלקעב יד ...ךיז ןעלסיירט ךעלטנעה יד
 ."?עמאמ ןַײמ טרָאפ זיא ווא ,גָאז ,עמאמ ,יוא;

04 

 רעדיל עשיריטאס

 לדנער א ןופ זַײרפ יד 1

 ,ןעמאזוצ טרעּפמעל א טימ טנוה א ןבעל ןָאק'ס
 ,ןענאט טימ טפאשטגיירפ ןיא ןסקאוו ןָאק רעדעצ א
 ,ןדירפ ןיא ןבעל ןָאק לכיימש א טימ רערט א
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 ,ןדיז ךעלרעייפ ךיוא רעַייפ טימ רעסאוו ןָאק'ס

 ,ןגער א טימ יינש א ןעמאזוצ ןלאפ זָאק'ס

 .ןגעוו ייווצ ןייגפיונוצ ךיז דלעפ ןיא ןענָאק'ס ןוא

 ,ןטיילגאב טינ טנַײרּפ ייווצ טפאשטניירפ ןייק ןיוש טעוו'ס רָאנ

 ,ןטייווצ םעד לדנער א ראפ טפיוקראפ רענייא ןעוו

 ףיױהירעטסילק ןיא טײק א 2

 ןארק-רעסאוו א -- טלעצעג סטָאג םעל ,ףיוה-רעטסיולק ןיא

 .עמורפ ןוא עקיביולג ןענידאב זיא ןפוראב

 טנאוו םוצ טייק א ףא יוװ ,עקיליײיה ןעעז'ס רָאנ

 .ןעמוק טינ לָאז ווענאג א ,טרָאװק יד טדימשעגוצ זיא

 ?ןאמ רעמורפ רעד ?טרָאוװק יד ןענעוונאג טצוו רעוו ,ונ

 ?עמורק יד עשעבָאב יד !ךאנָאמ רעקילייה רעד

 :טנאה סווענאג םעד גנערטש טנרָאװ יז ,טייק יד ,יז רָאנ

 ."רעמוראפ טינ ןביולג ןַײד ,טרָאװק יד טָא עוונאג טינ,

 ..טָאג ןופ ןרעיוט אב טייק א ףא לטרפווק א

 -- טָאבעג גנערטש ,קיליײה ןַײד ,רעקיטכעמלא ,טסעז וד

 ,טלטרעצעג עקיביולג ענַײד ןופ יוזא טרעוו סע

 ,טרעוו זיא טָאבעג ןַײד ןשָארג א ,ַיז ןסיוו רָאנ

 ,דרע ןַײד ףא ,םענַיד לּפמעט םאב ,ָאד ביוא

 ,לטרעווק א ןטיהּפָא ןיא טייקרעכיז יד סיוא טלעפ
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 סילצגרצעוװ ןרא

 .?ןעזעג טינ ,רעדניק ,ךָאנ טָאה ריא

 לךייט-עריב םעד ,ןעזעג טינ ,רעדניק ,ךָאנ טָאה ריא
 ,ךַײלג רעפעינד ןטימ רע זיא טייקנייש ןיא
 ,רעלענש רעּפעינד םענופ רע טסילפ ןסילפ ןוא

 ,רעלעה א טכאנרעדפא ןא לָאמא ךיז טכאמ
 ?סיוא ןאד טעז עריב יד יו ,ריא טסייוו זיא
 !סיורג יז זיא ,ַײא
 !טיירב יז זיא ,ַײא
 ,טייהרעטכארטראפ יוזא טגָאי יז
 ,עסאנ ריא ןופ ןקוק רעמייב עלא ןוא
 ,רעסאוו ריא ןיא ךיז טקוט למיה רעד ןיילא

 ?ןאגנימ-ןיילק םעד ןעזעג טינ ,רעדניק ,ךָאנ טָאה ריא
 ,ןאזאפ רעד ןוא רעב רעד טניוװ סעקּפָאס ענַײז ףא
 .ןגער א ךָאנ למיה יו ,רע זיא יולב ןוא
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 ,ןגערב יד טסיגראפ ךַײט רעד ,לָאמא ךיז טכאמ

 ?ןייש טלמעד זיא ןאגניכ יוװ ,ריא טסייוו זיא

 ןיילא טייטש רע

 : ,ןלעװ יד טימ ךיז טצייר ןוא

 - ,ןלעפעג קראטש טינ סע יא ךַײט םעד ביוא ןוא

 .ןייטש א ּפָארא טפראוו ןוא גראב רעד טמענ זיא

 :טסייה עס

 ,גראב א ןיב ךיא ---

 !ןייג רעטייוו טסגעמ וד ןוא

 ?דלאוו-עגַײט םעד ןעזעג טינ ,רעדניק ,ךָאנ טָאה ריא

 !רע זיא טכידעג

 ,טלאפ רערעווש א םיוּב א

 ,לאווק א וצ ןגָאי ןשריה עדליוו ןוא

 ,לארטש א ךיז עגַײט ןיא ןָא טדניצ טכאנראפ

 ?זָארג סָאד סיוא ןאד טעז סע יוװ ,ריא טסייוו זיא

 | ,זָאר זיא'ס

 .ןיד זיא'ס

 .ןירג רעדיוו ןרעוו רעטעלב עלעג ןוא

 ,ןאשודיבָאריב ןעזעג טינ ,רעדניק ,ךָאנ טָאה ריא

 ,ןאגניכ ןוא עריב טימ

 :רעדניצא דליוו ךָאנ זיא עכלעוו ,עגייט טימ

 !רעדניק ,למיה רעד ךיוה טרָאד זיא ,ייא

 נב ?טנאק רעד טָאה'ס טַײקכַײר לפיוו ,ריא טסייוו ןוא

 ,טנאה רעד טימ ןטסעמ טינ --

 ,רעגניפ יד ףא ןלייצ טינ --

 ,דיל ָא-רעד טָא ןיא ןלעטשוצניירא ץלא טינ --
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 ,ןליוק זיא'ס
 ,טינארג זיא'ס
 ,ןזיור ,סעּוווט ,רָאמראמ זיא'ס
 ,ןזיורב עכלעוו ,ןכַײט יד ,דלאוו רעד
 -- ןאּפש ןדעי ףא טסקאוו רעדעצ ןוא אטכיפ
 ,ןאשזדיבָאריב דנאל סָאד ךַײר ,רעדניק ,זיא יוזא
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 ,דלעפ ןקידנענערב ףא ןעוועשוב ןעמאלפ ןעוו
 ,טלעוו עבלאה א טרעוו ווערָאכ זא ,טכוד סע
 ,טרעוו ווערָאכ ןבעל ןגייא ןַײד
 ,גנאזעג א ןזָארג יד ןופ ךיז טגָארטרעד טָא רָאנ
 גנאז ןטנערבעגּפָא ןא ןופ לצרָאװ םעד אב ןוא
 ,טעװערָאה ךָאנ עקשערומ יד

 ,ףרָאט רעד טנערב סע ענישטשנעלָאמס ץנאג ףא
 -- ףרָאד א ָאד ןעמונראפ טנַיה ןבָאה רימ
 ,טינ ןטָאש ןייק ךעלעזַײה ןופ
 ,טסוק א אב ,ןעניור יד ןשיווצ רָאנ
 טסורב רעסַײװ טימ טָאה רעטומ עגנוי א
 ,טעװעדָאהעג דניק עטעװעטארעגּפָא סָאד

 ,ןפור רימ ךיוה ןבעל סָאד רעטרעטיבראפ טכאלש ןיא
 ,ןעניר ןלאווק ענייר יד טיפ עדימ אב
 ןעניור יד ףא דניק סָאד טעוװ סע :סייוו ךיא
 ,..ןכוזראפ טולב ןּפָארט א ךלימ סרעטומ טימ
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 רעשיוי

 ,עטָאכעּפ יד זיא דלעפ א ךרוד ןעגנאגעגכרוד

 -- ןטָארטעצ יז טָאה ייזראפ םעד לוויטש יד טימ

 !ךָאד דלעפ סָאד טייזראפ ןיילא טסָאה ?רעשיוי זיא ּווװ -

 ,ליאכ רעזדנוא זיא דלאוו א ךרוד ןעגנאגעגכרוד

 -- סעַײכ יד ןוא רעמייב יד טעווענאשעג טינ

 !רעדלעוו יד טבילעג יוזא טסָאה :רעשיוי זיא ווו

 ,ןדנובראפ טכאלש א ךיז טָאה בוטש סרעוואכ ןַײמ ראפ

 -- ןדנוצעגרעטנוא זיוה ןגייא'ס רעוואכ ןַײמ טָאה

 ?ןעד טלעצעג ןַײד ריד ביל טינ זיא'ס ?רעשיוי זיא ווו

 ,ןטסענ יד ןיא לגייפ ,רעדלעוו ,רעדלעפ ---

 ;ןסיװ טַײז --- ענעטָאשעגּפָא ןעגנאז

 ,ןסעזעג ץראה ןַיײמ אב טלָאװ טנייפ רעד ןעוו

 !ןסירעגרעטנוא ץראה ןגייא ןַײמ טלָאװ'כ

1 

 ןיגאמוב ףעסיוי ןגעוו גנאזעג סָאד

 (ט גע מ ג א רפ)

 --- דָאװזװ סניגאמוב ןופ סרעפראוונליוק ףעלעווצ יד
 טָארט א --- דרע עיירפ לקיטש א סיוא ןּפעטש ייז
 ,ןקיל עשיטָאטשרָאפ יד ןיא עטָאכעּפ רעד ראפ
 ,טָאטש ןיא ןַײרא ןיוש ןענַײז ןעקנאט יד
 .ןקיטש ךיז טַײל סעניוס םעד ךיור ןוא םאלפ ןיא
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 -- טנעה יד ךיז ןריפעצ טכאלש יד טמענ סע

 טנערבראפ ןוא טרעגלאוו יז ,טשיור יז ,טלייא יז

 .ןעיוטיגנילירפ שטשרע יד סיוא טנקירט ןוא

 ,טנעוו עטליוקראפ םורא ןעװערָאה ןשטנעמ יד

 .ןעיוב ןטלָאװ ייז יינספא טָאטש יד יוװ ךַײלג

 ,טפיול עמ קָאטש וצ קָאטש ןופ ּפָארא-ףורא
 -- ףיונוצ ןייטש סעּפוק ןעמ טראש רעכעד ףא
 ,ןרער-ןסקיב יד ייז ףא ןגיילקעווא
 -- ,ףיוה ןייא רָאנ טציא רעהעג'ס ןעמעוו ,םעד ןוא
 .ןרעהעג םיא וצ טנַײה טעוװ טָאטש עצנאג יד

 גירק םעד וצ ךיז טסַײר רעפראוונליוק סניגאמוב

 טגיוועצ ןרעטיצ סָאװ ,ךעלעקעלגילקַײּפ טימ

 ,עמָאקענ טימ עלופ ,סעטנעל-ןליוק ןיא

 ,ביז ןופ קָאלג א רָאג סע זיא רעשפע יצ

 .עמָאכלימ רעד ןופ ףָאס םעד ןָא ןיוש טגָאז סָאװ

 ,זָארג טנקירטעגסיוא יו ,טנערב טָאטשרָאפ יד
 זָאלג יו ךיז טלשירק ןוא טלאפ ןוא טצאלפ יז
 ,רעיירפאב ןוא רעגיז ןופ טָארט ןרעטנוא
 סָאלש ןטילגעגנָא םאב טגיל ףעסיוי ןוא
 ,רעַײפ ןופ עלערינש סָאד ּפָא לקיוו א טוט ןוא

 :טנעוו רעביא ןגיטשעג רע זיא יוזא
 ,טנעה יד ףא ןביוהעגפוא רעפראוונליוק םעד
 .ןעגנולקעצ ךיז סעינָאלד ףא טָאה ןזַײא סָאד
 -- טנעלעג סָאלש םעד וצ רע טגיל רעדיוו ןוא .טָארט א
 .ןעקנופ עפראש לרינש סָאד ּפָא לקיוו א טוט ןוא
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 ,טָאטש ןיא ּפָא טערט טנַײפ רעד .ףיוה א ךָאנ ןוא ףיוה א
 טָארד קיכעטש :ןיגאמוב טעז םעצולּפ ןוא
 ,רעבירג עפיט .ןוויר .ןעייר ףעניפ ןיא
 --- טָאד רעטסוּפ א טייטש גנאגנַיירא םעד אב
 ,ןבילבעג רעגאל-טיוט םענופ רעמיוש א

 :גנע םיגוראה יד ןגיל רעבירג אב

 ,גנערדעג א ןופ יו ,טעשטרָאקעגנַײא --- ןקָאז א

 ,ןריווושעג טלָאװ רע יוװ ,ןצראה םאב טנעה יד -- גנוי א

 ,גנערטש םענָאּפ סָאד --- יורפ א יז ןשיווצ ןוא

 ,ןריובעג דניק א טלעוו רעד טלָאװ יז בורג רעד אב ךַײלג

 ,סיוא ןיגאמוב טיירש --- !דנאלשטַײד ,דנאלשטַײד ,ָא --

 ,טסיופ א ףוא רע טבייה ואלסערב ףא ןוא

 .ץענאר ןַײז ןופ רעדעל יד יוװ זיא טראה סָאװ

 ,סיוא טסקאוו שטנעמ א בורג ןופ :טעזרעד רע ןוא

 6ךװ טץסמאאה טא זסקאוגאסווט?ע :ל"טש טעשטּפעש רע

 ,טייג רע .רעקיצנייא רעד .שטנעמ רעטצעל רעד

 ,טייווראפ יינש טימ ךָאנ זיא םיא אב גיוא ןייא

 ,טציא ןאראפ ןיוש לארטשדןוז א גיוא ןטייווצ ןיא

 ,דיירפ רעקידנטכיול רעד טינ ךָאנ טביילג רע

 61 טעספאהא טא זס021614822 ;ןפעסיוי אב טגערפ רע

 -- !ריביס טַײז רענעי ןופ דַיי א ,טאדלָאס רעשיסור א ןיב ךיא --

 ' טריפ רעניירקוא רעד ןוא ,סיוא ףעסיוי טיירש
 .רעבירא ןעגנומיוצראפ-טָארד יד ךרוד םיא

 ,ריד ךיא גָאז ,ייז ךוז טינ ...ָאד ןדִיי ךיוא ןעוועג ---

 ,.רעבירג יד אב רָאנ ּפָא עגער א ךיז לעטש
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 ...דָאוװזוװ סניגאמוב רָאנ טָאה ןָאטעג קילב א
 טָאה טרעדורעגפוא ןרָאצ רעשירפ ןוא
 ,רעיירפאב ןוא רעגיז יד אב רעצרעה יד
 :טָאטש עשטַיד יד ,טנערב יז !טנערב ואלסערב

 !רעַײפ !םיא גנאלרעד ,גנאלרעד --- !טפיול עניוס רעד

 ,ריביס טַײז רענעי ןופ דיי א ,טאדלָאס רעשיסור א ןיב ךיא --

 .עבראה ןטַײצ רעביא ןביוהעגפוא ךימ גרעב רענאגניכ יד ןבָאה סע

 ,רימ ףא קידנקוק ,ךיז ןשעדיכ סעקאיריביס יד

 ,טעברא רעד טימ ןוא גירק ןטימ שימייה ןיב ךיא יו

 דלעפ שיסור א ףא ןסקאוועגסיוא זיא רָאד ןיימ

 ,ןברָאװרעד ימ ןיא -- טסורב רעטיירב טימ ,ןרעדָא עקראטש טימ

 ,דלעה םעד ןוװָאסָארטאמ ףא ךעלנע ךיא ןיב רעדורב א יו ןוא

 .ןעבכָאק"ראב ןיא ןטָארעג ךיא ןיב ןוז א יוװ ןוא
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 ראכולג םעד טרעהעג בָאה'כ
 דלאוו ןיא ,ןלָאט יד ןיא
 ,גרעיוטקאּפקושטש
 . ,טציא זיב ךָאנ קנעדעג ךיא
 ץראה סָאד טָאה טצכערקעג יו
 .רעיורט ןכעלשטנעמ טינ ןוא דיירפ רעכעלשטנעמ טינ ןופ

 ,טָאג ןיימ ,ךימ טיהאב ָא

 יירשעג-ןצאק םעד ןופ

 ,רעיוט א אב ,ךאד א ףא

 .ךערזימ ןטַײװ ןפא טייק-גראב א 1

29 



 ,ףלָאװ ןופ ןערעשטש םעד ןופ

 םורב ןעמאזנייא טימ ןעוו

 .טרעיול רע עדאטס רענעלָאװ רעמעראוו א וצ

 ,טָאג ןַײמ ,ךימ קנעשאב ָא
 ראכולג ןופ דיל רעד טימ
 ,גרעב-יוטקאּפקושטש ןשיווצ
 ליפעג ןסיורג ןופ ןעוו
 גנאזעג ןרעווש ןופ ןוא
 ,..רעביוט א --- רעגניז רעד זיא

196 
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 ,קאּפ-ןוא-קאה טימ דלאוו םעד ןיא ךיא םוק
 ,קאזנקור א טימ ןוא קאה א טימ
 ;טמיוש רע ,טזיורבעגפוא זיא דלאוו רעד ןוא
 םיוב םעד ןבָאה ביל וטסלָאז רעירפ --
 ...קאה יד ןבייהפוא טשרע ךָאנרעד ןוא

 . ,דימש ןוא ץינש ךיא טרָאװ סָאד -- לָאמא טפערט
 ,טינש א ןרעגמוא סע וט ךיא ןוא
 ;טכַאקעצ ןוא זעגיוראב לעז יד טרעוו
 טרָאװ סָאד ןבָאה ביל וטסלָאז רעירפ ---
 ,.דיִל רעד ראפ ןדיינש סע ךָאנרעד ןוא

 :קנאדעג ןייא רימ טכארט ךיא לָאמ עלא
 ..קנאד א --- שינערָאװ רעד ראפ ,רעסומ םעד ראפ

3982 | 
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 ,לפַײפ ןַײמ קירוצ םוא רימ רעק -- ןלָאצאב טלעג-סעוװרָא ריד לעוו'כ

 ,עפייר רעדיל טימ ץראה א ןוא עלופ ןעגנול ,ךיא בָאה ןּפיִל

 ,ןרעטש טימ לופ ,למיה רעד ןוא

 .ןרעה ךימ ליוו ,ןרעה ךימ ליוו |

 ,טעדנעוושראפ טינ ,טלצנערטעצ טינ ,עכָארב ןַײד בָאה'כ ןרָאלראפ טינ

 ,טקידנעעג טינ םיא בָאה ךיא סָאװ ,ןגינ רעד טקעטש לגרָאג םעד ןיא

 ,לגיופ רעד רימ ןופ סיורא טַייײרש -- "!ןבראטש רעדָא ,ןעגניז רעדָא;

 ,ןגיולפעגקעווא טינ ןיב ךיא -- םעראוו זיא טסענ ןַײמ :קוק א וט

 ,ןעגנאזעג יד טימ ץראה ןַײמ אנ -- ןעמענ טינ טלעג-סעוװרָא ןייק טסליוו

 ,ןעלגנאר ךיז ןוא ןעגניז רימ סייה ,ןעילפ רימ סייה ,ןבעל רימ סייה

 ,ןרעטש טימ לופ ,למיה רעד לַײװ

 ...ןרעה ךימ ליוו ,ןרעה ךימ ליוװ

2 
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 ,טכָאק סע יו ,רָאנ עז וד
 ,טפיטש עילאווכ יד --- ןיימ טינ
 טרָא םעד ףא לָאמנייא טָאה'ס
 ,ףיש א ןיוש ןעקנוזעג
 ,קעד םוצ ןאגעגקעווא
 ?טסייוו רעוו --- ןעוו ראפ ,סָאוװראפ
 ,קערש יד ךיז ךָאנ טזָאלעג
 ,טסיירט יד ךיז טימ טּפעלשראפ
 ךָאד ןוא --- סע ןסייוו רימ
 ,ףיט יד רימ ןעטיובעצ
 טרָא םעד ףא לָאמנייא טָאה'סי
 .ףיש א ןיוש ןעקנוזעג
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 ,"רעװָאטאראס, ךיז טפור סָאװ ,עקינָאמראה רעד ףא
 ,ןװיטָאמ עכעליירפ רָאנ ןליּפש ןעמ ןעק

 :עקינָאמראה רעווָאטאראס יד יוװ ,אזא טלָאװ ךיא ןַײײז ןעוו

 ,קידרעפָאה רָאנ ןוא ךעליירפ רָאנ ,קיטעמוא ןעגניז ןענעק טינ

 ,קידקינָאה ןַײז ןיילא ךיז וצ ,קידרעקוצ ןַײז ןיילא ךיז ןיא

 -- עקינָאמראה רעווָאטאראס יד יוװ ןַײז טלָאװ ךיא ןעוו ,ךע

 ,טלעוו-ןעגנאזעג ןיימ ןופ טסורב רעד ףא ןגיוצעצ ךיז ךיא טלָאװ ןאד
 ,לעוװ עגנאל א ףָאלש םענופ יו ,ךיז ןסָאגעצ ןוא ןגיוצעצ
 ,ךעלעגנאלק עכיג ,עצרוק יד זַײװנסאצּפָא טלָאװ'כ ןטָאשעג
 .  ,צקינוז יד ,עקידנעטש יד
 --- עקינָאװעל טינ לָאמניײק יד
 ...עקינָאמראה רעווָאטאראס יד יו ,אזא ךיא טלָאװ ןַײז ןוא

 ,םינ סע ליוװ ךיא ,ןיינ .טינ ליוו'כ ,ןיינ

 .טינ סע ףראד ךיא ,ןיינ ,טינ ףראדיכ ,ןיינ

 ,קידעפראה ייס ,קידנקױּפ ייס ,קידלדיפ ַײס זיא --- ןליּפש ביוא

 ,קידקינָאה ייס ןוא רעטיב ַײס ,קידלבוי ַײס ,קירעיורס ַײס

 --- ,ךיוא ןענָאמ ןוא ןענייטסיוא ךיז ,ןרעּפמא ךיז ןוא ןטעב ךיז

 .עקינָאמראה רעווָאטאראס יד יוװ ,איל"איל-ירט רָאנ טינ ןוא

 ,ךעלטנרָא ןוא סייה ךייא ביל בָאה'כ ...סעקינָאמראה ,סעקינָאמראה
 ,טעוועטאר יוא ,קיטעמוא זיא'ס ,רימ וצ טמוק יוא ,טינ ךימ טסעגראפ
 ,עטנרָאצאב ןוא עטבילראפ ,עכעליירפ ,עקידנעקנעב טמוק
 , ,עקרעפיטש ענעי ךיוא טימ טמענ

 ...רעווָאטאראס יד -- ,ענעי טָא
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 ,טָאטש רעקידנּפָאלש רעד וצ ךיז ּפָארא גייב ךיא גראב ןופ
 :ןרעטש ןיא יז ןָאט ּפאט א ליוו ךיא ךיַילג יו
 ,טָאג טיהאב ,רעשפע יצ ,טָאטש יד ,טנוזעג זיא יז
 ?ןרעווש ןופ גָאט ןופ דימ יצ ?קנארק ןרָאװעג

 ךיז וצ וצ ךיא קור ענָאװעל יד ןוא טנאה יד סיוא קערטש'כ

 .ןסע םאב לרעצלעז א יוװ ,גנוגעוואב רעשימייה טימ
 טכיל יד סיורא יירד'כ ןרעטש יד ןיא םעדכָאנרעד
 .ךעלסעג עלקנוט ןיא קעווא זייווקיצנייא יז גָארט ןוא

 ,זיוה רעדעי טציא עז ךיא .םורא טַײװ קיטכיל טרעוו

 ,טינ ןָאק ןוא םעד ןיא ןיירא ףראד ךיא ביוא ןוא

 סיוש ןיא ךיז וצ ףיוה ןצנאג םעד ךיא םענ

 .עינָאדאל רעד ףא ךיז וצ --- זיוה קיקָאטשנעצ סָאד ןוא

 טָאג ןייא רָאנ למיה ןיא זיא ,ןעמ טגָאז ,קיטכעמלא

 .ןרעווש ךיא געמ ,טציא טָאג א ןיב ךיא ןיילא

 ,טָאטש רעקידנּפָאלש רעד וצ ךיז ּפָארא גייב ךיא גראב ןופ

 .ןרעטש ןיא יז ןָאט ּפאט א ליוו ךיא ךַײלג יו
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 קָאז םעד וצ טעיליּפש לדיימ סָאד

 ,געוו ןטריטלאפסא םעל ,שזאילּפ םעד אב טנעָאנ ןיוש
 ,ןריצאּפש םורא ענענָאטעגנָא ןעלבצנאמ ןעייג'ס ּוװ
 :קערש רעליוה ןיא טלעטשעגּפָא לדיימ סָאד ךיז טָאה
 ,"...ןרילראפ דלאב םיא לעוו'כ ...טעיליּפשעגּפָא ךיז ...קָאז א,
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 ...קָאז םעד ןעיליּפשוצ ןעמונעג ךַײלג ןוא
 ,ןגיוא עדמערפ ןופ טלעטשראפ יז טָאה עטרעוואכ יד
 ,טגָאמראפ רָאנ לדיימ א סָאװ ,סעינצ טימ -- יז ןוא
 ,ןגיובראפ ךיז טָאה םענעגייא םעד סופ םעד רעביא
 ,רָאג עוויינג א יצ ,טַײקילײה א טקעדעגּפָא טלָאװ יז יו
 ןביוהראפ סָאװטע דיילק סָאד קידוועמעש ןוא םייהעג יז טָאה
 ,רָאה יד טימ ןגיוא יד טקעדראפ ןיילא ךיז ןוא
 ,ןביוראב בַײל ןגייא סָאד ךיז ןקָארשעג ךַײלג יו

 זיולב עגער א ןוא ,טעשטּפעשעג -- ..."ךיז טכאד ,טקוק עמ;

 ,ןדיישאב ךיוא ייס ,קנילפ ייס קָאז םאב ךיז טערָאּפעג

 סיורא שזאילּפ םעד ףא ןוא געוו ןופ ּפָארא ךָאנרעד

 ,לדיילק סָאד ןעיצּפָארא ךיז ןעמונעג ףיילג ןוא

 לענש לסקא יד ןופ ןוא ןָאטעגסיוא ןקָאז יד
 ,ןצנאגניא ליוה ןבילבעג --.דמעה סָאד טזָאלעגּפָארא
 ,טלעוו רעסיורג רעד ףא דלושמוא טימ ןָאטעג קוק א
 .ןעלבצנאמ יד ןופ ןפָאלטנא --- םאי ןיא ןיירא
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 אריפס

 .אריפס טָאטש עטלארוא יד ןבָארגעגּפָא טָאה עמ

 ןעגנוטַײצ יד ןופ =

 י יד ,אריפס
 יי ,טָאטש עשיכירג יד

 ,ןדנווושראפ זיא | |

 ,ןרָאקיז סטלעוו ןופ ןלאפעגסיורא



 ןרָאלראפ טרָאד גורק םענעמייל א בָאה ךיא ןוא

 .טרעדנוהרָאי ןטַײװ-סעה ,ןטַײװ א םענייא ןיא

 ,ךיז טניפעג אריפס ּווװ ,ןיוש טסייוו עמ זא ,דניצא .
 .ןגָאר עקיטייצראפ ףא םוא ךיז ךיא רעק'

 -- רעטצניפ רעד ןיא ,טָאטש רענעטָאשראפ ןיא ךוז ךיא
 ,ןגָארטעג טָאה גורק םעד סָאװ ,ךוז ךיא לדיימ סָאד

 טנזױטרָאי ןבלאה א טימ ייווצ טשרע ןצנאגניא

 ,ןטָאשראפ זיא טָאטש עשיקסורטעישיכירג יד

 ןסיורד ןיא ,טנוװָא ןיא טרָאד ץלא ךָאנ ןעמ טרעה

 ,ןדָאל יד ןפאמראפ םאב ּפירקס ןכעלמייה םעד

 ןרָאװעג טרענייטשראפ סינ ךָאנ זיא רעכיז ןוא

 ,ריא טירטסופ ןײגכָאנ סָאד ,"עטבילעג ,, ןעשטּפעש ןַײמ

 ,טרעטיצראפ ,לדיימ סָאד ןעוו ,גורק םענופ פאלק רעד

 .ןרָאלראפ םיא טָאה יז ןטכער ןופ לסקא ןופ

 ,טעגראהרעד אריפס ןיא ךימ טָאה עמ םעדכָאנרעד

 ,עטיכש א ,עמָאכלימ ערעווש א זיא ןעוועג

 ,ןטיהראפ ךעלברעש יד ןזיוואב טינ בָאה'כ ןוא

 .עבראה ןופ ןטַײצ ןופ ןגיל ייז טלביורדעצ

 ,אריפס ןופ לדיימ ןַײמ ,לכיומ רימ עשז ַײז זיא

 .ןריפראפ ךיז טיוט ןופ בָאהיכ טזָאלעג סָאװ ,םעד ראפ
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 שרעדנא ץעגרע ןופ געוװ רעד

 זיא סָאװ ,געװ א ןאראפ זיא דנאלגנע ניא

 רעד, עיצארטסינימדא רעד ךרוד ןפורעגנָא

 ,"שרעדנא ץעגרע ןופ געוו

 ?ןריפראפ רע טעוו ןיהּוװ -- שרעדנא ץעגרע ןופ געוו רעד
 ?ןריט עטכאמעגוצ וצ ?ןדָאהַאראק עדמערפ וצ
 ,רענייש אזא ןעמָאנ א --- שרעדנא ץעגרע ןופ געוו רעד
 ,טרָאד רָאנ

 : ,שרעדנא ץעגרע ןיא
 .רעמ ןייטשראפ םיא רעכיז טעוו'מ

 ,שידנאל ןוא טיווצ יוװ יוזא ,ןדיישראפ רָאנ ,ענייצלא
 דרע-ןגייא יד

 --- ענעי ןוא
 ,שרעדנא ץעגרע ןופ דרע יד

 ,ןטירעג ,ןאגעג ןיב'כ ןעוו ,עמָאכלימ יד ךיז ןָאמרעד'כ
 ,ןטיבעג ךיז טָאה סיפ עקסטאדלָאס רעטנוא דרע יד

 ,שירדנאלפ טָאה טקעמשעג דרע יד ,שילוּפ טָאה טקעמשעג דרע יד

 .שרעדנא ץעגרע ןופ דרע א --- דנאלסור ץוכ --- םוטעמוא ןוא

 ,לוויטש יד ףא עסָאר יד ןטרָאד ןופ בָאה ךיא טכארבעג

 ,ןעמונעגסימ טינ דרע ןייק

 .ןוויקעב ןָאטעג סע ןוא

 ,טעשטּפָאטעגסיוא טינ בָאה ךיא םייה'רד ןיא געוו ןדמערפ ןייק

 ,ךײשּפָא רעד ןשימייה ןופ געוו ןופ זיא רעטיב לַײװ
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 ?ןריפראפ רע טעוו ןיהּוװ -- שרעדנא ץעגרע ןופ געוו רעד
 ?ןריט עטכאמעגוצ וצ ?ןדָאהאראק עדמערפ וצ
 ,שידנאל ןוא טיווצ יו יוזא ,ןדיישראפ רָאנ ,ענייצלא
 דרע-ןגייא יד

 -- ענעי ןוא
 ,שרעדנא ץעגרע ןופ דרע יד

160 

 סנגייא

 ("עמעַאּפ רעשימסָאק; רעד ןופ)

 שינַאצּפאק ןוא שינעלגָאװמורא ,שינעּפעלש.,

 (םירָאפס-רעכיומ עלעדנעמ)

 --- רעזַײרג א ,רעקנישטניילק א
 רעביל-עניוי עדייז ןַײמ
 סעזַײר ענַײז טָאה טכאמעג
 ,ראבויל ןופ עציניוו ןייק

 עילָאוװאּפ ךיז טָאה טּפעלשעג
 --- וועשטירק ןייק ןוא ווָאנדושט ןייק
 עילָאּפָארטסָא לטעטש ןופ
 .וועשטידרעב ךארק םוצ זיב ןוא

 ,רעטנעענ לסיב א לָאמא
 --- רעטַײװ לסיב א לָאמא
 ךיז טדנעוועג טָאה'ט ,ךעלריטאנ
 ך'יוק ןיא

 ,לטַײב םעד ןיא ןוא
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 ?ןרָאפ רָאג דיי א ףראד סָאװ

 ?ןעוואה רָאג דיי א ףראד סָאװ

 ןרָאי יד סיוא ךיז טבעל רע

 .ןענוואד םאב ןוא ןשטנעב םאב

 :ןרעג ךיז רע טרעפטנעראפ

 .יעסַײמ א ףא עשאק א

 -- !סעינרעבוג רעביא טנאּפש עמ

 !רעזַײה יד רעניא טייג עמ

 ,ןדייז ןַיימ ןגעוװ טכארט ךיא

 ;ךיא רעלק ןטאט ןגעוװ ןוא

 ןדייב רעטציא ייז טלָאװ סע

 .ךעלרעווש לסיב א ןעוועג

 ,ןסָאמ ענעי וצ טניווועג
 ,ןרָאּפש וצ טירט יד טניווועג
 רעטציא נוא

 סָאמסָאק םעד ןיא
 ,ןרָאפ לזאמ טימ טעוו עמ

 -- לרעטכעט ןַײמ
 למירד ןיא

 :עטאסעל טעז םעלָאכ א
 למיה ןופ לרעלעט סָאד
 .עטאט רעד ריא ןעגנערב טעו

 ,ענָאװאק יד רימ טלעפעג'ס
 ,לגילפ עקראטש ףא םיורט רעד
 ענַאװעל יד ךיא גנערב טָא
 ,,לגיוו ןיא לרעטכעט ןַײמ
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 ,רעטעּפש ףא טגײלעגּפָא טלָאװ'כ

 --- ,ןטיבראפ טלָאװ ךיא ָאש יד
 ןטעװָאס יד ןענַײז'ס רָאנ
 !עטיברָא רעד ףא סיורא

 ןטיירב םעד געוו םעד טָא ףא
 ;שעדיכ טימ ייז ךיוא עז ךיא
 --- ןדייז ןַײמ ןוא ןטאט ןַײמ
 ,סשידִיי סָאד קלָאפ סָאד עז ךיא
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 ךיור רעד זיא רעטיב
 ("ףָאס רעד ןוא בײהנָא רעד; עמעָאּפ רעד ןופ)

 יי --- ןרָאיאראפ ןופ זָארג סָאד דלעפ ןפא ןיוש טדניצ עמ
 ..ךיור רעד זיא רעטיב ,רעטיב

 | ,ךלעפ סָאד

 טייצ"ענסעוו ןעד ןָאק סע
 ?ןדיילראפ זָארג עטלא סָאד

 רעטייש םעד אב רימָאל זיא
 ןצעזקעווא ךיז

 ,ךיוא לגיײװצ א ןפראוווצ ןוא
 ןיילא רימ לַײװ

 ןזָארג עַײנ יד
 ,ןדיינש ןלעוו

 | דלעפ רעזדנוא זיא'ס
 ,טלעטשעגמורא ײלרעלָאק סרעטַײש טימ

 ,ינלָאמס םעל
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 -- עירק סנינאּפאּפ ףא
 ...סרעטייש ,סרעטַײש

 דארגנילאטס רעטניה ךיוא
 ,טלעפעג טינ ןבָאה סרעטיַײש ןייק

 ...אטוקרָאװ ןיא ךיוא ןוא
 ,טמעראוורעד ייס ןבָאה ייז

 .טרעטַײװרעד יַײס |

 ,רעהא טציא ןעמוק ףא

 : ןרעטיב טימ ךיור טימ טנערביס ּווװ

 ,זָארג קירָאיאראפ סָאד

 -- רעהא טציא ןעמוק ףא
 טפראדאב טָאה'מ סרעטייש יד

 אטוקרָאװ ןיא
 - ,ןשעלראפ

 ,טינ טגערפ ,טינ טגערפ ,יוא
 ,טסָאקעג רעהא געוו רעד טָאה'ס לפיוו

 ,ענעי אב טגערפ ,יוא

 טרָאד ןעגנאגעגכרוד ןענַײז עכלעוו

 ,ןטצעל םעד געוו םעד

 -  גנאג ןסיורג ןיא
 ,דלימ ַײס זדנוא וצ זיא ןבעל סָאד ןעוועג

 ,גנערטש ַײס

 גנאג ןסיורג ןיא
 ךיז טנרעלעגסיוא ןבָאה רימ

 ןסאה ַײס
 ,ןביל ַײס ןוא

 : ,טַײל עכערפ יד
 - ,טקנעדעג טינ עמאמ-עטאט ןיא ןיוש ןבָאה סָאװ

 | | קלָאפ ןופ ןיז יד ףא ןבָאה סעליכער
 ,ןבירטעג
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 -- ,ןייּפ סעדורה עטראה רעביא ןענַײז רימ ןאגעג
 .רָאלק ןבָאה רימ ןעזעג ליצ םעד

 געט ענעי ןופ ןטנעמאדנופ יד ףא

 .קיטראפ ןעייבעג ךאס א ןיוש ןבָאה רימ
 ,ייוו זדנוא טוט'ס ןוא

 רָאי ןטעצעביז ןיא ענעריובעג יד ןשיווצ סָאװ
 רעדניצא ןיוש ןלאפ קינייװ טינ

 ,ןטקראפניא ןופ
 דלעפ ןפא ,ָאי

 ןרעזדנוא ףא
 -- ןרָאיאראפ ןופ זָארג סָאד טדניצ עמ

 .יךיור רעד זיא רעטיב ,רעטיב
 ,דלעפ סָאד

 טַײצ"עגסעוו ןעד ןָאק סע
 ?ןדיילראפ זָארג עטלא סָאד

 רעטייש םעד אכ ריִמָאל זיא
 ןצעזקעווא ךיז

 ,ךיוא לגייוװצ א ןפראוווצ ןוא
 ןיילא רימ לַײװ

 ןזָארג עַיינ יד
 ,ןדייגש ןלעוו
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 יקסועיאלאלאט ?לטָאמ
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 בײהנָא

 ,גנילירפ א ןופ בייהנָא םעד ןעזעג ריא טָאה
 ,ןעיינש עטצעל יד ןיוש ןעקנאצ'ס ןעוו
 ןסילפעצ ךיז ןעמָארטש עקידטעּפמיא ןעוו
 ןענאטיּפאק עקיטפנוקוצ יד ןעוו ןוא
 -- סאג ןטימ ןיא ריּפאּפ ןופ ךעלפיש טימ
 ?ןדירפוצ ,קידלמוט םיא ןענעגעגאב

 !דָאש א -- ?ָאטיג טַײצ ןייק ?ןעזעג טינ ךָאנ

 ןעניגראפ ,טרָאװ ןרע ,ךיז טגעמעג טלָאװ ריא

 -- !יידעק זיא'ס -- ןפָאלשרעד טינ עליפא

 ,ךַײט םוצ ,גראב ןפא ןוא --- גָאטראפ ןּפאכפוא ךיז

 ,ץיילפ ןקידננילירפ םוצ ,זייא ןטלארּפעגפוא םוצ

 ,עקנָאל עטיירב יד ןיוש ןסָאגראפ טָאה סָאװ

 !רעסאוו ןיא ינק יד זיב שזא םיוב א טייטש'ס ּוװ



 טעגילכראפ ךיז ןבָאה'ס יו ,ןעזעג טלָאװ ריא
 -- ,לזדניא ןפא ןעייטש סָאװ ,ךעלעזַײה עניילק יד
 סַײנ ןייק טינ זיא יז ראפ !טניוװועג ןיוש ןענַײז יז
 ...גנילירפ א ןופ םוקנָא רעקידטעּפמיא רעד
 ?בוטש ןיא טראּפשראפ ךיז ריא טָאה סָאװ ?ריא ןוא ?ריא ןוא
 ,ןבעל סָאד ןָא ךיז טבייה'ס יוװ ,טעז טייג
 - -- !עטבילראפ אב רעצרעה יד ףוא ןכאוו'ס יוו
 ..!רעטגאוועג ןוא רעטסיירד ןעמ טרעוו גנילירפ ןיא

 !טמוק ,עשז טמוק זיא
 סעילאווכ-םערוטש ענַײז ןיא
 ,ערּווװװג רעזדנוא ןָאט ליּפש א ןוז רעד ףא טעוו
 -- טלעוו ערָאג יד ןעז טעוו'ס
 !ףעילב רימ ,גנוי ןענַײז רימ
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 דיל עשיפרָאד

 ,עלא יו יוזא טקנוּפ ,ןריובעג ןיב'כ
 ,רונש-לקיוו א ןָא ןוא סעקשילעּפ ןָא ןיב'כ ןסקאוועג רָאנ
 ,ןלאטש ןיא ןוא סעינולק ןיא ךיז טרעגלאוועג בָאה'כ
 ,רימ ןיא ךיז ןסקאוועצ גנאז-ןרָאק א טָאה

 ןפרָאװראפ ןַײז טינ לָאז ךיא ּווו ןוא

 ,דמערפ רעטַײװיןלַײמ ףא טעטש עסיורג ןיא

 ,עשיפרָאד א טיוה א רימ ףא זיא

 .דמעה ענעטנווַײל א רימ ףא זיא
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 ,םירעיוּפ אב טנעה יד ףא ןסקאוועג ןיב ךיא

 ,טיורב ןצראווש ףא ןוא עקּפיס סעילפָאטראק ףא

 -- ,ןרעיומ עיורג רימ ןעוועג דמערפ ןענַײז

 ,טיורק ןַײז טימ ןטרָאג רעד ,דלעפ סָאד רענעגייא

 ,עטיירב ןטָארָאװלָאק אב טכאנראפ ןוא

 ,טניוו ןשירפ טימ ּפעטס ןופ טייוו סע ןעוו

 ,עטייזראפ יד רעדלעפ יד ליטש ןגיל

 ,דניק רעייז יו ,ייז םעל ייטש ךיא ןוא

 ,רעיוא ןיא רימ וצ ליטש ןעשטּפעש ןעגנאז

 ,טוג ייז ייטשראפ ךיא --- ןסייוו יז

 ,רעיומ רעיינ א ףרָאד ןיא דניצא טייטש'ס

 ,1"דובלעס; -- עלעדליש א םיא ףא ןוא

 ,ןרָאי עגנוי ענַיימ טימ ךיא ןיב סיורג

 ,רימ וצ ףרָאד סָאד ןיוש טלכיימש שרעדנא

 ,ןרָאק רעד ןוא ןצייוו יד ,ייז ןענַײז ָא-טָא

 !רונש-לקיוו רעטלא ןַײמ -- ךַײט ןופ גערב רעד ןוא

7} 

 ןעייווצניא ןבָאה רימ

 ,ןבָארגעג בורגצוש א ןעייווצניא ןבָאה רימ

 ,ןבָארגעג בורגצוש א

 -- ןבָאר ןוא ןטניוװ ןבָאה זדנוא רעביא טבעוושעג

 ...ןבָאר עסעמינ

 ,ןסָאגאב ךיז סייווש טימ ןעייווצניא ןבָאה רימ

 ,ןסָאגאב ךיז סייווש טימ

 .בולק רעשיפרָאד א -- דובלעס 1
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 --  ןסָאשרעד ןלאפעג זיא זדנוא ןופ רענייא ןוא
 ...ןסָאשרעד ןצראה ןיא |

 ,ןעמָאנ ןקיטכיל ןַײז ןענָאמרעד קיביײא לעוו'כ
 ,ןעמָאנ ןקיטכיל ןַײז

 ,עמָאקענ ןעמענ לעוו'כ ,םעטָא ךיא ןענאווזיב ,בעל ךיא ןענאווזיב
 .עמָאקענ-רעַיפ א

 ,ןטכאד רימ ךיז טעוו סע ,ןבעל לעוו'כ לפיוו רָאנ
 ,ןטכאד רימ ךיז טעװ סע

 ,ןאמטכאלש רעד ןבעגעגּפָא ץראה ןַײז רימ טָאה סע
 ,ןאמטכאלש רעד ,רעוואכ ןַײמ

 ,ןבָארגאב לפרעד א םעל בָאה ךיא רעוואכ ןַײמ
 ,ןבָארגאב בורגצוש ןיא | |

 ,ןבָאר ןופ ןעקראק סָאד ןצראה ןַײמ ןיא טגָאלש'ס רָאנ
 .ןבָאר ןופ ןעקראק סָאד

4 2 

 רעיורט וד ,יוא

 ןעניגאב זיב ןוא טכאנראפ ןופ
 ,רעיוט םאב עלעבלעק א טייטש
 ,םענירג ןיא ןיירא דלעפ ןיא טקוק
 .רעיורט ןוא קערש --- ןגיוא יד ןיא

 ,ןדגוצעג בוטש יד סָאה עמ ןעוו

 ,ןסָאשעג וק יד טָאה עמ ןעוו

 עדנילב סָאד עלעבלעק סָאד זיא

 ,ןסָאלשראפ ןעוועג לאטש א ןיא
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 ,ןבילבעג ץנאג זיא לאטש יד זיולב

 ,טעפראטסראפ ,טנערבראפ --- םורא ץלא

 ,ןבירטעגסיורא ףרָאד עצנאג'ס

 ,טינ ףראד רענייק לבלעק סָאד ןוא

 ,ןקָארשרעד ןוא םאזנייא סע טייטש
 ,רעיוט ןטלארּפעגפוא םאב טייטש
 ,ןקָאלפ ןטנערבעגּפָא ןא םעל
 .עיורג ןליוק ןפיוה א םעל

 ,רעיורט וד ,יוא

 .י!רעיורט רעיורג

2)/ 

 ןוויר ענעי אב

 ץראה ןַיימ טריפעג טָאה רעגַײנ ןייק טינ ,ןייג

 ...ןוויר עפיט ,ענירג יד טָא וצ ,רעהא

 ,טסבראה םענעי ןופ ךרודא רָאי קיצנאווצ ןיוש

 ,עוויש ןציז ָאד טפראדאב טלָאװ'כ ןעוו

 טייוו ןענאדנופ ןעוועג ןיב'כ טלמעד רָאנ

 ...סעגיראה עקילָאצנָא יד ןופ טרעהעג זיולב ןוא

 -- טַיירש רע זא ,ךיז טכאד רָאנ ,םורא ליטש זיא'ס

 ייןוויר עפיס יד טָא ןופ טיירש רעדורב ןַײמ

 ,לָאט םעד טיירּפשראפ טָאה טַײקנירג עדלימ א
 ,ןדנוװ עטלא יד טיוה עַײנ א טיצראפ יוזא
 --- לָאטש ןופ יו ,ןזַײא ןופ יוװ ןענייז רימ
 ...ןדנובעגוצ זיא וויר םוצ ץראה סָאד ךָאד ןוא
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 ןגעקטנא ןוז רעד

 -- רענוד רעד לאנק א טוט סע ץילב ןפראש ךָאנ

 .ןגער רעקידסעּפמיא ןא סָאג א טוטיס ןוא

 .ןגעוו עליוה ףא ביוטש רעד טרעוו רעלקנוט ןוא

 -- ןטיורב יד דלעפ ןיא רעכעליירפ ןרעוו סע

 ,טינש םוצ ךיז ןטיירג ןוא ןיוש ןפַײר ייז

 ,טילב ןוא ,טיולב ןוא סיוא ךיז טשאוו למיה רעד

 -- ,עטורעגסיוא ,עשירפ א ךַײט ןופ ףוא טייטש ןוז יד

 -- טרעטעלקעגפורא דנאר-למיה םעד ףא טשרע

 .רעטעלב ןופ דַײז םעד ףא ןבעגעג ליּפש א ךַײלג ןוא

 ףָאלש ןופ רוּפש ןטצעל םעד גיוא ןופ סיוא טבַײר דניק א

 ןטכאוועגפוא ןא קילב א טימ ןוא

 ,,ןטכארטאב ןָא טבייה רָאיאק ןרעטיול םעד
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 - ןרָאּפ-ןביוט

 --- רעטצנעפ ןיימ אב ,ךיז קנעדעג'כ טניז
 --- !ןרָאי טימ קָאש א ןיוש
 טנווָא ןיא טעּפש זיב ירפצנאג ןופ
 ,ןרָאּפ-ןביוט ןציז
 ,ןעלּפאלּפ רעייז ,ןעקרָאװ רעייז
 ,עביל עטראצ רעייז
 םירישאה-ריש ןליטש רעייז
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 ןבירשראפ יירטעג בָאה'כ

 ,ןרָאקיז ןַײמ ןיא ,ץראה ןַײמ ןיא
 ,רעטיב רימ טרעוו'ס ןעוו ןוא
 ,ןרָאּפ-ןביוט יד ןָאמרעד ךיא
 ,.ירעטיצ ןטראצ רעייז
 ,ןדיישאב זיא עביל רעייז
 :םענייק ראפ דָאס ןייק זיא'ס
 --- ןדיירפ ןיא ייס ,סערָאצ ןיא ייס
 | !םענייניא יז ןענַײז
 טייהרעליטש רעטפאגראפ א
 ,ןרָאּפ-ןביוט ףא קוק'כ
 --- דיירפ רעייז ,עביל רעייז
 !ןרָאװעג טגָאזעג זדנוא ףא

13 

 ןגיובגגער

 ,ןגיובנגער ,ןגיובנגער
 ,ןגיוא ענַײמ ןעעז סע זיב
 ,םישוכ עניימ ןליפ סע זיב
 =- ,בעל ךיא זיב ,םעטָא ךיא זיב
 ,ןפראוו טינ רעוועג ןַיימ ךיא לעוו
 ,ןפראד קידנעטש ךימ לָאז עמ ,ליוו'כ
 | ,ןגיובנגער ,ןגיובנגער
 ,לגיופ א ןיב'כ ןעמיורט יד ןיא
 .בערטשי'כ ענַײד ןכייה יד וצ
 | ,ןגיובנגער ,ןגיובנגער
 - ןעמיס א ןָא דימָאט ןופ טסיב



 ,טצלָאש ןוא טייקיצראהטוג ןופ

 סעדייא ןא ןָא קידנעטש ןופ טסיב

 ,טימעג ןקיור ןיימ ןופ
 ,ןגיובנגער ,ןגיובנגער
 ,םעלָאכ וצ ןָא רימ טטמוק וד ןעוו
 ןריובעג טרעוװ סע וא ,ךיא סייוו
 ,דיל עייג א ץראה ןַײמ ןיא

 ,ןבראפ עלקנוט ןופ יירפ זיא יז

 .ןיײשרעדנווו טימ לופ זיא יז

 ,ןגיובנגער ,ןגיובנגער

 ,טעברא ןַײמ וצ ךיד טעבראפ ךיא

 ,ןגיובנגער ,ןגיובנגער

 !ןיײרא םוק רעטּפָא ,רעטּפָא
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 ךיירפ

 ?ךיירפ ןופ סיירג יד ןטסעמסיוא ןָאק רעוו

 ,טיירב ריא טלעוו יד יוװ .זיא ףיט ריא םאי א יו

 .ןבעל א --- סיורג זיא ןוא קילבנגיוא ןא --- ץרוק זיא יז

 ,ןבעוו ,ןדימש ,ןצנאלפ ןעמ ףראדאב דיירפ

 ןלייה עטספיט יד ןיא ,ןעלמיה יד ןיא ןכוז

 .ןלייט ןענָאק ןעמ ףראד ןּפָארט ןטסדנימ ריא ןוא

 -- רעַײּפ ןטסערג םעניא ןעייג רימ דיירפ בילוצ |

 .רעַײט ןוא ביל יוזא זדנוא זיא יז סָאװראפ טָא

} 44 
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 גנורעטסַײגאב

 ,גנורעטסייגאב

 ,בָאג רעטסנעש רעד טסיב וד
 ,ןלארטש-רעדנווו עלא ןופ עטסרעטיול יד
 ,גָאמראפ ךיא סָאװ ,םעד ןופ עטסרעַײט סָאד
 ,עלאק ןיימ ,םיורט רעגנוי קיבײא ןיַימ

 ,טירטסופ ריד ךָאנ ייג ךיא

 ,ריד ןיא טבילראפ ןיב ךיא
 ...קיטכיזרעפייא ךיא ןיב ָאלעטָא יו רעמ
 ,דיל ןַײמ ןופ טסיב בעוועג רענעדלָאג רעד
 . ,קיטכיל יוזא רימ טרעוו ,ךימ טסכוזאב וד ןעוו

 ,ןיירא ץראה ןַײמ ןיא רעטפָא סָאװ םוק ,ָא
 .ןרעוו טינ טלא לעוו ךיא ןוא ,ךימ רעביוצאב
 ,ןַײװ ןיײמ ,טיױרבנרָאק ןַײמ טסיב ,עביל ןיימ טסיב וד
 ,ןיײש עקידנגרָאמ עלעה יד טסיב וד
 !גנורעטסייגאב

 !ןרעטש רעקידנטכיול ןַײמ

164 
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 ,קעווא טסרָאפ וד ,יוא;

 ,קעווא טסרָאפ וד ,יוא

 *.?רעביא ךימ וטזָאל עשז ןעמעוו ףא

 ,טייצ רעטייוו רענעי ןופ

 געט עטַײװ ענעי ןופ

 ,..ןבילבראפ רימ ןיא דיל יד זיא קיביײא ףא



 ,יוו רעד שינעגָאנ ןופ
 --- ,ןַײּפ יד טַיײקמאזנייא ןופ
 ,ןטיילגאב געוו ןרעווש ןיא ךימ ןגעלפ יז
 ,טסטראוו וד :טסּוװעג בָאה'כ רָאנ
 ןַײז רימ יירטעג טסעוװו וד
 ,ןטייווצ א ףא ןטַייבראפ טיג ךימ טסעוו ןוא

 ,טלעוו א ןעזועגסיוא ןיב'כ
 ,טאז ןרָאי טימ ןיוש ןיב'כ
 .ןעמאט עלא ןיוש טכוזראפ זייב ןוא סטוג ןופ
 טקיטשרעד טינ ךימ טָאה'ס ןוא
 ,דאשכ ןצראווש ןופ גנאלש יד
 .ןעמאזוצ רימ טימ טסיב וד םוטעמוא לייוו

13 

 דניצא

 !ןעגניז ריִמָאל
 ,ןעגניז רימָאל
 ןעגנילק ןלָאז ןעמיטש יד זא
 ,ןעלמירד סָאװ ,יד ןָאט קעוו א ןוא
 ,טרעטשראפ דיירפ יד זיא'ס ןעמעוו
 ןעלמיוו ןרעטש עטיור יד טניז
 ,ןעלמיה עטיולבעגסיוא יד ןיא
 ,ןבעל ןימ אזא ןעוועג טיניז
 ,דרע רעזדנוא ףא דניצא יו

 !גנילירפ ארא'ס

 גנילירפ ארא'ס
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 --- ןלָאט ןוא גרעב יד טצוּפראפ טָאה

 ןטיורד רעד ןעוועג זיא ןטכענ

 ..,ןיימעג יא ,טגנקלָאװראפ יא

 ,םישודיכ ףא יו ,דניצא ןוא

 ,עסיורג א טייג גנוילנאב א

 ןכייט יד ןיא רעסאוו סָאד ןוא

 ,ןייכ סלמיה םעד ּפָא טלגיּפש

 --- רעדניק ,רָאנ טעז
 | רעדנווװ א יו
 ,עמאיל עקידװעטמָאי יד טכליה
 :עלאק-ןסָאכ ןגָאז'ס סָאװ ,טרעה
 !יידעק זיא ןַײז ןייש ןוא גנוי --
 ,עטאט רעד ןָאטעג ץפיז א טָאה'ס
 ...עמאמ יד טזָאלעג רערט א טָאה'ס
 ןבעל סָאד טעוװ סע !טגרָאזעג טינ
 !יימ וװעטמָאי רעזדנוא יו ,ןַײז

 !ןעגניז רימָאל
 ,ןעגניז רימָאל
 ,ןרעה לָאז טלעוו ערָאג יד זא
 ,טפנוקוצ רעד ןיא ןביילג רימ יו
 ,ןיילא יז ןפאש רימ לַײװ
 ,קידנעלב ןענייש סע טסיזמוא טינ
 ןרעטש עטיור יד ,טפאגראפ יו
 ןכיײט יד ןיא רעסאוו סָאד ןוא
 ,ןייכ ןטראצ רעייז טלּפָאט
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 ףײט עשיומ

 1920 לוי רעטפלע

 ,טקארט ןפא ןזיוואב ךיז טָאה קישטדעווזואר רעטשרע רעד יו

 ,סאג ןפא למוט א ןרָאװעג זיא

 ,ןעמוקעגניירא טָאסש ןיא זיא קישטדעווואר רעטשרע רעד יו

 .סאג ןפא ךעליירפ ןרָאװעג זיא

 ,ןכָארקעגּפָארא דרעפ ןופ זיא קישטדעווזאר רעטשרע רעד יו
 | ,ךיירפ ןופ טנייוועג עלא ןבָאה
 ,טָארט א טלעטשעג טָאה קישטדעווזאר רעטשרע רעד יו
 ,טייק-ןוא-דניק ןפָאלעגנָא ןענַיז

 :ןעמאמ רעד וצ טגָאזעג בָאה ךיא
 סקיב א ןעמענ ליוו ךיא
 ...סענַאפ עטיור יד טימ ןייג ןוא
 :טגָאזעג רימ עמאמ יד טָאה
 ,רעניילק א טסיב
 ,סענָארטאּפ ןביילק רעסעב ייג
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 .."לרעמעה, ןעגניז וצ גונעג

 ,"לרעמעה; ןעגניז וצ גונעג

 ,"םאי א טצלאזעג; גונעג

 -- לרעמעק ןיא ןייג טציא ףראד ךיא

 ,םאטש םעַײנ ןופ גייווצ א

 טגָאי עיולב א טכאנ א ,עז ,ָא
 ,יינש ףא דיירפ טימ טליּפש ןוא
 ,גָאט-װעטמָאי א זיא ןגרָאמ !עמאמ
 ...יינ לדמעה עַײנ ןיימ

} 24 

 רָאי 9

 ,ןטָארעג עקניניילק ןרָאבעג זדנוא סעמאמ

 !עטָאלב רעקסנימ רעד ףא -- סענערעּפ עכייוו ףא טינ

 ,ןביול טינ זדנוא ןעמ ףראד -- ןענַײז רימ רעוו ,ןסייוו רימ

 ,ןביולג רימ סָאװ ןיא ןוא ןביל רימ סָאװ ,ןסייוו רימ

 ..סעקיוװענָארב ןעילפ --- רעה ןוא ןיה ,רעה ןוא ןיה

 .סעקיװעשלָאב ןפור --- !רעוועג םוצ !רעוװעג םוצ

 !טנאה ןיא סקיב א טיג !עלעגנַיי ןייק טינ ןיב ךיא

 ,דנאנעבלאז קידנעטש --- ןאהאנ ןַײמ ןוא ךיא

 ,םיור רעיולב א טנערב ,רעטילגעצ זָאלג יוװ ,טנערב

 .ךיור ןיא טָאטש רעזדנוא ,רעַייפ ןיא טָאטש רעזדנוא .

 ,קישטנערפ ןטלא ןא ןיא ,לאנובירט םאב ךאוו רעד ףא

 .קישטנעבור עלעקנאי -- עלעגנַיי רעראד א טייטש

6" 



 ,ךעלרעמערק יד ןרעטיצ --- םייחא טמוק ,םייהא טמוק

 !ךעלרעמעק יד ןופ ןטאי --- סאג ןפא ,סאג ןפא

 ,גָאטראפ רעד טמוק טָא ,דלאב ָאטָא ,דלאב ָאטָא

 !גָאי ,רעכיג !אדייה -- דרעפ א ףא ןצעז ךיז לעוו'כ

 !עיירטעג ,עקניביל :ןעמאמ רעד ןביַײרשנָא ךיא לעוװ

 ...רעייפ ןוא ןרעכיוו ןגָארקעג ביל לגניי ןַײד טָאה'ס

 ,ןטָארעג עקניניילק ןרָאבעג זדנוא סעמאמ

 ,עטָאלב רעקסנימ רעד ףא -- סענערעּפ עכייוו ףא טינ

1 9 2 4 

 עװקסַאמ רעטנוא

 ,עצילעטעמ יד ,עלאק עדליוו יד ,טגניז יז ,טסרעה וד
 ...טגָאי יז ,טילפ יז ,דיילק ןסַײװ ןיא ...עטרעביושעצ -- רָאה יד
 ,עצעלעט א ףא ךיז טפראוו סָאװ ,עכיפלעוו א יװ ךַײלג ,טעוװעשוב יז
 ,טגָאלק יז ןוא סעקנאילמעז יד ןיא טּפאלק יז

 ,טעוועשוב יז ,ךָאנ רימ טגָאי יז ,טַײרש יז ,ייה ,ייה

 ,טסיימש יז ןוא סענסָאס יד טגייב יז יו ,עז

 ,טינ עשוב ןייק טסייוו סָאװ ,עכיפלעוו א יוװ ךַײלג
 ,,,טסייב יז ןוא לגרָאג ןראפ יז טקאּפ ןסָאכ ריא

 ,ןרעטאּפ ךיד טעוװ יז -- דלעפ ןיא ייג סינ

 ,דנילב ןרעוו טסצוו --- ריא ףא קוק טינ

 !ירעטאמ ויָאווט ָאכיל ,ךע :עטרעיױּפ א טצכערק סע
 ,דניק סָאד ,לרעטלומ ןופ ,ךיז וצ טעב ןיא טמענ ןוא

 ,ןרעטיצ סעלדָאי יד ,ךיז טלקַײק יז ,ייה ,ייה
 !טקאנק יז !טפייפ יז ,ךיז ןגייב סענסָאס יד
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 -- עטרעטיבראפ א טסעסיוג ןוא סיוא ךיז טיצ ןוא
 ,טקארט רעגולאק ןשיסור ןטלא ןפא ,ָאד

 ,ןרעיוד טעװ טַײקַיּור יד גנאל יװ טסייוו רעוו ...טרעוו סע ליטש יו
 ,לעפ עטכידעג עקִיײנש-קיכוּפ א טקעדעגוצ טָאה דרע יד
 ,ןרעיוא עקידלקניפ-רעבליז טימ סקופ רעגנוי א דלאוו ןופ
 ..דלעפמ ןיא סיורא רענעקַארשרעד א טייג

 ,עטעייטראפ רימ ןגיל ,רעדלעוו יד ןיא ,ָאד

 ,םייל ןיא --- סיפ יד ,יינש ןיא -- ּפעק יד

 ,ערעַײט ןַײמ ,ווָאטנוװע ןיימ ,וטסיב ווא

 ,םייה ןַײמ ,דניק ןַײמ רימ וצ טַײרש ןעמאלפ ןופ

 ,עטרעטאמראפ ,טינ ןפָאלש רימ טכענ לפיוו ןיוש

 ,טלייטעצ ךיז ןשיווצ רימ ןבָאה למיה ןוא דרע יד

 :ָאד ןטאמראה יד ןרעווש רעייפ טימ ,טסרעה וד

 !טליײװרעדסיױוא טסיב !דנאלרעטָאפ ,קילייה טסיב

)6 

 עיור רעד
 ..צרינ יניישוו

 .ןראילַאמס .ה

 ,עוװָאקטובָא לסעג וד ,יוא
 ,ענָאילעז עלעסעג
 למיה ןכיוה ןופ ךַײא ףא טקוק'ס
 .ענָאװעל ענעקַארשרעד א
 סענאקראפ עקיכָאמ יד אב
 -- עציײלּפ א ליטש ךיז טראש
 ,ךעלעבייש ןיא קוט-קוט טּפאלק'ס
 ,רעצייהלסעק רעד טּפאלק'ס

 16--06 2ה0



 לרע זיא רעוו
 ?רע טייג ןענאוונופ ---
 ?עריד ןַײז ָאד זיא ּווו ---
 ...רעליטש ,ןדִיי ,רעליטש --
 ...ערינ ינייעוו עיור א ---
 ...ךָאד טדער רע !אש ---
 ...ןרעה רימָאל --
 ?זדנוא רע טלייצרעד סָאװ ---
 ?רע טסייוו סָאװ ---

 "ץנילאמ, ןיא ןעגנילק סע ןוא
 :עסייה-רעייפ רעטרעוו
 ,עקנישטוט ףא ,רעבירג יד ןופ
 ?סעליוק ,רעדירב ,ריא טרעה
 ,טעוועשוב ָאּפאטסעג יד
 ...טעליוק ָאּפאטסעג יד
 ,רעדירב ,ןגיײוװש ןעד רימ ןלעוו
 ?רעבלעק יד יוװ ,ןגַײװש
 ,עוויש ןציז וצ גונעג ןַײז
 !רעלעק ןופ סיורא טייג
 ,ןבראטש וצ טרעשאב ַאי זיא'ס ביוא
 ?רעסעב זיא'ס סָאװ ,ריא טסייוו
 ,ןקור סעניוס ןיא ןיירא קאה
 !רעסעמ א ןַיירא קאה
 ,רעווָאניהארב רעדלעוו יד ןיא
 ,רעווארבוד-טלא יד ןיא
 םימָאי-סאכירא זדנוא ןשטניוו
 ...סעוואקוק עשיסורסייוו יד
 ,ָאוָאטנָאמירקס לפרעד ןיא --- טרָאד
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 --- ןגירק גנידצלא וטסעוו

 ,לבעל א טיורב ןוא סעקרעגוא

 ,לגירק א ךלימרעיוז

 סענאקראּפ עקיכָאמ יד אב
 ,עציײלּפ א ליטש ךיז טראש
 ,ךעלעבייש ןיא קוט-קוט טּפאלק'ס
 ,רעצייהלסעק רעד טּפאלק'ס
 ?רע זיא רעוו ---
 ?רע טייג ןענאוונופ ---
 ?עריד ןַײז ָאד זיא ּווו ---
 ..רעליטש ,ןדִיי ,רעליטש ---
 !ערינ ינייעוו עיור א --

|)6 

 סעלעבַײט עקטיג ףא
 קעלוװאז

 קעלווואז סעלעבייט עקטיג ףא

 ...ןפֶא רעיוט ןוא ריט
 :קעװ ןוא עלעקַייּפ ןיא ךיא לקַייּפ
 !ןפָאלש וצ גונעג !ףוא טייטש ,ייה
 ,סעשטאמכָאכ ,ייה
 ,רעגָאז-לטרעוו
 ,רעגנילש-םירָאפס
 -- רעסערפ-טנלָאשט
 ,ענעי טָא ןעז ליוו טלעוו יד ,טמוק

 ןענעק עכלעוו ,עלא ענעי

 ,עגנע-רעטצניפ ,ךעלסעג ןיא ָאד



 --- ןעגנערב קינָאה ןעניב יד יו

 ,ןטייב יד ףא ןטייווק ןופ טינ
 ןגיל סע ּוװ ,ןגיוו ןופ רָאנ
 ...סקאבלוק ןוא סגרעבנעטיוו עיינ
 !ןגיל וצ גונעג !ףוא ןיוש טייטש

 ...ןגינ סגנילירפ םעד ךַײא ראפ גָארטיכ

 !רענייא ,ןייטשפוא רענייא שטָאכ לָאז

 ...רענייק ,טינ רימ טרעפטנע רענייק

 ,טפָאלש םעליוא רעד

 ...ךיא פאלק ,לקַײּפ ןַײמ ןיא רעקראטש ךיא פאלק
 !לקעלפ יד ךיז ןדניצ סע !טָא
 . ,רעגגיפ ענַײמ ןענערב סָאד ,ןיינ
 ...לגענ ענַײמ ןופ טולב ךָאד טניר'ס
 ?רעדניק רענליוו ,ריא טגַײװש סָאװ זיא
 ,סעשטאמכָאכ ,ייה
 ,רעגָאז-לטרעוו
 ,רעגנילש-םירָאפס
 -- רעסערפ-טנלָאשט
 ,עגעי טָא ןעז ליוו טלעוו יד ,טמוק
 ,עלא ענעי
 "ףעלא"ץעמָאק/, :ןעיירש עכלעוו

 ...רעטומ אב דייוועגניא ןיא ךָאנ
 קיטומ ןוא סעקנירָאקס ןסע
 --- סעלָאּפ יד ןיא רעַײפ ןגָארט
 ,עלָאּפאמ א עלייזג ןופ טלעוו
 !ןגיל וצ גונעג !ףוא ןיוש טייטש
 ,..ןגינ סגנילירפ םעד ךייא ראפ גָארט'כ
 !רענייא ,ןייטשפוא רענייא שטָאכ לָאז
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 :.רענייק ,טינ רימ טרעפטנע רענייק
 ,טפָאלש םעליוא רעד

 ,,,למיה ןיא לרעטצנעפ א ךיז טנפע
 !שערייפעב זיז זיא'ס .טקוק עטבילעג ןַײמ
 !ןגרָאמטוג ,ערעַײט ,ןגרָאמטוג א
 ..זףעריוא יישק םא םעד ןקעוופוא רימ ףלעה

 ?ןעמעוו ,רעיירטעג ןַײמ ,וטסקעוװ ןעמעוו ---

 ,ראנ וד ,עלעראנ ,טינ טסייוו וד ,סָאװ

 ,טינ רעמ ָאד ןיוש ןפָאלש רענליוו יד זא

 ...ראנָאּפ ףא ןפָאלש רענליוו

15 

 לקינייא סרעמזעלק םעד

 ,עיזיוויד יד טור סע .טכאנ ערעטצניפ א
 ,ןעקנאט יד סעטסוק ןיא ןגייווש סע
 ךייט ןשישטַײד א ןופ טניוו רעטלאק א
 ,עקנאילמעז ןיא ןַײרא ךיז טסַײר

 ,טכאלש עטצעל יד ןָא ךיז טבייה דלאב
 ,ןעָאש עטלייצעג ןבילבעג
 --- טכאנ יד ןקעוו סעטעקאר עיולב ןוא
 !טנעָאנ זיא טָאטשטּפױה עשישטַײד יד

 ,םינָאשקא ןופ קלָאפ א 1
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 ,טנַײפ רעד טינ טסייוו סע ,ליטש ךָאנ זיא לייוורעד

 ,עגער ענעי טעוװ ןעמוקנָא ןעוו

 ףיילש רענרעזייא רעד ןעַיצראפ ךיז טעוו'ס ןעוו

 יייןכער א רעיַײפ ןופ טעוװו ּפָארא ןוא

 רעהא ךיז טגָארט רעוו .רָאטָאמ א טּפאלק סע

 ?טלקיווראפ טכאנ ןופ ךעשיוכ ןיא
 ,טנאטוידא רעד באטש ןופ טילפ סָאד
 ,לקיצַאטָאמ ןַײז טקאנק'ס ןוא

 ,טנאה רעד ןיא םיא אב טצילב עלעּפמעל א

 יייןעקנאט יד ןשיווצ טרעטשינ רע

 ?טנאשזרעס רעד ןיוועל זיא ּוווא ---

 !עקנאילמעז ןיא ,טרָאד ?ןיוועל ---

 ,לארענעג רעד ריד ףא טראוו סע !טנאשזרעס ,ףוא ייטש ---

 יייעוועט ןַײז טסייוו וד ,ךיז טכאד

 .רָאלק ןוא ץרוק ,רעפטנע ןוא רעה

 ?ןיוועל ךעליימ ,ןענאטשראפ

 טגָאי רעצעמע .רָאטָאמ א טּפאלק סע

 ,טלקיווראפ טכאנ ןופ ךעשיוכ ןיא

 באטש םעל ּפָארא ןעגנירּפש ןשטנעמ ייווצ

 .לקיצָאטָאמ ןסייה ןופ

 טנאוו רעד ףא ןוא .לשיט א ,לקנעב א
 ...ןיהא ןוא רעהא ןטָאש א ךיז טגיוו סע
 ףיילש א טנכייצ רעַײלב רעטיור א
 .ןילרעב ןופ זדלאה םעד םורא
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 ?ןיוועל ךעליימ --
 !לארעגעג ,רעה ךיא --
 : ?רעמונ רעטייווצ --
 !לארענעג ,ָאי --
 ?טנאקיזומ א --
 !לארענעג ,ָאי --
 ?קיוּפ א ףא טסליּפש --
 !לארעגעג ,ןיינ --
 ?טיילפ א ףא ,ונ --
 !לארענעג ,ןיינ ---
 ?טיימורט א ףא --
 | !לארענעג ,ןיינ --
 !טאדלָאס ,רעפטנע ,וטסליּפש עשז סָאװ ףא ---
 ,טאמראה א ףא --
 ?עמָאכלימ רעד ראפ ןוא ---
 !טאהעג לדיפ א --
 !טנעמורטסניא רעלעדייא ןא !לדיפ א --
 !טנעגיריד --- וד !רעטסעקרָא ןא ףאש
 ,טכאנאב טנַײה .ערטסקע רעבָא
 ,טכא .ןגרָאמ --- ןריטרָאּפאר םוק ןוא
 ,ןיירא ץ'רימ ןעוו ,ןילרעב ןיא ,ליוו ךיא
 ,ןַײז ךעליירפ לָאז ,קיזומ ןליּפש לָאז
 !טנאשזרעס ,רעפטנע ?ןענאטשראפ ץלא
 ,,טנאקיזומ ,רָאג סעּפע טסגַײװש וד ,רָאנ עז
 ---?ריד טימ זיא סָאװ ,ןיוועל ךעליימ
 ,רידנאמָאק רעטלא רעד םיא טגערפ
 ?בייוו א וטסָאה ---
 !לארענעג ,טאהעג --
 ?דניק א וטסָאה --
 ,לארענעג ,טאהעג ---
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 ?ןעמאמ א ,ןטאט א ---
 !לארענעג ,טאהעג --
 ?עלא יז ןענַײז ווו ---

 ,טרעטיצ עלעּפמעל א ,עקנאילמעז ןיא ליטש
 :רעפטנע ןא ךיז טרעה'ס ןוא
 ...ןטינשעצ ..,עלא ---
 בוטש רעד ןופ טּפעלשעג ןדייז םעד עליפא
 ,בורג רעד אב "סכעליירפ, א ןליּפש
 ,טרָאװ א ןבעגעג ,ןרָאװשעג בָאה ךיא רָאנ
 ,טרָא םענעי ףא ,טָאטשמײה רעד ןיא ךיז אב
 ,טסישאפ רעטצעל רעד ךָאנ טבעל סע ןאמזלָאק זא
 !טסירעליטרא ןא --- רעלדיפ ןייק טינ ךיא ןיב
 ,קילג ןרעסערג ןייק טינ סייוו ךיא -- ךַײא רעווש ךיא
 ,..קיזומ ןַײז טאמראה ןַײמ טליּפש סע ןעוו ,ןאד יו
 ...קירוצ ךימ טזָאל ,לארענעג ,טביולרעד

 ..ילמיה םעד טנעמיד א יו טדיינש עטעקאר א

 ,טכאנ רעד ןיא םאלפ רעיולב א

 -- רעַיײפ א ןטאמראה ןופ טציילפ'ס ןוא

 .טכאלש ענעדיישטנא עטצעל יד

 !ןילרעב טנערב סע
 ןסאג ףא ץעגרע ןוא
 ,.לאנק רעטצעל רעד ךיז טשעלראפ
 !לארענעג רעד טרָאפ סע !גנוטכא ---
 !ןיוועל טנאשזרעס ---
 !לארענעג ,רעה ךיא --
 ...ענָאטאמ א ריד ראפ ---
 !לארענעג ,קנאד א --
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 ?לדיפ יד וטסעז ---

 !לארענעג ,עז ךיא --

 ?דימ טינ טסיב וד --

 !לארענעג ,ןיינ ---

 ..דיל א סיוא ליּפש זיא ---

 !לארענעג ,ליּפש ךיא --

 .יןדיירפ ןיא טציא ליּפש ---

 !לארענעג ,ליּפש ךיא --

 .יןדייז םעד ראפ ,עמאמ-עטאט ראפ --

 !לארענעג ,ליַּפש ךיא --

+ 

 ןרעיומ עכיוה ןופ .ןילרעב טנערב סע
 ...עקינייא ןסיירפוא ךיז ןגָארטרעד
 ןרעיוט רעגרובנעדנארב יד אב
 ,לקינייא סרעמזעלק םעד "סכעליירפ, א טליּפש

585 

 .,לרעטסע ,ריד וצ גנאזעג א

1 

 !גנאזעג א ,לרעטסע ,ריד וצ גנאזעג א
 !טנוזעג א ,לרעטסע ,ריד וצ טנוזעג א
 ,קנאד א ,לרעטסע ,ריד קנאד א ןוא
 -- דנּווװ ןַיײמ וצ ץראה ןַײד טגיילעגוצ טסיוד סָאװ
 ,טנוזעג ןייטשפוא לָאז דיל ןיַײמ
 ,גנוי ןוא שירפ ,קידלקעבטיור
 !ךיגפא



 ,דניק ןַײמ ,ןשוק ךיז םוק

 ,גנוצ ןַימ ןענערב ןיוש טמענ'ס לייוו

 ,םאס רערעטיב רעד םארג ןופ

 ,טמעשראפ ךיז בָאה'כ ,לרעטסע ,יוא
 םארג א ריד ראפ ןכוז לייוו
 !םעשאה-לעליכ זיא

2 

 ...טלמעד ,לרעטסע ,טלמעד
 ?טלמעד ןזעוועג זיא סָאװ
 ,רעטַײש א ןזעוועג טלמעד זיא'ס
 .רעטַײש ןופ ןעירשעג טָאה טלעוו יד

 ,עיטסעב עקירָאהדנַאלב עקנאלש א

 ,"עטסעב, יד ,ענייר-רעירא יד

 ךעלדיימ עשידִיי עטעקאנ טָאה
 ,רעטיַײש םוצ ןבירטעג סנקעטש טימ

 עיזיוויד ןַײמ טרענודעג טָאה'ס רָאנ
 :ןזיוועד יו ,ןדאיראנס טימ
 .1!ןיא סאכאט ןִיא !ןייש סאכאט ןייש

 סגקלָאװ ןיא טעילוטראפ ץעגרע ןוא

 .ייעיישעי יוװָאנ רעד טָאה טגָאלקעג

 --- ,טלמעד ,לרעטסע ,טלמעד
 ,םעלָאכ א טמעלָאכעג ךיז טָאה רימ

 ,גיוא ןא ראפ גיוא ןא .ןָאצ א ראפ ןָאצ א 1
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 - ,םעלָאכ א םעלָאכ א ןיא עז'כ יו

 --- ,ךעלנע ריד ףא --- וד טינ יצ ,וד זא

 !טנלע טינ טסיב :טסיירט ןוא ךימ טסשוק וד

 ,רעייט רימ זיא ןעוועג סָאװ ,ץלא ,ָאי

 .רעַייפ סָאד ןעגנולשראפ טלמעד טָאה

9 

 !גָאט רעד רעסערג טרעוו ןגרָאמ
 !טכאנ יד רענעלק טרעוו ןגרָאמ
 ,גָאטראפ ,עטבילעג ,ןייטשפוא רימָאל
 --- ,טכאמ יד רעבירא טמענ ןוז יו ,ןעז
 ,געלשעג ,עכיצער ןָא ,טולב ןָא
 ,טפאה ךעלדנקלָאװ ןשיווצ ,ליטש רָאנ
 געוו א למיה ןיא טקינייר ןוז
 טפארק רעקידנעלב ריא טימ טכערב ןוא
 ,םאצ םעד םינָאשקא סנטָאש ןופ
 ,טרעשאב ןיוש גנאל ןופ זיא יוזא
 םארעג ןוא יירפ לָאז ןרעוו זא
 ,דרע-וינעמאמ יד ןשטנעמ ראפ
 ,גָאטראפ ןגרָאמ סע טעוװ ןעשעג
 ,טבאמ יד רעבירא טעוו ןוז וצ ןעוו

 ,גָאט רעד ןרעוו טעוו רעסערג ןוא

 ,טכאנ יד ןרעוו טעװ רענעלק ןוא

1639 



 טימ ךעלעכיק
 ךעלעמעז

 ,טַײצ-טנוװַא עװקסָאמ זיא ןייש
 ,עלעיינש א טלאפ סע ןעוו
 סאג-יקרָאג רעד ףא ךיא ייג
 ,ךיז ןעיירפ טנגוי רעד טימ
 ןעזרעד ךיא בָאה טיילק א ןיא
 ,ךעלעמעז טימ ךעלעכיק
 סיורא סאג רעד ףא ךיא ןיב
 ;לרעמעז א -- דיל א טימ
 !טייטש
 !טייטש
 !טייטש
 ,טפיול טינ ,יוזא טלַײא טינ
 ,טיילק ןיא רעהא ןַיירא טייג
 טפיוק ,רעדניק עלא ראפ טפיוק
 ,ךעלעמעז טימ ךעלעכיק

 .ךעלעמעז טימ ךעלעכיק

 ,עלעגניי א ּפָא ךימ טלעטש
 :קידוװועמעש סָאװטע ךימ טגערפ
 ?ךעלעכיק עיָאקאט ָאטשט
 ?ךעלעמעז עיָאקאט ָאטשט
 ,עלעגנִיי םעד ףא ךיא קוק
 ,עלעטיה-רעטופ ןַײז טעלג
 ,קירעיורט רימ טרעוו סע ןוא
 :עלעדיל ןַײמ גניז ךיא רָאנ
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 !טייטש
 !טיטש
 !טייטש
 ,טפיול טינ ,יוזא טלַײא טינ
 ,טיילק ןיא רעהא ןַײרא טייג
 טפיוק ,רעדניק עלא ראפ טפיוק
 ,ךעלעמעז טימ ךעלעכיק

 .ךעלעמעז טימ ךעלעכיק

 ,רעה ךיא ,טכאד רימ ןוא ךיא גניז
 :עלעגנִיי ןיימ טעב סע יו
 ,עלעכיק א ףיוק ,עטאט
 ,עלעמעז א ףיוק ,עטאט
 ,עלעגנַיי ןיימ ,וטסיב ּוװ
 ?רערעַײט ןַײמ ,וטסיב ּוװ
 רימ וצ טסיירש וד זא ,ךיז טכאד
 ;ןרעַײּפ-ָאטעג יד ןופ
 !טייטש
 !טיטש
 !טייטש
 ,טפיול טינ ,יוזא טלַײא טינ
 ,טיילק ןיא רעהא ןַײרא טייג
 טפיוק ,רעדניק עלא ראפ טפיוק
 ,ךעלעמעז טימ ךעלעכיק

 .ךעלעמעז טימ ךעלעכיק

 ,טַײצ-טנוװָא עװקסָאמ זיא ןייש
 ,עלעיינש א טלאפ סע ןעוו
 סאג"יקרָאג רעד ףא ךיא ייג
 ,ךיז ןעיירפ טנגוי רעד טימ



 ייז ךיא ביג ,רעדניק ךיא עֹז
 ,ךעלעמעז טימ ךעלעכיק
 טלעוו עצנאג יד ,טכאד רימ ןוא
 ;לרעמעז ןַײמ --- דיל ןַײמ טגניז
 !טייטש
 !טייטש
 !טייטש
 ,טפיול טינ ,יוזא טלַײא טינ
 ,טיילק ןיא רעהא ןַײרא טייג
 טפיוק ,רעדניק עלא ראפ טפיוק
 ,ךעלעמעז טימ ךעלעכיק

 ,ךעלעמעז טימ ךעלעכיק

81 

 קנארפ אנא

 ,טימ רעד ןיא ,ליוקדרע ןפא ,ךיוה
 ,ןעגנאלרעד טינ לגיופ א ןָאק'ס וו
 דיל א טנניז ןוא קנארפ אנא טייטש
 ,ןדנאלרעדינ יד טקעוו ןוא
 טנאה ןיא טלאה ןוא !טצנאט יז !טעז ,טעז
 ,עריונעמ ענעדנוצעגנָא ןא
 !קנארפ אנא --- ,ךיא יירש --- !ךעלעמאּפ
 ,עריומ טינ טָאה יז .עקרעפיטש יד ,טכאל יז
 ,רָאה עריא טשוק יינש א .טגניז יז
 ןסעגראפ בָאה'כ סָאװ ,דיל א טגנילק'ס ןוא
 ;רָאפ ךיז טלעטש ןוא -- !טקנעדעג יז ןוא
 ,לסעג סעמאמ ןַײמ ןופ רָאג דיל א
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 טּפאלק ,ליֹוקדרע ןיא טּפאלק ןוא .טצנאט ינ

 ,ןסאצּפָא ענרעצליה עריא טימ

 טּפאכעגפוא ךיז ףָאלש ןופ --- םאי רעד

 .ןסאג רעמאדרעטסמא ףא טציילפ ןוא

 -- יז ןוא
 .,טנאה רעד ןיא עריונעמ רעד טימ

 ..ןֿפָא --- ןגיוא יד ,טבעל יז .טצנאט יז

 !קנארפ אנא --- ליוקדרע ןיא טּפאלק יז

 ןֿפָאלש טינ טוָאל ,,,ןפָאלש טיג טזָאל ןוא

160 

 ָאללא

 ..ָאללא ---
 ..ָאללא --
 :טלעוו רעד ןופ ןשטנעמ עטוג עלא וצ גנילק ךיא

 ,עמיטש ןַײמ טיול ריא טנעקרעד סיוועג
 ,גנומיטש עקידנצנעלג א רימ אב זיא'ס זא

 יי !טייג רע
 -- ךַײא וצ טייג רע
 גָאט-גנילירפ רעקידסעִיכ רעטשרע רעד
 :ןוז טימ סָאק ןלופ א טנאה ןיא טלאה ןוא

 !םִיאכעל ,ךעלרעדירב ,םיאכעל ---
 ךעלקינייא יד טימ ,ענשאּפערָאה סעדייז ,טקנירט

 :עכָארב עשירעטכיד יד רימ טימ טגָאז ןוא
 !ךַײא טקיגייראפ ,טלעוו רעד רָאג ןופ ןעגנילירפ ---

164 



 ןיסעלעט עמאיז

 עבָאצ-בָאצ

 סעּפָאנס ערעגָאמ טימ ןגָאװ םענרעצליה א

 ,טעּפָאסעג טרעטאמראפ ןוא סקָא ןא טָאה טּפעלשעג

 .עבָאצ -בָאצ

 ,טעניירא ךיז דמאז ןיא ןבָארג סעדָאבָא יד
 :ןענַײט ןטלָאװ ייז יו ,רעדער יד ןעּפירקס סע
 ,ןסקא עטנקירטראפ יד טרימשעג טינ גנאל ןיוש ---
 ,ןסקאוו טינ ָאד ךיוא ליוו לפָאטראק עליפא
 ןסע רימ ןלעוו טָאװ לפָאטראק רעסיוא ןוא
 --- ..?עיסעלָאּפ ןיא ,קעה םענעפרָאװראפ רעזדנוא ןיא
 ...עבָאצ-בָאצ

 --- ,ןגָאװ רעד רעדַײלש א ךיז קָאינּפ א ןָא טוט טָא
 ?ןגָארטראפ טָאה רעוו שינעקירטראפ יד זדנוא וצ
 - ןכָארבראפ ?גילפ יד טָאה דלאווג א טימ זדנאג א
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 ,ןכָאמ יד רעבירא ךיז טזָאלעג ןעילפ ןוא

 ,רעסעב זיא טעּפירּפ טַײז רענעי ףא רעשפע לייוו

 ייירעסערג -- סערעזָא יד ,רענירג טרָאד --- ןזָארג יד

 ...עבָאצ-בָאצ

 ,ןכיוה ןיא למיה ןיא עטילגעצ א --- ןוז יד

 .סעכיוק יד ןופ סיורא ןצנאגניא זיא סקָא רעד

 ,טלקיווראפ רעדלעפ יד טָאה ביוטש רעקידוז א

 ,לטיה ןשיטאדלָאס א ןיא רעבַײרטנָא רעד

 ,עמָאטסימ ,עכלעוו ןיא ,עווָאטכוי ןיא ךיש ןיא

 ,עמָאכלימ ןופ גנאל טינ ָאד רע זיא ןעמוקעג

 טרעטאמראפ ,טנשקאראפ רענרעה יד ראפ טּפעלש רע

 .עטאל רעלעקנוט רעד טימ ּפָאק ןשיסקָא םעד

 יייעבָאצ-בָאצ

 ,ןגייווצ יו ,ענייש ןענַײז סקָא םאב רענרעה יד

 .ןדיײלראפ טינ סקָא רעד ליו ךָאי םענעבמעד םעד

 ,ןעכומשט רעכעלזָאנ יד ןוא ,ּפָאק ןטימ טפראוו רע

 ןכורעג טימ טקעמשראפ ,עמאטסימ ,םיא טָאה סע

 ,עליופ סעקערוב ןופ ,רעכייוו ענעקעמ ןופ

 -- עלױּפ טימ ןלופ א רעבעצ םענרעצליה א

 .יןגירק וצ םיא רעווש זיא סָאװ ,אזא לכַײמ א

 ,ןגינ רעדנגָאנ א ךיז טגָארטרעד עינשזַאּפ ןופ

 ...עבָאצ-בָאצ

 ןפיוה עקידורב ךרוד ךעלסיפ עסעװרָאב טימ

 ,ןֿפױל ךיז ןזָאלעג ןגָאװ םעד ךָאנ ךיא בָאה

 ,ןטניה ןופ סירדלאווג א ךיז קָאװשט א ןָא טכאמעג

 ,לטניוו א ךעלזייה יד ןיא ןיײרא רימ טזָאלב סע

 ,ןעגנאלרעד וצ רעווש זיא'ס ןוא ךיוה זיא ןגָאװ רעד

17--6 



 ,ןעגנאז ערעגָאמ יד סעּפָאנס יד ןופ ּפוצ ךיא
 ,ןבירעצ עינָאלד רעד ףא גנאז םענעדלָאג א
 ,ןבילקראפ לברא םעניא טַײװ ךיז טָאה יורטש יד
 --- ,ןעמונעג רענרעק ענעקורט יד ןעשטמָארכ בָאה'כ
 ...ןעמוג ןַײמ ןכָאטשראפ טָאה גנאז א ןופ ץנַאװ א
 ...עבָאצ-בָאצ

 ,ןפיול ןייא ןיא טלאה ךיא ןגָאװ ןכָאנ סאק ראפ
 ,סנפיוה יד ןיא קילפ ךיא ןעגנאז עקיכעטש יד
 --- ,בָאשטש א ךימ טגנאלרעד ןטניה ןופ טָאה שטַײב א
 ...בָאצ ,עבָאצ-בָאצ

 ,ןעמוקאב זַײװדניק בָאה'כ סָאװ ,ץימש יד ןופ ,טסייוו רעוו
 ,ןעמוג ןַײמ ןכָאטשראפ טָאה טולב זיב סָאװ ,גנאז ןופ
 ,ןעמוקעג זיא דיל ןַײמ
 ,בָאג ןיימ ןוא ןַייּפ ןַײמ
 ..!בָאצ ,עבָאצ-בָאצ

680 

 .רעטעפ רעד

 ,לטראק א טביירש עיאש-םיאכ רעטעפ רעד
 ,טגיפעג ךיז רעטכָאט ןַײז וואלסענירעטאק ןיא
 ,ןטראוורעד טשינ ךיז ןָאק ןוא ריא ףא טראוו רע
 ,טגיט ןיא טקנוט ןוא טקנוט ןוא טניט ןיא טקנוט רע ןעּפ יד

 ,רעניורב א ןוא רעטכידעג אזא --- טניט רעד
 ,טריּפס טימ םיא ןופ טקעמש סע ,רוטילָאּפ יו
 - צניווא ךעלעּפע ןופ םיא רע טָאה סָאד
 ,טריפעצ עלעשעלפ-עופער א ןיא
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 ןגיובעגנָא עטאריצ רעד וצ דרָאב יד

 ,טארוקא םעזעב א יוװ ,טעשרוש ןוא
 ,ןגיוא עקיטכיזצרוק עטקנעבעגסיוא יד
 ,טאמיק טשינ ןעעז ןוא ךיז ןרערט יז

 ,ןרָאלראפ ןַייש יד רָאג םעצולּפ רע טָאה טָא

 ,טשיווראפ ריּפאּפ-קעלק עצראווש יז טלָאוװ'ס יו

 | ןרָאפוצּפָארא ןָא ןבייה סערוש עגנאל יד

 .שיט ןפא לטראק ןלָאמש םענופ

 ,ענידעמ רעד ןיא גנאל ןיוש זיא רעטעפ רעד
 ,ןוז יד טשינ לָאמנייק ךיז טזַײוװאב'ס ןיהּוװ
 ןעניפעג טסנָאק עטאריצ רעד ףא טציא ךָאנ
 ,ןונ א יצ ,דעמאל א יצ ,ףעלא ןא

1950 

 -- רעמאה ןשרעכעלב םעד
 | ןמיה ןַײמ

 + רעמאה ןשרעכעלב םענרעצליה םעד
 ,ןעמיר וצ ךיא לעוװ ןרעהפוא טינ
 -- רעמאה ןשרעכעלב םענרעצליה םעד
 ,ןמיה ןַײמ ןוא ביול ןַײמ

 ,רעּפרעק ןַײז זיא במעד ןקיטכעמ ןופ

 ,ןרָאבעג רעמאה םעד טָאה במעד רעד

 רעקּפרעט רעד ערָאק רעד רעטנוא טרָאד

 .ןרָאי רעטרעדנוה םיא ןגָארטעג



 רעטלע ןַײז ןופ טלייצרעד ךעלטקניּפ טָאה'ס

 ,עדנור יד ןבראק יד טימ קָאינּפ רעד
 רעטלעגראפ רעד ךָאמ רעד ןכלעוו ףא
 ,ןדנובראפ ךעלּפינק עקיכעטש טָאה

 - ,רעגעז יד אב געז יד טָאה טצירקעג
 ,טרעוו דלאווג אזא דלאוו ןיא םעצולּפ ןוא
 - רעגעז יד ,רעקעה יד ןבָאה סָאד
 ,טרעגלאוועגרעדינא רעביג םעד

 רעקעה יד ,רעגעז יד ןבָאה טָאד

 ,ןעקגורטרעד ןטָאש ןיא רעביג םעד

 רעקעה יד אב קעה ןבָאה טצירּפשעג

 .ןעקנופ טימ ןוא טפאז ןשרעמייב טימ

 ,רעטייוו ןוא רעטַײװ ץלא ,ךעלסיבוצ
 . רעמארעג רעד טלעוו רעד ףא זיב ןוא
 רעטַײרפאב א במעד ןופ זיא סיורא
 ,רעמאה רענרעצליה רעשרעכעלב רעד

 רערָאלק רעד רעמוז רעד םעדכָאנ טשרע

 .םיא טָאה טעוועטראהעג ,טנקירטעג

 טערָאּפעג ךיז םיא םורא טָאה'ס ןוא

 .עטָאלד יד ,רעבגע רעד ,לבוה רעד

 ,לָאמניײק טינ ךיז לָאז רע ןעלשירק זא
 ,ןדָאש ןייק ןָאטנָא טינ םיא לָאז עמ
 למיוב ןקידוז ןיא ןעמ טָאה זיא
 .ןדָאבעג לָאמ ןייא טינ םיא ךָאנרעד

 ,ןבעל םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 ,ןטנעקאב א וצ יווװ ,ךיא בָאה זיא
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 ,ןבעגעג םיא טנאה עכעלטנַירפ ןַײמ
 ,לטנעה ןייז רימ טגנאלרעד טָאה רע ןוא

 רעמאה ןשרעכעלב םענרעצליה םעד
 .ןעמיר וצ ךיא לעװ ןרעהפוא טינ
 ,עמאטסימ ,ןגָאז טיג לָאמנייק לעוו'כ
 ,טנעמיד א ןזעוועג זיא רע זא

 רעגניפ יד רימ טָאה רע לָאמ ןייא טינ
 ,לגענ יד ןכָארבעצ ,טקיטולבעצ
 ,ןעגניווצ ךימ טגעלפ רע יוװ ,לָאמ ןייא טינ
 ,ןגער ןיא ןוא יינש ןיא ןקעד לָאז'כ

 ןקאנ-ןוא-זדלאה בָאה ךיא לָאמ ןייא טינ
 ,רעמורק ןופ עווקָארק ןופ ןכָארבעג
 ןקאמשעג א ץעז א לָאמ ןייא טינ
 ,ןעמוקאב רעטייל םענופ ךיא בָאה

 ,ןכעלב טימ ןדָאלאב ,לָאמ ןייא טינ
 ,ןקור ךיז ךיא געלפ רעטצנעפ-ךאד ןופ
 ןכערב ןגעלפ רימ יוװ ,טינ טגערפ טנַײה
 .ןקור רעד ןוא סיפ יד ןוא טנעה יד

 רעביג םענעבמעד םענופ זיא'ס רָאנ

 ערּוװג ןַײז ,טייקטראה ןַײז ,טַײקבראה ןַײז

 -- ,רעבירא ,ןשטנעמ םעד וצ ,רימ וצ

 .ערוש ןַײמ טעכיוא סעוועטראהעג

 ןגינעגראפ אזא ךָאד זיא סע
 ,ןעיירפ ןקיצנייא ןדעי טוט'ס ןוא
 ,ןגיוו עשרעדניק יד ןעייטשי'ס ןעוו
 ,ןעיינש ןוא סנגער ןופ עטצישאב



 !עראוו א ,רעמאה םעד עראוו א
 ,גנושטנעב עכאפיירד א רעכעלב יד
 סעראמכ יד רעטנוא ןרעמאה סָאװ
 !ןשטנעמ יד ראפ ּפעק רעביא ךאד א

 רעמאה ןשרעכעלב םענרעצליהח םעד
 ,ןעמיר וצ ךיא לעװ ןרעהפוא טינ
 רעמאח ןשרעכעלב םענרעצליה םעד
 ,ןמיה ןַײמ ןוא ביול ןַײמ

14 

 לסַײװ ןפא

 ---ליטש ָאד זיא'ס סָאװ ,טוג יו .בוטש עטסוּפ א
 .ןענָאק ךיז ןפָאלשסיױא רעשפע ןלעוו רימ
 ליד ןפא רעדינא לאפ'כ רעדימ א
 ,ענַאקיא רעשיליוטאק א רעטנוא

 ףַָאלש םענופ רעירפ םעלָאכ רעד טמוק'ס ןוא

 ןסַײװ א דרעפ א ףא ךימ קעווא טגָארט ןוא

 ףַאס ןטוג א ןעמעלָאכרעד וצ ףא

 ,ןסייר ןיא ךַײט-טעּפירּפ םאב רענַײמ םייה ראפ

 דנאל-רעביוצ ןיא בָאה'כ ןטירעגניירא
 ...סעציײלּפ יד ףא קאזקור ןוא סקיב א טימ
 טנאה עקסטאדלָאס עטקיטולבעצ א טָאה
 ,סעצייל ייווצ ענעדלָאג יד ןָאטעג ּפאכ א

 ,לעטש א ןָאטעג דרעפ סָאד ךיז טָאה ריוּפאק
 ,טרָאד טַײװ ץעגרע ןקלָאװ א ףא ןעָאלט יד
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 לעפ רעקידרעַײפ ןַײז ןופ ךימ טָאה ןוא

 ,טרעדַײלשעגּפָארא

 טכאנ עצראווש עבילה א ,ףוא גנירּפש'כ .ץעז א
 ,.,לסַײװ ןטיור ןיא לאפ א ,ךָארב א טוט ךיז
 טכאלש ןיא ךיז ןפראוו רימ .ףוא ןעווער ןטאמראה
 ,ןסַײר ןיא ךַײט-טעּפירּפ םאב רעניימ םייח ראפ

6846 

 עילוּפאק ראפ טכאלש ןיא

 ,ןגעוו יד רעביא ךיז ןציירק'ס ּוװ

 ,עילוּפאק ןופ טַײװ טינ ,לדלעוו ןיא

 ןגעלעג עשָאילא זיא רימ טימ

 .טעילוטעג ךיז טַײז ןיײמ וצ טָאה ןוא

 ,עשָאילא רעדנָאלב רעד ,רעמיורט רעד

 ,ךיז טקעעג ןבעל ןַײמ טלָאװ םיא ןָא

 ,עשַאקשינ ,ןימ אזא רעוואכ א

 .ךיז טגעמעג ןשטניוו רערעדעי טלָאװ

 ןסעזעג ןעמאזוצ ןענַיז רימ
 ןעיישנארט רעקסרוק יד ןיא םיא טימ

 ןסעגעג םענייניא עשאק ןוא
 ,ןעיינש רעשזעינָארָאװ עפיט ןיא

 ,עטצענראפ ,עטליקראפ טעזיױּפעג

 ,ךיז טלייהעג עדייב לָאטיּפש-דלעפ ןיא

 ,עטצעל טימ ןליוק טימ ךיז טלייטעג

 ,ךיז טלייטעג ןטצעל טימ ןסיב טימ



 ,רעיידלאוו רעדלעפ ןיא --- עטאכ ןַײז
 ,ןרָאב עשיסורסַײוװ ןיא --- םייה ןיימ
 ,רעַײפ ןטימ קעווא זיא ףרָאד ןַײז
 ..ןרָאלראפ לטעטש ןַיימ בָאה ךיא ןוא

 ןעיורג םעניא ביוטש םעניא --- טציא ןוא
 .ןעמוג רעד טנקירטיס .ָאד ןגיל רימ
 עיָאװכ עטעילאמסעג ןופ םאט םעד
 .ןעמונעג ןשימ ךיז טָאה טולב טימ

 ,ףעשיק ןופ יו ,דלאוו ןופ ןענַײז רימ

 ,ןעיירפ ןפא ןיילּפ ןפא סיורא

 וועשִיי ןווערָאכ ןופ --- ןגעקטנא

 ,רעַײפ זדנוא ףא טָאה ןָאטעג ראּפש א

 ,.,זדנוא טלעפראפ םעצולּפ טָאה םעטָא רעד

 ?ןגיל רימ ּווװ ,טניירפ ןַײמ ,וטסייוו יצ

 זיא טלעוו רעד ףא שטנעמ א ראפ סָאװ ןוא

 ?ןגיה םעד לטעטש םעד ןופ סיורא

 ,רעזייה יד ןופ ךיור ןיא וטסעז יִצ

 ןקָאטש ענרעצליה יד ןופ םאלפ ןיא

 עזיירג סָאד לדרעב עשינייקז סָאד

 ?ןקָאז ןשיניועג רעזדנוא ןופ

 ,רעדנאנאפ ןעלקיוו ךיז ןעגנאלפ יד

 -- ,ןשיור ןיוש ןעמענ יז -- ןעקנאט יד

 עדנאמָאק יד טגנאלרעד זדנוא טלָאוװ'ס יו

 .רעשיוי ןופ רעריטראמ רעטלא רעד
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 ,טעילוהעצ ןבָאה ךיז *סעשויטאק,

 ,םערָא םעד וצ סקיב יד עילוט ךיא

 עילוּפאק ראפ טכאלש ןיא זדנוא טשטנעב סע

 ,םירָאפס-רעכיױמ עלעדנעמ
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 ךאילש רעשטידוד ףא

 עיגיל טַײז רענעי ףא ךאילש רעשטידוד טימ

 ,ןבַײלק סעדעגאי ריא טלָאז ןייג טינ

 עיגיל טַײז רענעי ףא ךאילש רעשטידוד טימ

 -- ,ןביירט טינ ריא טלָאז עדערעשט יד

 עיניל רעד אב ךאילש םענופ טייז א ןָא לַײװ

 .עיגיּפ רעטעפ רעד טפָאלש

 ,טלאהראפ "וקוק; םעד עקוואקוק עליטש יד

 -- ,דלאוו םעניא טכאנאב טינ טַײרש ָאד עווָאס יד

 .עיניּפ רעטעפ רעד טפָאלש סצ

 ,םיוב ןופ ערָאק רעד ןיא טּפאלק טינ ץלָאהקיּפ רעד
 --- ,םיוק ךיז רעטעלב יד ןיא טראש רע -- רעלכעטש רעד
 | -- רעטעלב יד ,ןלָאז יז ןכרָאש טינ
 ,רעטעפ רעד טּפָאלש סע ,אש
 ,ףָאלעג ןַײז טניוו םעד אב טרעוו ָאד רעליטש
 ףָאלש ןופ עלילָאכ ךיז לָאז ןקעוופוא טינ
 ,רעטעפ רעד

 ?טעב ןַיז ָאד זיא ּוװ
 ?ןייטש ָאד יז ןָאק ּוװ
 ןייטש א יו טראה זיא סנּפָאקוצ רעד סָאװראפ
 ?רעטעפ םעד אב
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 ,לטעטש סָאד זיא ּוװ ןוא בוטש ןַײז ָאד זיא ּווװ

 ?ןדימש יד ,רעיוב יד --- םינייכש יד ןענייז ּוװ

 ,לטערב א --- ןקָאלפ ןפא ,דרע'רד ןיא ןקָאלפ א

 -- ,ןבירשראפ עצראווש טימ סעיסיוא טימ *רָאבכינ יוּפ,

 ןבילבראפ זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד זיא סָאד ןוא

 יירעטעפ םענופ

 ,עיניל טַײז רענעי ףא ,ךאילש רעשטידוד טימ

 -- ,ןבירטעג עוואנאק םוצ טָאה עמ לטעטש סָאד

 !עיניּפ ,ךיד ןעמ טביירט ּוװ ,עיניּפ

 ,עוואנאק רעפיט ןיא רעדיילש א םיא טוט עמ

 ,רעוואשז ןקיּפמוז םענופ קירוצ ךיז טסַײר רע

 ,רעקנעה יד ןיא ןַיירא ךיז טסַײב רע ,ךיז טסייר רע

 ,ןעקנעוושאב ךיז טולב םענעגייא ןַײז טימ טוט רע

 ,רעדַײלש א םיא בורג רעד ןיא טוט עמ רעדיוו ןוא

 ,טרָאד טַײװ יד ןבעגעג טָאה לאנק רעקיכליה א

 ,םיא גונעג טינ ראזג רעקיזָאד רעד זיא'ס ביוא ןוא

 ,םיגוראה ןבָאה ייז טרעגלאוועגנָא םיא ףא

 ,ןגעלעג זיא םיא ףא לטעטש ענעצנאג סָאד

 ,ןגעוורעד טינ רעמ ךיז רע לָאז ןכירקסיורא

 ,ןטימעגסיוא ליוק יד ,רעטעפ םעד ,םיא טָאה'ס רָאנ

 ,ןטינשראפ טינ דרעווש יד ,רעטעפ םעד ,םיא טָאה'ס רָאנ

 ,ןרָאצ ןיא ךיז טָאה רע טערבָאבעג ךָאנ גנאל ןוא

 .ןרָאװעג ןפָאלשנא טרעטאמראפ זיא רע זיב

 עיניל טַײז רענעי ףא ,ךאילש רעשטידוד ףא
 ...עיניּפ רעטעפ רעד טּפָאלש
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 .לפע

 ,טכורפ טימ קראמ רעד זיא טרעגלאווראפ
 ,רָאיאה לּפע זיא ץלא ןופ רעמ רָאנ
 ,רעייפ יו ,עקניּפעּפ עטיור א
 ,ךוזראפ ןוא עּפוק ןופ םענ ךיא

 -- טפאז טימ ןָאטעג ץירּפש א טָאה סע

 .ןסיז ןוא םענענאטשעגסיוא ןא

 ןסיבעגנַײרא ןוז רעד ןיא יו

 ,טפארק רעצנאג רעד טימ ךיז טלָאװ ךיא

 טריּפש רעקידנעלכיימש א רימ ךָאנ

 טלּפענקראפ זיא סָאװ ,שטנעמ רעיורג א

 .שטנערפ ןטלא ןקסטאדלָאס א ןיא

 טריוולָאק --- ,םיא ךיא גערפ -- ,ןכלעוו ןופ ---

 ?לַּפע יד רעהא טכארבעג ריא טָאה

 ,ירינָאּפ ןופ ---
 --- !?ירינָאּפ ןופ --
 ,..ירב א ןָאטעג טָאה ןצראה ןיא

 -- ,רעַײט זדנוא טסָאקעג ירינָאּפ טָאה'ס..
 רעיַײפ טימ זדנוא ףא טָאה ןסָאגעג

 !ירפרעדניא זיב ירפרעדניא ןופ

 / ,דָאסילּפע ןטליוקראפ א ןיא

 ,עמורק ןעלצרָאװ ןופ טכעלפעג םעניא

 רעמוז ןכעלרעדיוש םענעי ןיא

 ,דָאװזוו ןַיימ טימ ךיא ןיב ןגעלעג



 ,טולב ןַײמ בָאה'כ ןטרָאד ןסָאגראפ

 ייירעדעי יו ,זדנוא ןופ רערעדעי יוו

 רעדעס יד ןיא ,עמאטסימ ,ראפרעד

 .טוג ןסקאוו רעסציא לּפע יד
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 ןַײז וצ ענאקעמ סָאװ ָאטינ
 לגיופ םעד

 ,לגיופ םעד ןַײז ענאקעמ וצ סָאװ ָאטינ

 ..ןבעל ןצנאג ןפא רָאנ דיל ןייא טָאה רע

 ,ןגיולפעגסיורא טסענ רעד ןופ רע זיא טָא

 .ןבעווש למיה ןכיוה םעניא רע טמענ טָא

 ,ןדָאל יו ,ךעלעטעלב ייווצ ףוא רע טלארּפ טָא

 ייןעגיײיש ןעמונעג טסענ ןַײז ןיא טָאה ןוז יד

 ,ןדָאב ךיז ךעלעיוט יד ןיא רע טמענ טָא

 .ןעגייז ייז ךעלסעברא עקיטכיזכרוד יו

 ,ןסיײבראפ וצ ןכוז סעּפע רע טמענ סָא

 ,רעבראה א טניוו א םיא טימ ךיז טלגנאר סָא

 ןסַײװ םעד דלאוו-עזָאירעב ןיא רע טָאה טָא

 ,רעבראּפש א ןופ ןסירעגסיורא םיוק ךיז

 ,סעטכישעג רעטנזיוט ןריסאּפ ךָאנ ןוא

 ,רעדיל טנזיוט זיא ייז ןופ ערעדעי סָאװ
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 ,רעטכיד א טסיב וד ןעוו ,טלמעד זיא סָאד רָאנ
 ,רעדיוו עבלעז סָאד טגניז ,לגיופ רעד ,רע ןוא

 ..יןענאדזיב ןוא ןענאדנופ דיל ןַײז זיא סע

 .ענאקעמ טינ ךיא ןיב לגיופ םעד ,ןיינ
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 רעטירד רעד
 .ןימ רעשיטאמארג

 -- ,ןרָאבעג עטיל רעד ןיא ןיב ךיא

 !ןיב ךיא ,קאווטיל א ךיא ןיב זיא

 ,ןרָאי יד ךעלקילג ןבעלסיוא טלָאװ'כ

 טנרָאצרעד טינ יוזא ךימ טלָאװ'ס ןעוו

 .ןימ רעשיטאמארג רעטירד רעד

 ,טרעטאמראפ ךימ טיוט ןזיב טָאה רע

 !טאלג טינ םיא ייטשראפ ךיא :רעמ ךָאנ

 ץעטאט ןוא עמאמ ןַײמ טָאה םיא טימ

 ,טאהעג עסאמוא-עגאמ ןייק

 ,ןרעה םיא בָאה'כ טנעקעג טינ ייז ןופ

 ,גנולש ןיא טלציקעג ייז טלָאװ רע

 ,ןרעק טינ ךיז גנוצ רעד טלָאװ ייז אב

 .גנוצ רעשיקאווטיל רערעווש רעד

 ;לכייס רעד ייז ןעוועג זיא רָאלק טינ

 ?סָאװ ףא ?ןבָאה םיא ןעמ ףראד סָאװ



 לפיימש א רָאנ טגעלפ ןפורסיורא

 ,"סָאד , רעקיזָאד רעד טָא יז אב

 ,לדיימ סָאד ,לגביי סָאד,
 ,דרעפ סָאד ,לבַײװ סָאד
 ןדייר א סע טָאה רעוו
 ?טרעהעג ןימ אזא

 ,*סָאד; א זיא "רע; ןא
 ,*סָאד; א זיא יז; א
 ןגעווטסעדנופ ךָאד ףראד עמ
 ,סָאמ א ןבָאה

 ןביילב לָאז ,רעגייטשא ,לדיימ א
 --- ,ןאדאנ ריא --- ןימ םענעגייא םאב
 ,לבייוו א לדיימ סָאד ןרעוו ףראד
 ,ןביירטראפ יז ןאמ רעד לָאז ךָאנרעד
 ,ןאמ רעד לָאז ריא אב ןבראטש יצ

 -- ?עשורג יד; ,*ענָאמלא יד; :טרעוװ ןאד

 ,ןימ רעכעלריטאנ רעטייווצ רעד

 ,םישודיכ-שעדיכ ףא ןשָאל א

 ,ןיהא ןוא רעהא סע טיירד עמ

 -- ,"לגנִיי סָאד, טעכיוא זיא עבלעז סָאד
 ,ןאד רָאנ רע טגירק םענַײז ןימ םעד
 לגניי עקיזָאד סָאד טָא טרעוו'ס ןעוו
 ,ןאמ א ,ןסָאכ א ,רעכָאב א

 ,"ןסָאכ רעד, ,*רעכָאב רעד; :רע טסייה ןאד
 ,דלָאג יו ,קיטכיר זיא סָאד -- ?ןאמ רעד;
 "ןסָאד , רימ ןפראד סעּפע סָאװ רָאנ
 "?טלָאה ןבָאה רימ סָאװ ,ךעלגנַיי יד
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 סענַיט עכעלנע ןוא עניוזא

 ,ריש א ןָא טאהעג'ט עטאט ןַײמ

 ,רענייפ ןַײמ שעדאק ןַײמ ,ךָאד טסיב וד --

 ,רימ אב ןרָאװעג רעביירש א

 ,ןעמארג ןופ רעביירש רעשידִיי א
 --- ,טנאלאט א טסָאה וד זא ,טגָאז עמ

 ,ןעמאמ רעד ןעמארג יד ןעייל'כ ןעוו

 .טנאה רעד טימ טשיו יז ןגיוא יד

 -- ;טנקירטעג טסָאה םייה רעד ןופ טַײװ ןעוו

 ,טעָאּפ א ןַײז וטסָאה טלָאװעג

 ,ןקיש סעקלמָאג ריד יז טגעלפ זיא

 .טערג עשימייה ןיא עטיירדראפ

 ,טגרעלעג ,וטסגָאז ,ןטרָאד טסָאה וד

 ,טלענקעג וטסָאה עקיטאמארג

 ,ןרעווראפ טינ םיא ןעמ לָאז סָאוװראפ

 -- !טלעוו רעד ףא *סָאד; ןקיזָאד םעד

 ,עטצעשעג ןַײמ ךארּפש עשידִיי ןַײמ

 ...ךאס א ןצראה ןַײמ וצ טסדער וד

 יקצעראז רָאסעפַארּפ םאב בָאה ךיא

 . .ךארּפש עשידִיי יד טנרעלעג

 םיא לָאצ'כ טַיײקראבקנאד טימ ךָאנ טציא זיב

 קלָאט א טימ טָאה רע סָאװ ,ראפרעד

 ,םילָאלק יד רָאנ טינ ךימ טנרעלעג

 ,קלָאפ ןופ ןשָאל םעד טעכיוא רָאנ

 ,דעווָאקאה סארַיי טימ םיא ןָאמרעד'כ

 ,שטנעמ ןרעַײט ןוא ןביל םעד

 ן8*



 ,טעװָאכעג ןשָאל רעזדנוא טָאה רע
 ,טשטנעבעג ןרעוו לָאז ןעמָאנ ןַײז

 ,ןעייוואז עזייב יד ,ייז סייוו ךיא
 ,ייז ךרוד רע זיא טכארבעגמוא סָאװ
 ןעיײװָאלָאס יד ךיז ןעייגראפ'ס
 .ייװ ןופ םעליוסעב ירעקסרוק ףא

 ,קעטייוו א ןביילב טעװ קעטייוו רעד
 - ,טרָאּפשראפ ןדייר וצ זיא םעד ןופ
 .  ,קיטייג יצ ,קיטיוג זדנוא זיא סנייא רָאנ
 ,טרָאװ סָאד יצ ,טרָאװ רעד ןבַײלב לָאז

 --- רעקיא רעד ןעגנאגרעד זיא רימ וצ
 ,ןיז רעד ןשָאל ןשידַיי ןופ
 - ןעקיטָאּפס ץלא ךָאנ ךיז וט'כ שטָאכ
 | ,ןימ ןשיטאמארג ןטירד ןָא

 ,ןרָאבעג עטיל רעד ןיא ןיב'כ זא

 .  .אטרעוו םעד רעטרצוו ןופ שרעדנא ליפ'כ

 ןרָאט טינ ןגָאז ןעמ לָאז סָאװראפ
 ?דרעפ רעד ,לדיימ יד ,לגנַיי רעד

 . 1960 | יה :

 - רעגניז ןביז

 . ,טסענ א זיא ןלאפעג םיוב םענופ
 -- ,סענ ןימ אְזֹא ןעשעג רעבָא ףראד
 ,םיוב םענופ ןלאפעג זיא רע ןעוו
 ,םיוק רָאנ ןָאטעג רעק א ךיז רע טָאה

 ,םעליוסעב רעקסרוק
 ןפא ןטלאהאב זיא יקצעראז גָאלָאליפ רעטנרעלעג רעשידִיי רעטסּוװאב רעד 1
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 ןביז יד עקיצנאלג יד ךעלעייא יד

 ןבילבעג עקניצנאג עלא ןענַײז

 -- ךעלעייה ןוא ךעלרעדעפ יד ףא ןגיל

 .ךעלעייא עזָאר-לקנוט עקנימעראוו יד

 ,ןגיובעגנָא ךיז ךיא בָאה טסענ רעד וצ

 ,ןגיוא יד ןסַײרּפָא טינ ריא ןופ ןָאק'כ

 טרעטעלקעגפורא ךיא בָאה םיוב ןפא
 ,רעטעלב ןשיווצ טרָאד יז טקעטשראפ ןוא

 --- ךיא עז סָאװ לָאמאטימ
 לגייפ ןביז
 ,ןגיולפעגסיורא טסענ רעד ןופ ןענַײז

 ,ןגַײװצ ענירג ןביז ףא טצעזעצ ךיז !
 ,ןגייװש ןוא ייז ןציז סעגער ןביז
 ןעגניז רעייז ןופ .ייז ןעגניז םעדכָאנ
 ,רעגנִיי ןרעוו ןבמעד עטלא ןביז
 ןזיר ןביז יד טָא ןופ ּפעק יד ףא
 ,ןזיוואב ךיז ןענוז ןביז ןבָאה
 ..ךיז טײרּפשעגסױא ןבָאה ןגעוו ןביז

 .ךיז םייטשראפ ,טכאדעגסיוא רימ ךיז טָאה סָאד

 ,ךיז טגיוו ןוא טסענ יד טגנעה'ס ,רעגניז ןביז
 ,ךיז טקיּפעגסױא רענייא טלָאװ ייוועלאה
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 יקסואינרעשט עמיולש

 טַײז רעקינוז רעד ףא

 ?טייז רעקינוז רעד ףא יוזא יז טלַײא סָאװ
 --- טייצ עקימאלפ רעזדנוא ,טַײצ ןייק טינ טָאה יז

 ,לעמעג ןוא ךוב טימ ,סרעיילב טימ ,ןטפעה טימ

 ,לעגיש ןגנערטש ןיא ,עקווָאצעּפס רעצראווש ןיא

 ,טערעב םענירג ןיא ,עקניסָאק רעטיור ןיא

 !טעלג ןוא יז שוקעצ ,טנגוי יד ,יז םענ שטָאכ

 ,טַײז רעטסקינוז רעד ןופ טציילפ יז ןוא טייג יז

 !טייצ עטסקימאלפ יד ,טנגוי עטסכעלקילג יד

 טסירגעג ,גנילירפ רעטסקיצנאווצ ןַײמ ,טנַײה ַײז זיא

 ..סיפ עקיטפערק ןופ ןענאּפש רעטנזיוט ןיא

 ..רערט עקידיירפ א ןוא ,גניז ךיא ןוא ייג ךיא

 .רעווקס א ןיא טריפראפ גנילירפ רעד ךימ טָאה'ס ןוא

 זָארג םעד טָא ראפ ןוא ,למיה םעד טָא ראפ ןוא

 .טזָאלעג ןצנאט ךעלרעדניק טימ ךיז בָאה ךיא
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 ,דגיווש םעניא ,גָאי םעניא טכודעג רימ טָאה'ס ןוא

 ,דניק א ,לגנִיי א רעמיורס א ךָאנ ןיב'כ זא

 דָאר א ןיא טלייצרעד ,רעדניק יד ,ייז בָאה'כ ןוא

 ;דָאס ןשרעדניק א -- גנועז עשרעטכיד א

 -- טאהעג ןלעה א בָאה'כ םיורט א זַײװדניק ךָאנ

 ,טאלב א סיוא ּפסָאנק ןופ ךיז טלייש סע יוװ ,ןעז וצ |

 -- ,טגאה רעד טימ טלָאװעג עגער יד ןעגנאפ ןוא

 ,טגאּפשעג ןעמיורט יד רעביא טָאה ןבעל'ס רָאנ

 ,טיהעג ץלא טכאנ א בָאה'כ םיוב א ןופ ּטסָאנק א

 .טירט ענעדַײז יד טַײקליטש רעד אב טלייצעג

 -- טאראפ טַײקליטש יד רימ טָאה סע ןוא .רָאיאק

 ,,.טאלב רעקינוז א רָאנ ,טנירגעג טָאה ּפסָאנק ןייק טינ

 :טכאדראפ טימ טקוקעג רעדניק יד ןבָאה'ס ןוא
 ,טכאלעצ קיכליה ךיז ןוא -- !רע זיא רעטכיד א

 טַײז רעקינוז ףא רעטכעלעג ןטימ ןוא

 !טַײצ רעקימאלפ טימ ןענאּפש ךיא ןיב קעווא

 קראמ-לגייפ ןפא

 ,טנעקרעד ךימ ןבָאה ייז --- קראמ-לגייפ ןופ ךעלעגייפ

 ,טנעה עניימ ףא רימ וצ ךעלעגַײטש ןופ ךיז ןטעב ייז

 ,דיל עַײרפ ןַיימ יוװ ,ןעילפקעווא ךיוא ןליוו ייז

 ,טדימשראפ ךעלעגייטש ןיא ךעלעגניי יד ייז ןבָאה'ס רָאנ
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 ,גנאל ףא ןוא קיבײא ףא ךעלעגילפ עגנוי יד טדימשראפ

 -- גנאזעג רעשלגיופ ,רעכעליירפ א םוא ךימ טגָארט'ס רָאנ

 ,טלעג ךָאנ עקיטשרוד ,ךעלעגניי יד ןופ רעכעה

 ,טלעוו רעד ףא עיַירפ ,ךעלעגייפ ןופ טלעוו א ןיא

 -- טָאּפש ןופ טינ ןסייוו סָאװ ,גנוקינַײּפ ןופ טינ ןסייוו סָאװ

 .טָארד ןקידנליּפש ףא טרָאד ןטָאנ יו ,ךעלעגייפ

 :גייווצ א ףא ןביַילב ןוא ייז ןעוט ןכייה ןופ ילמ א

 !גייטש א ךיז טימ טסגָארט וד ,ךעלעגנגִיי יד ןופ רעסעב טינ

 .ןָאט ןפא ןשלעפ טינ ,קידוועגנילק ןַײז דיל ןיײמ לָאז'ס

 .ןָאטרעמאק רעטסעב רעד רימ אב ןַײז טעוו ײװָאלָאס

 יייגש רעד ךיז ןעגניזעצ ךעלעקשטיר ןיא טעװ סע ןעוו ןוא

 !ײװָאלָאס-רעוואכ ןַײמ ,לרעגניז ןַײמ טנוזעג-ַיײז א

 ,דיירפ ןיא ןוא רעיורט ןיא עטקעטייוועגסיוא ןפָארטס ראפ

 !טייגרעד ץראה םוצ סָאװ ,רעקיבייא ןא דיל א ראפ

 ,טנעקרעד ךימ ןבָאה ייז ,קראמילגייפ ןופ ךעלעגייפ

 !טנעה עניימ ףא רימ וצ ךעלעגייטש ןופ ךיז ןטעב ייז

6934 

 עביל עקידלושמוא יד

 ,לגיופ ןייק טינ טבעל םיוב א ןָא

 .ןזַײּפש עטראצ ףראד ץראה ןַײמ ןוא

 .טעמוא רעד רימ אב טבראטש ןוא טקלעוו

 -- ןזַײװאב רָאנ ךיז טוט יז ןעוו
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02 

 ,עביס יד טפאשנדַײל ןופ ,יז

 יייעביל עקידלושמוא יד ,יז

 ,ןלאפ רעטעלב ,ןקלעוו רעטעלב
 ,ןלארטש עגראק טקיש ןוז יד ןעוו
 ,לביימש ןייק טינ רימ טסקנעש וד ןעוו
 ,ןלאפעג ךיז אב קראטש ךיא ןיב
 ;עביס יד ךוז ןוא ךיז לבירג'כ
 ,עביל עקידלושמוא ןַײמ ץלא

 ,סולפוצ םעד טגנערב ענַאװעל יד

 ,רעיולב ריד םאי סולפּפָא םעד טגנערב
 ןצראה ןיא דיירפ יד טגנערב עשז רעוו

 ?רעיורט םעד םיא ןופ טמענראפ ןוא

 -- עביס יד זיא ןדייב ןופ :סייוו'כ

 !עביל עקידלושמוא יד ץלא

 ,רעפייטש א סאפ א ןיא טלָאװ'כ ,ךע

 ,ןפייר ןיא רעטעווַָאקראפ א

 -- ,ןטלאהעג ,טצעזעגניירא יז

 ,ןפיולטנא טינ רעטלע רעד ףא

 . ץבירט ןיא געט ןיא ןעמעראוו

 !עביל עקידלושמוא ןַײמ ,ךימ

 ןענַײװ עריא בָאה'כ טװּורּפעגסױא

 ,רעטכינ טציא ןיב ךיא קירוצ ןוא

 -- ןענַיּפ ןוא דיירפ -- ןעמאט עלא

 ,רעטכיד ןַײמ ,ייז ןיא טליפעג טסָאה

 -- ?עביס .יד ייז ןופ זיא עשז רעוו

 ,עביל עקידלושמוא יד ץלא

 וו 6



 טפאשביל

 ,ןענאטשראפ טינ ,טפאשביל ,ןבָאה רימ סָאװ

 ,רָאלק ןרעוו זדנוא טעוו רעטלע רעד ףא

 ןענאראפ יז זיא ,רוטאנ רעד ןיא יו

 .רָאי ןופ טַײב-ןטַײצ יד --- ריד אב ךיוא

 ,ןעייוואז ,לאפרעטעלב ,טַײקפַײר ,גנוילב
 !טרעשאב ךָאנ ןייטשסיוא טינ זדנוא זיא סָאװ
 ןעייווצניא רימ ןעייג עטבילראפ רָאנ
 ,דרע רעקידנקלעוו לָאמנייק רעד ףא

 ןפָארטעג ךיז ןבָאה רימ !ערעיײט
 ,ףָאס ןזיב ןייגכרוד ןבעל א ףא
 ןפָאלש ךיא ליוו ענייד אב ינק יד אב
 ...ףָאלש ןשירעדניק ,ןליטש א טימ

049 

 ןגרַָאמ ןקיטכיל ןופ ןעלסילש יד

 ,ןלענאּפ עלעה ןופ זיא טיובעג סָאװ ,זיוה ןַימ
 ,ןענײטשּפָאה אב יוװ ,זיא טרעמיצעצ
 ,ןלעווק לָאז קידנעטש זא ,סעווכאר ןיא טרעטצנעפעצ

 .ןענייה אב יוװ ,ןוז יד ןעלכיימש לָאז

 . ןזַײרּפש לָאז סיקסווָאקאיאמ טירט עקיליימ טימ

 ,ןביוש ערעטיול יד ךרוד ןוז יד

 ,ןזַײא ןופ ןוא ןָאטעב ןופ טָאטש ןַײמ ןסקאוו לָאז
 ,ןביוה ךיז עַײנ ןרעיומ טימ
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 ,ןראוולוב ענירג טימ ,עטיירב טימ ןסאג טימ

 | ,ןעיילא-ןענאטשאק עגנערטש טימ

 ,ןראווג יוװ ,ןסקאוו ןוא ןעִילב סָאװ ,רעדניק טימ

 .ןעיירפ ךיז ,ןלעווק רָאנ לָאז ץראה סָאד

 טמערָאעג ןטניוו טימ ,רעיוט ןָא ןוא טלארּפעצ
 ,ןטַײז ריפ עלא ןופ זיא טָאטש ןַײמ

 ,םערָאד רעד -- ןגער ןוא ריא יוט טגנערב ךערזימ רעד
 ,.טרעטַײל ןוא ריא טשירפ ןוא ,ריא טגָאװצ ןוא

 .* גנויינאב רעסיורג ןיא ,ןשטנעמ .טַײז ךעלקילג זיא
 . .ןגרָאז ןופ ןשטיינק יד סיוא טכַײלג ןוא
 --- סיאבאה-סאקונאכ ףא טנעה ערעַײא ןיא
 !ןגרָאמ ןקיטכיל ןופ ןעלסילש יד

0864 

 ןעײװַאלַאס

 טנגעגאב גנילירפ םעד בָאה'כ ,טגָאז רעוו
 ,רָאג ןיוש רעזַײרג א ,ןקָאז א
 ןגער ןקינָאװעל ןיא ייטש ךיא
 ,..רָאה יד רעבליז ןַײז טימ שאוו ןוא

 ,ןבילבראפ טַייקטיישראפ עבלעז יד

 ,טָארט רעד ןרָאי טימ רערעווש רָאנ
 -- ןבילראפ ךיז טיוט זיב ןבעל ןיא
 ,טָאבעג ןַימ ןַײז טעוו עגנוי ראפ

 .ןעייווצניא .ענָאװעל טימ ןיב ךיא

 ;דָאס ןשידרע ןא ריא יורטראפיכ



 ןעיײװָאלָאס יד ןלעוו ךיג ,ךיג

 ,דָאס א ןיא ריא אב ןעגניז ךיוא

 ,ןצנאלפראפ ןלעוו רימ סָאװ ,דָאס ןיא
 ,טייזראפ ןעמיוז עשידרע טימ
 -- ןצנאגניא שידרע רע טעוו ןַייז ןוא
 ,טייווק רעקיטפוד רעד זיב םיוב ןופ

 ,ןעיינש יד ןעגנאגעצ ןיוש גנאל ןופ
 ,קעווא ןיוש גנאל ןופ רעטניוו רעד
 ,ןעיײוָאלָאס ,טניירפ ערעַײט ,ךע
 !געוו ןיא ךיז זדנוא טימ ןבַיילק טמוק

1 9 6 4 

 עטידָארפא

 ,עטידָארפא ,ריד ןגעוו דיל יד זיא גנוי יו ןוא טלא יו

 ...רעטיצ ןקיליײה א טימ קנירט ךיא ןוא לאווק ריא וצ לאפ ךיא

 ,ןבירשראפ סעריוד ןופ רעצרעה ןיא ,עדנעגעל יד טלא זיא'ס

 ;ןבילבראפ רימ זיולב ןבייהנָא זיא ,רעטכיד א ןיב'כ ביוא ןוא

 ,ןגערב עשירּפיק אב ,סָאטאּפ עלעטעטש םענופ טיַיוװ טינ

 .ךגעקטנא סעילאווכ םיא ןפיול'ס ןוא ,זדלעפ רעקיטכעמ א ךיז טכיוה סע

 ..ןסישעצ ךיז ,ןיטשרוב סנפיוה יוװ ,ןוא טסורב ןַײז ףא ףורא ןלאפ ייז

 !עטידָארפא ,וטסיב ןריובעג םיוש ןקימאי םעד טָא ןופ ןוא

 .ןעמונעצ טסָאה טלעוו ראפ סמערָא יד ,ףורא ןאד זדלעפ ןפא טסיב וד

 !ןעמוקעג ספאשטנַײרפ ןוא טפאשביל בילוצ טסיב זא ,ןדלָאמעג
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 ,עטידָארּפא ,גניז ךיא ,דנאל ןַײד ןוא ריד ןגעוו גניז ךיא
 ,סעטיכש ןופ ןוא ןַײּפ ןופ ןסיוו טינ דנאלמייה ןַײד לָאמנייק לָאז
 -- ןכארּפש ןוא ןרילָאק עלא ןופ ןשטנעמ ןגעוו גניז ךיא
 ,ןכאוואב יז טנַײּפ ןופ ,ןטיהראפ טפאשטניירפ יד ןפראד רימ

62 

 טַײצ רעװקסַאמ טיול

 ,ןטנארוק עשלמערק יד ףלעווצ ןגָאלש'ס ןעוו
 ,קיטנאלטא רעד זיב ןאעקָא ןליטש ןופ
 ,ןָא ןעמ טלעטש סרעגייז יד טַײצ רעװקסָאמ טיול
 ,עטנאקאבמוא ,עטַײװ רעצרעה ןּפאלק'ס ןוא
 ...ןָאסינוא ןיא ערעזדנוא רעצרעה טימ

 ןעמאטמאט ןופ רעקראטש רעצרעה ןּפאלק'ס ןוא
 ,ןעמאלפ ןיא ךיז טלגנאר סָאװ ,עקירפא ןיא
 ,ןָאצ ףא ןָאצ עניוס םעד אב טרעטיצ'ס ןוא
 ,ןעמאצראפ טעװ רענייק -- טייהיירפ רעד געוו םעד
 ,ןָאפ ריא טמענ רעטייווצ א ,טלאפ רענייא ביוא

 ,"רָארווא , ןופ ןּפלאז טימ טלעהאב ,ןָאפ יד
 ןרָאי ךרוד יז ןגָארטעגכרוד ןבָאה רימ
 ,טנאה-אב-טנאה רעדירב-רעקלעפ טימ
 ערָאלק ןכייה יד ןָא ןיוש ךיז ןעעז'ס ןוא
 !דנאל ןַײמ ןופ וטפוא ןוא רעק ןדעי ןיא

 ,ןלעטש רימ ןעמָאטא יד שטנעמ םעד טסניד וצ
 ,ןלעפאב ןעמַָאטא יד ּפָא ןביג רימ
 ,םיוצ ןיא דניצא טפארק רעייז ןטלאה רימ
 ,ןלעּפאטס יד ףא ,םָארדָאמסָאק ןופ טימ ןיא
 -- םיור ןיא טליצעגנָא ןעייטש סעטעקאר
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 ,ןעלגנעלש טינ ךיז ןלָאז ןעמָאװש -סנקלָאװ ןייק

 ,ןעגנעה לָאז ודנוא רעביא למיה רערָאלק א

 ,גירק ןייק ןעוועשוב טינ רעמ לָאמנייק לָאז'ס

 ןעגנערב לָאז שטנעמ רעד עשימסָאק ןטַײװ ןופ

 !קילג ןוא דיירפ זיולב ןעמעלא זדנוא

 !ןטנארוק עשלמערק ןעגנילק ןלָאז ָאט

 קיטנאלטא רעד זיב ןאעקָא ןליטש ןופ

 יזִא ןעמ טלעטש סרעגייז יד טייצ רעװקסַאמ טיול

 ,עטנאקאבמוא ,עטַייװ רעצרעה ןּפאלק'ס ןוא

 ייןָאסיגוא ןיא ערעזדנוא רעצרעה טימ

| 2 

 געוו ןיא ןַײז קידנעטש

 .ןעמאזוצ ןאּפש ךיא דיל רעד טימ

 ,טקערש טינ זדנוא רעטיוועג ןייק

 ,ןעמאזראפ טינ טסלָאז ,עז ,רעגניז

 .געוו ןיא ןַײז וטספראד קידנעטש

 טרעדערעגסיוא ,ןרָאפעגסיױא
 ,דנאר זיב דנאר ןופ דרע יד בָאה'כ
 רעדעס עריא ןופ טפוד םעד ןוא
 ,דנאל וצ דנאל ןופ טציא ךיא גָארט

 ,ךיא ןיב רעגנאפלגייפ א יו
 ,גנאלק ןטסדנימ ןייק ךרוד טינ זָאל'כ
 ךיא ןידראפ טיורבטנוװָא ףא ןוא
 .גנאזעג טימ ךעלרע קידנעטש

 ו 963
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 במעד רענירג רעד

 ןגָארטראפ טָאה לריוג רעכלעווא

 םיוז םעד רעהא דלעפ ןטימניא

 --- ,ןגָאלּפ ,ןשינעלגָאװ עגנאל ךָאנ

 ?םיוב א םיא ןופ ןסקאווסיוא לָאז'ס

 ,ןבעל םעניא עגער א ָאד זיא'ס

 ןיילא ךיז טימ טספראד ןבַײלב ןעוו

 ,ןבענרעד טינ רענייק לָאז ןַײז ןוא

 ,ןייג וצ במעד םעד טָא וצ םוק זיא

 ןטייק-רעטרעוו ערעווש ןופ טספראד ןעוו

 ,ײטעמָארּפ יו ,ךיז ןעיירפאב

 ןטיירג א עלעגייב א ףא ןוא

 ,ייוו םעד ץראה ןופ ןעגנערבסיורא

 ,ןטראוורעדמוא םעד ,טניירפ םעד קנאד זיא
 ,טלעצעג ןַיד ןרָאװעג זיא סָאװ
 -- ,עטראצ ןוא עקיטכיל סעגער ראפ
 !דלעפ ןטימניא במעד ןצלָאטש םעד

18 

 םָאטא םעד טרעטילּפשעצ

 טרעטילּפשעצ םָאטא םעד טָאה שטנעמ רעד

 ,קילג ןוא ןייזליווו ןקיביײא ראפ

 סרעטילּפש ןייק ןלָאז עס ןלאפ טינ

 .גיוו רעשידרע ןַײז ףא טיוט ןופ



 סמורָאפ ןוא ןסערגנָאק ףא --- שטנעמ רעד

 :טלעוו רעד ,ריא טיג רע עּוווש א
 ,םירָאװק טימ ןַײז טייזראפ טינ טעװ יז

 ,דלעפ סָאד ןַיז טייזראפ טעוװ ור טימ

 ,ןעלגנאז טרָאד עפעש יד ךיז טעװ סע

 ,טינש רעד עפעש טימ טעוװו ןַײז ןוא

 ,ןעגנאלרעד ךיז טנעה יד רימָאל זיא

 !טיווצ ןיא ןַײז דרע יד קיביײא לָאז'ס

1963 

 .טַײז א ןָא ןענאטשעג טינ ןיב'כ

 ןטיילגאב ,ןענעגעגאב ,טנַיײרפ ,ךַײא םוק ךיא

 ,ביול ןָא ,שאר ןָא געווסנבעל ןסיורג ףא

 .ןטייווק -- רעדיל עטסוּפ טימ ןענעפנאכ טינ

 ,ביוטש ןופ עקיטכיל סָאד טלײטעגּפָא בָאה'כ

 .קעטייוו ךיא עטסרעַײט-ךעלשטנעמ סָאדלא ראפ

 ,ביורד ףא טינ ךיא טַײבעצ דיל ןיימ

 ,ןעגאטשעג טינ ןבעל ןופ טַײז א ןָא ןיב'כ

 ,טייגשראפ ּפָאק ןַײמ טַײצ יד טָאה קיטַײצירפ

 ,ןענאטשעגסיוא סעניויסינ ןיב'כ לפיוו ,ָא

 .טייווצעבלאז ןעגנאגעג דיל רעד טימ רָאנ

 ,ןענאטשאק רעוועיק ןעילב רעדיוו ןוא

 ...טייהרעליטש ןּפיל ןעשטּפעש רעדיוו ןוא
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 ?רעוו ...ןביוהעגנָא טָאה דיל עטשרע יד

 ןגָארטעג ָאד סעווכאר ףא יז טָאה טניוו רעד ,ןַײז ןָאק'ס
 ,ןרעטש עטַיװ יד וצ ןייצ-ףלעוו ןופ ּפירקס טימ
 ,ןגָאי ענָאװעל ךָאנ ןגעלפ יז יֵאוועג טימ ןעוו
 .ןרעצראפ ,עטרעגנוהעגסיוא ,יז טלָאװעג

 ןעלמרומ ןביוהעגנָא טָאה םאי רעד דיל עטשרע יד ,ןַײז ןָאק'ס

 ,טנעוו-גרעבזַײא אב ,קסעילּפ-סעילאווכ ןופ םורב ןיא

 טמירקעגכָאנ ןוא ריא וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה'ס ןוא

 ,שטנעמ רעבלאה א ןוא עייכ עבלאה א

 טקעדראפ טַײצ ןופ דרע ןטסאלּפ ןבָאה רעשפע יצ

 ?טצישאב ,טיהראפ גנאלנרָאי ףא -- דיל יד

 ,טקעלּפטנא ,טליפרעד יז טָאה שטנעמ רעדליוו רעד

 ,טצירקעגסיוא ןלעמעג טימ רענייטש ףא

 ט8080(6
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 םייל רעשירפ טימ ןוא ענסָאס טימ
 ,ןאשזדיבָאריב טקעמש סע
 םייה עגנוי א טגייטש סע ,טסקאוו סע
 ,ןאגניכ ןופ ןקור ןקראטש ףא

 | ,גניז ךיא
 --- גרעב יד ןופ טַײקיױלב יד קנירט ךיא
 ,ןייוו רעטסקראטש ןַײמ זיא סע
 ףוא ןענערב סענסָאט ןציּפש ןעוו
 ,ןייש רעטיור ןסאּפ ןיא

 בייל סָאד
 .עריב רעטלאק ןיא ּפָא שירפ'כ
 ;ליֿפ ךיא

 טפאז רעד רימ ןיא טניר סע
 ...ערוווג רעטכאוועגפוא ןופ

 עגַײט

 ,עגייט עטלא ,עגַײט עדליוו
 ,ןזיר-סעטכיּפ ,סרעדעק עכיוה
 ,ןגייווצ עטאלטאּפ ךיז ןטכעלפ
 ,.ןסיראפ ךיוה טנקלָאװ יד וצ

 ןעלמיוו ענַײד ןּפמוז יד ןיא
 ,ןעגנאלש ןוא שערפ ןוא ךָאמ ןוא םיילש
 למיה ןיא ןוז ןופ טכיל יד ןוא
 ,ןעגנאגרעד טינ זיא טימ ןַײד וצ
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 ,עגייט עדליוו ,עגייט עטלא
 ,ןכָאװ ןוא געט ָאד טניוו טעשזדנָאלב'ס
 ןגעז יד טימ ןוא קעה יד טימ
 .ןכָארבעגכרוד ךיד רימ ןבָאה

 ,רעדלעוו יד ןעװעשטרָאק רימ ןוא

 . .ןןרעטש םעד טקעדאנ סייווש רעד שזא

 ,רעדלעפ-ןרָאק ןלָאז ןענירג

 .ןרעב ןבָאה טרעטניוועג ּוװ

 ,עגייט עטלא ,עגַײט עדליוו
 ...ןרעטש-ןפָאצ רעד טכַײל'ס יו ,טסעז

 ,ןייגייבראפ טינ ךיד דיל ןַײמ ןָאק'ס

 .ןרעהעג טסעוו וד זדנוא רָאנ ,זדנוא

1035 

 .טַײר רעכוילב רעוואכ רעד

 ,ןעיוט ןגיל ןעניגאב ןיא
 ,דרע רעד ףא לגָאה א יו

 ,עיולב ןעלמיה ,סעקּפָאס עלקנוט

 .טרעוו קיטכיל למיה ןופ דנאר

 רעכוילב רעוואכ רעד ךאוו ןיוש זיא

 .דרעפ ןַײז ףא ךיז טצעז רע ןוא

 ,ןגעטש עלא ָאד דרעפ סָאד ןעק'ס

 ,טנגעג עצנאג יד טסייוו סע םיא

 .ןיורב-לָאבָאס יו ,לעפ ןייז זיא'ס

 רעכוילב רעוואכ רעד םענ א טוט

 .םיוצ יד טנאה ןיא טגנערטשעגנָא

 ןפ*



 --- ,טַײװ יד קילב ןַײז ךרוד טרעיוב'ס

 ,ךערזימ רעטַײװ רעצנאג רעד טעז

 .טַײר רעכוילב רעוואכ רעד יו

 ,עווירה עדנַאלב א דרעפ םאב זיא
 ,טרָא םעד ףא קיור טינ טייטש
 ,עביל טימ ןרעכוילב ףא טקוק
 ,טרָאװ ןַײז ףא םאזכרַאהעג טראוו
 ,ןרעטש א טימ --- לטיח סרעכוילב
 ,ןָאפ רעטיור ןופ ריפ סנעדרָא
 ,ןרעה ,ןעעז רעיימראטיור
 ,ןָא סגטַײװ ןופ טמוק רע יו
 -- ,טנאּפש רע ייר רעד סיוגנעל ןוא
 ,טנאקאב ָאד רעדעי םיא זיא'ס

 ,ןכאוו-ץענערג יד ךרוד רע טקוק
 ,טַײװ יד טגָאז סָאװ ,ןייא ךיז טרעה
 ,ךערזימ ועטַײװ רעצנאג רעד טעז
 ,טַײר רעכוילב רעוואכ רעד יו

 ,ןגעוו יד ףא רעיימראטיור
 עגייט רעד ןיא ןוא גרעב ןשיווצ
 ,ןגערב רערומא ּפָא ןטיה
 ,ןגַײװצ ןדער סע סָאװ ,ןרעה
 ,םינָאס ָאד ךיז ןעייט רעשפע
 ,ןגייווש ,ןציז ייז טייחרעליטש
 ,םענַאּפ ןיא גרעב יד זדנוא ןקוק'ס
 ,עגייט יד טקוק סע טכידעג ןוא

 ,רעכוילב רעוואכ רעד ךאוו קידנעטש
 ,דרעפ ןַײז זיא סע קנילפ קידנעטש
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 ,דרע יד םיא רעטנוא טרעטיצ'ס

 ,טַײװ יד םיא רעטנוא טסרעטיציס

 ,ךערזימ רעטַײװ רעצנאג רעד טעז

 ,טייר רעכוילב רעוואכ רעד יו

637 

 עריב

 ,עריב עקנילפ ,עריב ,עריב
 - ןפיט עקיטכיזברוד
 ,סעילאווכ ענייד ףא ץראה ןַײמ םענ
 ,ןפיש ךיז ךיוא סע לָאז

 ןעמָארטש עטלאק ,סעילאווכ עיולב
 ,ןגערב ענַײד ןעקנעווש
 ,ןעמָאראּפ ךיז ןגיוו ,ןעּפירקס
 ,ןגעקטנא רימ ןעמוק

 סעילאווכ יד ךיז ןגָאי קיטסאה

 ,ןטימ ןעיולב ןַײד ןיא

 ,רעצעלק עקיד ,ערעווש וטסגָארט

 ,ןטילּפ ערעווש וטסביירט

 :עריב עיולב ,ךָאנ טסקנעדעג וד

 עקנילפ ,עקנאלש ןשריה

 ןריפ ןסוגנוט יד ןגעלפ

 .ןעקנירט רעסאוו ןַײד וצ

 סעילבערה עטיירב ,עכיוה טצוװ עמ

 .ןגערב ןשיווצ ןלעטש

 ,ןלעוו טינ יצ ,ןלעוו וטסעוו

 .ןגערפ טינ ךיד ןעמ טעוו
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 ,עריב עקנילפ ,עריב ,עריב
 ,ןפיט עקיטכיזכרוד
 ,סעילאווכ ענייד ףא ץראה ןַײמ םענ
 ,ןפיש ךיז ךיוא סע לָאז

1385 

 טָאנקַאלב ןשירעטילימ ןופ

 ,..טכאג עבלאה
 ,סנקלָאװ ןופ םָאהט ןיא זיא ןעקנוזראפ דלאוו רעד
 טלקיוועגנייא סעקטאלאּפ-שטשאלּפ ןיא
 ,וצ ךיז ןרעדנא םוצ סנייא ןעילוט רימ
 | ,,,טפירט ןגער א ..,סייה זיא'ס
 ,טגייוװצעצ ךיז טָאה ץילב א דלאוו םעד רעביא
 ,סנקלָאװ יד ןופ לגיּפש ןיא ןעזרעד ךיז רעמייב ןבָאה'ס ןוא
 4 3 + : 9 9 : ג + 1 4 + 4 :: 4 + + :: 4

 ,טנעה יד ןיא ןעמענ ןענעק םיא טלָאװ ךיא ןעוו ,ָא
 ,ץילב םעד
 -- טַײז רענעי ףא ,טַײװ ןפראוורעביא םיא
 ..!ןענערבראפ םיא טימ ןקיריג םעד טנייפ םעד
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 ערדנוט ןיא

 ,סַײװ קידנעלב ערדנוט יד .טכאנאב
 .טעוועטראהראפ יינש םעד טסָארּפ רעד
 ,זיײא ןטאלג ףא געוו א --- ךייט רעד
 ,עטראנ א .טניה טכא .שטקושט א
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 ,*ןאטיּפאק ,, רעד --- טנוה רעטשרע רעד

 ,קעלפ רעסַײװ א -- לעפ רעצראווש ףא

 ,טנאקאב םיא זיא םורא טנאק רעד

 .געוו ןיא גָאט ןדעי לַײװ

 - טגָארטרעד טניוװ רעד ךיור ןופ םאט םעד

 ,לָאט א ןיא סעטכאש ןופ

 טבָארג עמ גרעב ןיא טכאנ ןוא גָאט ווו

 ,דלָאג טימ ךַײר סָאװ ,דרע יד

 גנירג"קישטילג ךיז טגָארט עטראנ יד

 .טכענ עסַײװ ךרוד לָאט םוצ

 טגניז רימ דיל א רויאק רעד ןוא

 :טקרעמאב רע סָאװ ,ץלא ןופ

 ,סַיװ --- ערדנוט יד ,טלאק -- ערדנוט יד,
 ,זייא ןיא טדימשראפ טגיל יז
 לָאק ןַײמ ּפָא גָארט !טניוו ,גָאי
 ,*לָאט ןיא סָאװ ,לדיימ םוצ

 ,סַײװ קידנעלב ערדנוט יד .טכאנאב
 ,עטראנ א .טניה טכא .שטקושט א
 ,זייא סָאד טגיל קיביײא ּוװ ,ָאד ךיוא
 ...עטראצ ןענַײז רעדיל יד
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 אמאק רעד אב

 ענייד ןגערב יד אב ,אמאק

 :רעדיל עַײנ ןעמ טגניז

 ןגָארט סעילאווכ יד יו

 ;ןטילּפ ערעווש ,עסיורג

 ןעגנערב סעשזראב יד יו

 ;סעיניד ןוא סענעוואק

 ןענגעה ָאד טכענ יד יו

 ;ענירג רעדלעוו יד ףא

 ָאד טפייר רעדלעפ ףא יו
 ;עזורוקוק ,ןרָאק
 עפייטש ןעגנוי יד יו
 ;ןזוילש ןוא טעטש ןעיוב

 ןענעטראמ יד ןיא יו
 ,ןזיײא ןוא לָאטש ןעמ טצלעמש |

 ,ןענערב סרעטייש יד לעה
 ;ךיז טזייוואב טפאנ סָאד ןעוו

 ןטכאנראפ יד ןיא יו
 ;עביל עטשרע יד טמוק
 עטראצ ךעלדיימ יד יו
 -- ;ךעדיש א ףא ןטראוו

 ,אמאק ,אמאק וד יוא
 ,ןעלמיוו סעילאווכ עיולב
 .טנרעטשעגסיוא טסיב וד
 ,למיה רעכיוה רעד יו
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 ,אמאק ןַײמ ,ביל ךיד בָאה'כ
 .ןעניגאב ןַײד זיא ןייש
 ערּוװג ןַײמ ךיא בָאה ָאד
 .ןענופעג גערב ןַײד אב

 ,ןעמיורט עלא ,עלא

 -- ןרעגאב רעטנזיוט

 עניַיד ןגערב יד אב

 .ןרעוװ ייז רעכעלשטנעמ
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 ץאראכ רעײמ

 טַײצ רעזדנוא

 ,ןריובעג טַײצ רערעווש א ןיא ןענַיז רימ

 ,טלעוו רעד ףא ןעמוקעג טייצ רעסיורג ןיא

 ,ןרָאלראפ ןטנעַאנ א רערעדעי טָאה'ס

 .דלעה א ךָאנ טַײצרָאי ןַײז רערעדעי טָאה'ס

 ןענַאמרעד ךיז זדנוא סיוא טמוק גָאט ןדעיא

 ,טכאלש רעד ןיא ןריולראפ סנבעל ערעייז סָאװ ,יד ןיא

 ,עמָאכלימ יד ןעניוועג זדנוא ראפ יידעק

 ,טכארבעג זדנוא וצ טנַײפ רעד טָאה'ס סָאװ

 - ןדעװָאקעל דלעה רעדנא ןא --- גָאט ןדעי ןוא

 .טכאוו רעטכעוו רעד ןוא רעיוב רעד טיוב עס

 . ,טעװָאכעגסױא רעזַײה ןרעוו ,רעדניק יו

 / : .,טבאג רעד.ןיא רעטצנעפ יד טימ ןענייש סָאװ
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 ,ןגעטש יד ןוא ןגעוו יד ּפָא ןטיה רימ
 / ,דנאל םענופ ןגעטש יד ןוא ןגעוו יד
 ןגעוורעד טינ ךיז לָאז עניוס רעד יידעק
 ,טנאה יד ןבייהפוא זדנוא ףא לָאמאכָאנ

15 

 רעדלעפ יד ןופ ןרָאקיז ןיא

 רעדלעפ יד ןופ ןרָאקיז ןיא

 ,לטעטש עניילק סָאד טנַײה ךָאנ טבעל
 רעבלעז רעד ךָאנ זיא געוו רעד ןוא

 ,לטערב ןפא רעזַײװ ןטימ

 ןרָאקיז םעניא טנַײה ךָאנ טבעל'ס
 ,ןסקא ןופ ּפירקס רעד געוו םענופ
 ןרָאפעג טינ טרָאד גנאל זיא'מ שטָאכ
 ,ןסקאווראפ ,טזָאלראפ טגיל רע ןוא

 ' ןסיורד םענופ ןרָאקיז ןיא

 ךעלסעג עלָאמש יד ךיז ןעיירד

 ןסיורג ,ןטיירב םעד קראמ םורא

 / ,ךעלסעגראפמוא ןֹוא קידעבעל

 ןענִיור ןופ ןרָאקיז ןיא
 ןרָאי עטלא יד ךָאנ ןבעל

 ןעניז ןפא ייז טמוק סע ןוא

 ,ןרָאג א טרָאד ,קענאג א ָאד

 רעיוט א ָאד ןוא ריט א טרָאד

 .עלָאגעלאב ןטלא ןא ןופ



 רעיורט ןַײמ ןופ ןרָאקיז ןיא

 .עלָאמ-לייא ןא סנזאכ םעד טגנילק

 ןטניוו יד ןופ ןרָאקיז ןיא

 םעטָא רעד םורא ךָאנ טלגָאװ

 ,ןדנילב א ןאמערָא ןא ןופ

 ,םיא טָאטש א טליפעגטימ טָאה'ס סָאװ

 ןכייה יד ןופ ןרָאקיז ןיא

 ,רעדיל-רעדיינש יד ךָאנ ןבעל

 עכיילב סָאד לרעדיינש סָאד ןוא

 .רעדינ רעד ןופ ןרָאקיז ןיא

 ןביוטש יד ןופ ןרָאקיז ןיא
 קיבײא רעדניק יד ךיז ןליּפש
 ,ןביוט יד יוװ ,ןקיּפ יז ןוא
 .קימייל ,קידמאז זיא ביוטש רעד שטָאכ

 ןעלמיה יד ןופ ןרָאקיז ןיא
 ,עיולב ַײס ,עטנקלָאװראפ ייס
 ,ןעלטניּפ עטַײװ יוװ ,ייז ןעלדניווש
 ,עיורג ןקראמ --- ךעלטעטש עניילק

 ןטַײװ יד ןופ ןרָאקיז ןיא
 ,ןדיי-פטעטש יד ךָאנ ןבעל
 ןטייצ עטלא יד ךָאנ ןבעל
 ,ןדיראי עקישיור יד טימ

 רעטנערבעגּפָא רעד טלעוו רעד ךרוד
 | ,רעטכיזעג עשידַיי ןקוק

 טרעדנעעג ןוא טרעטַײלעגסיױא
 .עטכישעג רעד ןוא טַײצ רעד ןופ

4. 
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 טנעה סעמאמ ןַײמ

 (גנונָאמרעד)

 ,טראצ טינ ךימ ןטעלג טנעה סעמאמ ןַײמ

 ,טראה ןוא טעווערָאהראפ -- טנעה סעמאמ ןַײמ

 .טראדעגסיוא רעגניפ רעדעי רעסקָאב א יו ןוא

 :קָאז ןייק אב טינ טציז עמאמ ןַײמ

 ,גָאטאב טקאב ןוא טכאנאב טענק עמאמ ןַײמ

 ,ייט טימ זָאלג םאב טנעה יד ךיז טמעראוו עמאמ ןַײמ

 ,ייבש רעד יוװ ,ןעייגעצ טנעה סעמאמ ןַײמ

 .ייז ןרעוװו רענעלק ,רענעלק ,רענעלק ןוא

139 

 שיט ןטיירב ןטײרּפשראפיסַײװ םאנ

 שיט ןטיירב ןטײרּפשראפ-סַײװ םאב
 ,ןסָאגראפ ךימ טָאה ןייש עלעה א
  טשימראפ ךוב םעד רימ טָאה ףָאלש רעד
 ,ןסָאלשעגוצ ןגיוא ענַײמ ןוא

 טשינוצ טינ ןרעוו ןבראפ רָאנ
 סינ ,לּפע רימ ךיז טמעלָאכ'ס ןוא
 | .ןסָאקירבא עטיור ןוא

 טריראב טָאה םעטָא ןַײד ,סיוא טזַײװ
 ,ןעמיורט ןופ טשטיינקעגסיוא ,ןרעטש ןַײמ
 ריד וצ טקישעגקירוצ טָאה ךימ
 ,ןעמיור עפיט ענַיז ןופ ףָאלש רעד



 ,ריר א רָאנ ךיז וט ךיא ּווװ ןוא

 ריש רעד רימ ראפ ןיוש ןפָא טגיל

 .ןעמיולש ךעליימ םענופ םירישאה

 ,טילג רעפייס ןופ סָא רעדעיא
 ,ןגיוא יד ראפ ןענערב רעטעלב יד
 ,דיל םענופ ןטימניא ,וד רָאנ
 ,ןגיוצעגסיוא עטלאק א טסייטש וד
 ,ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ ,טינ סייוו ךיא
 ,ךיש יד ןָאטעגסיױא ןעינק יצ
 ,ןגיובנגער ןיימ ,טכארּפ ןַיימ

 ,דרע'רד וצ ּפָאק ןַימ ּפָארא גיוב ךיא
 ,ןביונופ ּפָארא רימ וצ טסקוק וד
 ,טרעהעג טינ ךָאנ סניוזא טסָאה וד
 ,ןביול ןוא שינעגניז ליפיוזא
 ,טכארבעג ךימ ןעגניז םוצ טסָאה וד
 ,טכארּפ ןַײמ ןוא ןגיובנגער ןיימ
 ,ןביולג ןַײמ ,םוטקילײה ןַײמ

10 

 רעדליב

 רעגייטש עסראה יד ףא ןסיורד

 ,רענייש א גָאט רעכייוו א טגיל

 - ,רעדלימ א גָאט רעיולב א טגיל

 .רעדליב סימ רענעגנאהאב א

013 
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 רעיױּפ א -- דליב עטשרע סָאד זיא

 ,רעיוט א ןיא טלמערעגנַײא

 רעטייװ עטייווצ סָאד דליב סָאד ןוא

 .רעטַײר רענייש ,רעגנוי א זיא

 לדיימ א -- דליב עטירד סָאד ןוא
 לדיילק סָאד ךִייט םאב סיוא ךיז טוט
 ,עילאווכ א ןָא ךיז טסעמ יז ןוא
 ,עילאט רעד וצ ריא טסאּפ יז יצ

 רענייטש עטראה יד ףא ןסיורד
 ,רענייש א גָאט רעכייוו א טגיל
 ,רעדלימ א גָאט רעיולב א טגיל
 .רעדליב טימ רענעגנאהאב א

 ,רעיוט רעד דליב עטרעפ סָאד זיא

 ,רעיױּפ רעד רעַירפ ןענאטשעג ווו

 ,רעטייר רעד טרָאד ןיוש טייטש רעטציא

 .רעטייװ ןענאטשעג רעִירפ זיא סָאװ

 רעדליב יד ןופ עטפניפ סָאד ןוא
 רעדלימ רעד גָאט רעבלעז רעד זיא
 ,לדיימ ןדָאבעג-שירפ םורא
 ,לדיילק ןיא קירוצ ןָאטעגנָא

 עטסקעז סָאד -- דליב עטסנעש סָאד ןוא
 ,עטסקע סָאד זיא רעדליב יד ןופ
 ,לרָאּפ סָאד טייטש לקניוו א ןיא
 ןרָאי עגנוי ערעייז ןענַײש
 ,ןרָאלק םעד גָאט םענייש םעניא

15 



 יובפוא

 ,ךאד םעד ןיוש ןגיובעגסיוא

 ,טנעוו יד טכיײלגעגסיוא

 ,ךעלרעטצנעפ יד טקאהעגסיוא

 ,טנעה יד ּפָא ןעּור

 ,ריט א ךיא ןפע ןגרָאמ
 ,ןיירא טעב א לעטש
 ,ריפ עלא ףא שיט א ןוא
 ,ןייש טימ ּפמָאל א ןוא

 ,טניט רעטניט א שיט ןפא
 ,לוטש א שיט ןבענ
 ,דניק ןיימ קעווא ץעז ךיא ןוא
 ,לוש ןיא ,סאלק ןיא יו

 ריּפאּפ סַײװ ןגיוב א ףא
 ,ןיוה א דניק סָאד טלָאמ
 ,ריט א ןוא רעטצנעפ עסיורג
 .סיורג טעכיוא זיא סָאװ

 ריט עטייווצ א ריס רעד ףא

 ,קָאטש ןטייווצ םענופ

 ריּפאַּפ סָאד טינ רעמ םיא טקעלק

 .קָאלב ןצנאג ןראפ

 סיורא ריט יד יז םנפע

 ,סאג רעלָאמש רעד ףא

 ,סיורג טינ ךיוא זיא סאג יד רָאנ

 ,טסאּפ ןקָאלב ראפ יו
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 געוו ןטיירב א ךיא ןפע

 :טסעמראפ סדניק ןיַימ ראפ

 קעווא טַײװ ,סניימ דניק ,ריד ילפ

 + .טסענ יד קנעדעג ןוא

1958 

 גנוטכיד

 ,ןייג םענופ ךיז ןָא סע טבייה ןבייה ןוא

 ,טסול רעסיורג-רעסיורג טימ םורא ייג ךיא

 ןיילא ךיז וצ דער ןוא םורא ייג ךיא

 .טסּוװעג טינ בָאה'כ סָאװ ,ןכאז רימ גָאז ןוא

 ,געוו ןפא ךיז טרילראפ טרָאװ א ביוא ןוא

 ,קירוצ םוא ךיז רעק ןוא ,סיוא ךיז יירד ךיא

 ,געט עצנאג סע ךוז ןוא ,ןַײא ךיז רעה ןוא

 .קילבנגיוא ןייק ףא ןיוש ןַײא טינ ור ןוא

 ,טרָאװ סָאד טינ ןעמ טניפעג קידנעייג רָאנ

 ,טאהעג טנעה יד ןיא לָאמנייא ןיוש טָאה'מ סָאװ

 - טרָא ןכיוה א ףא ןלעטש ךיז ףראד עמ

 . .טאדלָאס א יו ,ךאוו רעד ףא טרָאד ןייטש ןוא

 .יךאז ןייק ןופ טינ ךיוא ןעמ ףראד ןטכארט ןוא

 . .  .ןיילא ןכוזסיוא ןיוש ךימ טעוו טרָאװ סָאד

 . - .+ ךאוו רעד ןופ ןעיירפאב ךימ טעו טרָאװ סָאד

 = - . ףייג רעטַײװ ןסייה רימ ןיילא טעװ ןוא
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 ,ךייג וצ ףוא טיג רעה ןוא ייג ןוא ייג ךיא

 ,טסול רעסיורג-"רעסיורג טימ םורא ייג ךיא

 ןיילא ךיז וצ דער ןוא םורא ייג ךיא

 ,טסווועג טינ בָאה'כ סָאװ ,ןכאז רימ גָאז ןוא

1856 

 טװאנַאמסָאק םוצ

 ,ךעלייק א דרע יד זיא סע :טסייוו עליפא דניק א
 טרעשאב ןעוועג טינ ךָאנ ריד זיב זיא םעגייק רָאנ
 ,ךעלאהעמ אזא ןופ ,סנטַיײװרעדנופ ןקוק וצ
 ,דרע רעד ןופ ךעלַײק םעד ןעז סובָאלג א יוװ ןוא

 ,םעלָאשעב טרעקעגמוא ךיז טסָאה סָאמסָאק ןופ ןעוו -- ךָאד
 טשוקעצ ךיז ןדיירפ ןיא ענעגייא יד טימ ,ןעמוקעג םייהא
 --- ,םעלָאכ ןיא יוו ,סובָאלג םעד ןעזרעד שיט א ףא ןוא
 ?טסווװעג סע ןעמ טָאה יו :ךיז טשעדיכראפ וטסָאה

 ,ןטסָארּפ םעד שטנעמ םענופ וטפוא רעד ,רע זיא סָאד טָא
 ,ךרע יד טּפעלקעגפיונוצ דלעפ ךעלקיטש ןופ טָאה סָאװ
 ,ןטסָאמעגסיױא ןעמאי ןפישלגעז ףא סָאה סָאװ
 ,טרעלקעגסיוא יז רע טָאה ,רָאװ יד ןעזרעד טסָאה רעדייא ןוא

 ,ןשטנעמ ןקידסעריוד םעד ןופ וטפוא רעד ,רע זיא סָאד טָא
 ,ילֹּפ ןזיב ןכירק ןופ ,ךעלאמ ןזיב עּפלאמ ןופ
 ןשטנעב רעטציא ןעמ ףראד טעכָארב עַײנ עכלעוו טימ
 - ךימ רעטכערעג ןַײז ןופ ןעוטפוא יד
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 ,ךעלַײק א דרע יד זיא סע :טסייוו עליפא דניק א

 טרעשאב ןעוועג טינ ךָאנ ריד זיב זיא םענייק רָאנ

 ,ךעלאהעמ אזא ןופ ,סנטייוורעדנופ ןקוק וצ

 .דרע רעד ןופ ךעלַײק םעד ןעז סובָאלג א יוװ ןוא

11 

 גנּויוב

 ,דימ טינ טרעוו ןוא סופ ןייא ףא ,לשוב א יו ,ןארקבייה רעד טייטש

 ,ןכיירגרעד סעּפע ליוװ ,ךיז טיצ ,ןטַײז עלא ןיא זדלאה םעד טקערטש

 קניט לסעפ א ,ןייטש ןופ ץָאלק א ,ףוא לגיצ טימ שיוק א טבייה

 ,ןכייה יד ןיא רעיוב יד ןופ רעגניפ יד וצ סע טגנאלרעד ןוא

 ,ןַײז ןלעװ רעטצנעפ יד ּוװ ,ןעמאר יד םורא טנעוו ןטקאוו

 ,ןריס יד ןַײז ןלעוו עס ּוװ ,ןעמאר יד םורא טנעוװ ןסקאוו

 ןַײרא ךַײלג ייז טלעטש עמ ןוא רעטצנעפ-ןוא-ריט יד ןארק רעד טבייה

 .ןריט רעביא ןריט יד ןוא רעטצנעפ רעביא עטיירב רעטצנעפ

 ,זיוה-ןכָאש םעַײנ ןפא רעזַײה עקידסענייכש ןקוק
 ,ןרָאג ןטסכעה עמאס םעד וצ ףורא-ףורא טעה ןקוק

 ,סיוא טעכיוא ןסקאוו יז זא ,ךעלזַײה יד ךיז טמעלָאכ עס ןוא

 .ןרָאװעג טיובעגסיוא סע זיא ייווצ ןוא סנייא סָאװ ,זיוה סָאד יו

 ,ץאלּפ-סגנויױב םעַײנ א ףא ןארקבייה רעד טייטש .לשוב א יו

 ,ןכיירגרעד סעּפע ליוװ ,ךיז טיצ ,ןטַײז עלא ןיא זדלאה םעד טקערטש

 ,ץאט א ףא יוװ ,קניט םעד ןוא רעצעלק יד ןוא לגיצ יד טבייה

 ,ןכייה יד ןיא רעיוב יד ןופ רעגניפ יד וצ סע טגנאלרעד ןוא

9 
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 רעדניק ענַײמ לייצרעד ךיא

 ,טלעוו רעטבעלעגּפָא רעטלא ןא ןופ

 סיורא ךוב א ןופ ,רעטעלב-עטכישעג ןופ

 ,סיורג רעצנאג ןַײז ןיא רעטַײר א זיא

 :טלעטשעגרָאט ךיז ןוא ןסירעגנָא

 ,טייוו ןופ ,לָאמא ןופ רעד ןוא רעד ןיב ךיא;
 --- ,דרעפ א ףא רעטייר רעטקישעג א
 דרע רעד ןופ סעַײנ סָאד ןקוקנָא
 ,טייצ רעזדנוא טימ סע ןכיילגראפ ןוא

 ,טסיש ריא סָאװ ,ןלַײפ עַײנ יד ןעז
 ,טיוב ריא סָאװ ,ןלַײז עַײנ יד ןעז
 טיורב סָאד ,טסע ריא סָאװ ,רענרעק יד ןעז
 ,"טסינעג ריא עכלעוו ,ןענַײװ יד ןוא

 ,לואא ןקיגראב א ןיא ץעגרע
 ,טניר טרָאד גראב א ןופ לכַײט א ּוװ
 לָאט ןפיט ןיא םיא טימ דניק סָאד טָאה
 ,סיוא רעה :טגָאזעג ןוא ךיז טצעזעגוצ
 ,סיורג רעצנאג ןַיד ןיא דרעפ ןפא רעטַײר
 ,לָאמא ןופ רעטַײר ,ןטיײצראפ ןופ רעטַײר
 ,ןעוועג טינ ןינעל ךָאנ זיא סע ןעוו
 ,דגילב ןזעוועג ךָאנ ןענייז רעקלעפ
 טנידעג טלעוו רעד ןופ ןראה יד אב
 .ןעזעג טינ געווסיוא ןייק ןוא ןטילעג ןוא

 ,טיובעג ראה ןייק ראפ ץאלאּפ ןייק טרעוו רעטציא
 ,ךיז ראפ קלָאפ עצנאג סָאד טיוב רעטציא
 ,ךיש ןיא ןוא רעדיילק ןיא טייג עמ ןוא
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 .טיורב סָאד ךיז ןשיווצ טלייט עמ ןוא

 .וד יו ,זדנוא אב טינ ןעמ טייר רעטציא

 ּפָארא טקוק עמ ןֹוא ןעמ טילפ רעטציא

 ,דָאס םענייש א ףא יו ,דרע רעד ףא/

 ,וצ ןרעטש א וצ ךיז טילפ עמ ןוא

 ,טנַײפ ןפא ןלַײפ טימ טינ ןעמ טסיש רעטציא

 ,ףורא ענָאװעל רעד ןסורג ןעמ טקיש רעטציא

 -- ףוא םעלָאש ןופ ןָאפ יד טבייה עמ ןוא

 !טניירפ ןרעוו ןזומ רעקלעפ עלא

. 

 ןטיז יד טיול ,רעטַײר רעד טָאה'ס

 .טקובעג ףיט ךיז ,לָאמא ןופ
 ,ןטירעגּפָא רעטַײר רעד זיא'ס
 .טקוקעגכָאנ םיא דניק סָאד טָאה'ס

 ,ןגיוב-ןוא-לַײפ טימ קעווא זיא'ר

 ,ףָאס-ןייא ןיא ןדנּווושראפ ןוא

 ןגיוא ענַײז ךיז דניק סָאד טָאה'ס
 ,ףָאלש ןופ יוװ ,ןבירעגסיוא

 ,ןפָא זיא ךוב ןַײז :ןעזרעד ןוא

 ,טכאנ טינ זיא'ס ,קיטכיל זיא'ס ןוא

 ,ןפָאלשעג טינ ,סע טסייה ,רע זיא

 .טכארטראפ ןוא ךיז טנעיילראפ רָאנ

 ןזעוועג ָאד רעטייר רעד זיא'ס

 ,ָאד-ָא-טָא ןענאטשעג ןוא
 ןזעוו ןַײז ןופ זא ,רָאלק זיא'ס שטָאכ

 .ָאטינ רוּפש ןייק גנאל ןיוש זיא

20--6 
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 ,ןטַיז ןענעייל ןעמ ףראד לפיוו

 ,געוו ךָאנ ןכאמכרוד ןכלעוו
 -- ןטַײצ יד וצ ןעמוק לָאז עמ
 ?געט-רעבאיטקָא יד וצ זיב
 ,רעביא רעטעלב יד טשימ רע ןוא
 ,טַײצ רעבירא טגנירּפש רע ןוא
 ,רעביל ,ןיגעל :טלכיימש רע ןוא
 !טייקיביײא רעזדנוא טסיב וד

1} 2 

 לאז ןקיטכיל ןיא

 ,ןטמיורעגפוא ,לאז ןקיטכיל ןיא
 ,ןציז םיא לקניוו א ןיא עז ךיא
 ,ןטמיורטראפ ,ןליטש םעד ןשטנעמ םעד
 ,ןטלא םעד ,ןגנוי םעד
 ןטלאהאב ןטולב יד ןיא טגָארט סָאװ
 ןציה ןוא ןטלעק יד
 ,ןטנָארפ ןופ

 עליטש ףא ןגעוו עשיפרָאד ףא
 ,ןטנאקאב םעד -- דלעה םעד ,םיא עז ךיא
 ,עליוויצ רעדיילק עכעלדירפ ןיא
 ,ןטלא םעד ,ןגנוי םעד
 ןטלאהאב ןטולכב יד ןיא טגָארט סָאװ
 ןטלעק ןוא ןציה יד
 ,ןטנָארפ ןופ
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 ןגעוו עטרעטסאלפעג עַײנ ףא
 ,ןרָאפ .ןסובָאטוװא ןיא עז ךיא
 ,ןגער ןופ ןוא טניוו םענופ טצישעג
 ,ןטלא םעד ,ןגנוי םעד
 ןטלאהאב ןטולב יד ןיא טגָארט סָאװ
 ןרָאי עשימרוטש יד
 ,ןטנָארפ ןופ

 ,רעדור םאב ןוא דָאר םאב םיא עז ךיא
 ,רענייטש יד טעסעט רע יו ,עז ךיא
 ,רעדורב םעד ןוא טניירפ םעד ,םיא עז ךיא
 ,ןטלא םעד ,ןגנוי םעד
 ,ןטלאהאב ןטולב יד ןיא טגָארט סָאװ
 ,רענייב יד ןופ ךראמ ןיא
 ,ןטנָארפ יד

186 



 ָאקנעדָאלַָאכ ערפיש

 לרעגענ א

 ,ןעזעג קיניײװ רָאג סרעגענ בָאה'כ
 ,ייז ןשיווצ טבעלעג טינ בָאה ךיא
 ,ןעוו ראפ ןוא סָאװ ראפ ,טינ סייוו ךיא
 ,ייוו יז ראפ ץראה סָאד רימ טוט'ס רָאנ

 דֿביק שירעגעג א םעלָאכ ןיא

 ,סאג רעקיטכערפ ףא בָאה'כ ןעזרעד

 ,טניה םעד ףא טצייר עמ ,סע טצעה עמ

 !סאלב ןרעוו דנאטשמיא טינ זיא'ס רָאנ

 ,טיור ןרעוו דנאטשמיא טינ זיא'ס רָאנ
 ,קערש ןופ ,עניס ןופ ,עשוב ןופ
 טיוה עקניצראווש ןַייז ןוא ,טפיול סע
 .טקעדאב זיא סייווש ךעלדנּפָארט טימ

323 



 סיב רעשיטניה א טָאה טָא רָאנ

 ,טמעלקראפ לסיפ עקיצנאלג סָאד

 ,טסיגעצ ךיז טולב קידרעַײפ ןוא

 - !טנערבעצ ךיז טולב קידרעַײפ ןוא

 ,ףרָאוװ א ךיז דניק םעד וצ וט ךיא

 --- ,ןייוו ןוא ןצראה םוצ סע קירד ךיא

 ,ףָאלש ןיא ,םעלָאכ ןיא זיא'ס שטָאכ ןוא

 ,ןייטש ךיא ביילב ךיז טימ טשעדיכראפ

 ,גנוי ןעד ליפיוזא ףא ןיב ךיא

 !?ןאּפש אזא ןָאטעג ךיא בָאה יו

 גנורּפש ןייא טימ ךיא בָאה ןזיוואב

 .ןאעקָא-םאי םעד רעבירא

18 
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 ,ךיז ןדיײמ וצ ףא ץאלּפ ךָאד זיא ןאראפ

 ,סיורג ,ךיז טכאד ,גונעג זיא טלעוו יד

 ,ןרעטייװרעד ךיז ריד ןופ ךיז סיילפ ךיא

 ,טסייג וד ןגעקטנא קידנעטש ןוא

 ,ריד ןיא סעגראפ'כ ןעוו ,ןאד ךיוא ךיד קנעדעג'כ
 ,ורוצ טינ קילב ןַײד ךימ טזָאל סע
 ןגעווטסעדנופ עשז סָאװראפ ,ךיז טגערפ זיא
 !וצ טינ לָאמנייק ריד וצ ייג ךיא

 ..,טינ רימ טסלעפעג וד ,טסניימ וד ,ךָאד עז ךיא

 ,טגידראפ טינ דאשכ םעד טָא בָאה ךיא

 ךיז ןלעפ טינ לָאז'ס ,קראטש רָאנ עריומ בָאה'כ

 ,טדניב זדנוא ןעמאזוצ סָאװ ,טפארק יד
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 ,ערעיוהעגמוא יד ָא-טָא טפארק יד
 ,טריפ יז זדנוא סיורָאפ ןדייב סָאװ
 ,ןרעיודעג רעגנעל לָאז יז ,ליוו ךיא
 ,ריד ראפ ךיז טיה ךיא רָאנ ראפרעד

180 

 גרעב

 ,קרעוו ךעלרעדנווו א למיה םענופ דנאר םאב

 ,גרעב עכעלנייוועג יו רעמ טינרָאג זיא'ס ןוא

 ,דרע עכעלנייוועג יו רעמ סינרָאג זיא'ס ןוא

 ,טרעלקראפ ןוא טפיטראפ ןזדלעפ ןיא ךיז טָאה סָאװ

 טרָאװ עשיסור סָאד

 --- ךארּפש רעשיסור רעד ןופ טרָאװ עקיטפאז סָאד
 ..ךאס א רימ טנַאמרעד סע ,יוזא ךימ טגער סע

 ,טעלגעג ןרָאק סָאד טָאה טניוו רעמעראוו רעד

 .טדערעג טלמעד ךָאנ שיסור ךיא בָאה טכעלש ןוא

 --- ,רָאלק טינ ליפיוזא ךָאנ ןעוועג שידִיי ןיא
 ?רָאפ ָאד סע טמוק סָאװ ,ןעמענאב ןעמ ןָאק יו

 !!ךאוו; רעד ףא ךיא ןיב ןגעלעג ןרָאק ןיא

 ,ךאילש ןקידמאז םעד ףא ףורא-גראב טקוקעג

142 
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 -- ,טלאטשעג טנפָאװאב א טקרעמאב ךיא בָאה ןוא

 ,דלאוו ןיא לביטש םוצ ןפָאלעג דלאב םייהא

 . .טַײװ רענעפָא ןיא :בָאה'כ ןעזרעד לָאמנייא ןוא

 .טיישראפ ןגָאי ךיז ןסקיב טימ רעטַײר ריפ

 םייהעג ןפָאלעג --- ןפָאלעג ןיוש דלאב ןוא
 .םייהא לביטש םוצ עקשזעטס רעקנילָאמש ךרוד

 -- ריט עדנעּפירקס יד טנפעעצ טעּפמיא טימ

 .ריפ טימ ןסקיב טימ ןיב'כ ןַײרא םענייניא

 :טנעה יד טימ טריפעצ .עמאמ יד טָאה קערש טימ

 ,טדנעוועג טינ זדנוא ןיא זיא'ס ,ןדִיי ןענַײז רימ --

 ,טכאלעצ רעטַײר יד ךעליירפ ךיז ןבָאה'ס ןוא

 :ךארּפש עשיסור יד רימ ןָאטעג טָאה ךליה א

 ?ןָא זדנוא סע טייג סָאװ ,אשאמאמ ,וטסדער סָאװ ---

 !ןָאק ןיא ןעייג רימ עלא טימ רעקלעפ טימ

 .;טכארטראפ עמאמ יד ןבילבעג זיא ןייטש ןוא

 ,*..?טכאמ יד ןטיבעג רעדיוו ךיז ,סע טסייה ,ןיוש;

 :קנּוװ א ןבעגעג רענייא רימ וצ טָאה'ס ןוא

 !קנורט א רימ ביג ,ונ ,עניילק ,רָאנ ךיז ריר ,ונ ---

 ,שיוװ א ןגיוא יד עמאמ יד טָאה ןָאטעג

 ,שיט םוצ ןפורעג טָאה טסעג ענעטלעז יד

 - ,טלעטשעג טָאה ייז ראפ *ןטסנעש ןוא ןטסעב; ןופ

 .טלעפעג רָאנ שיט םוצ טָאה ץלאז עלעסיב א

 --- ,גָאמראפ'כ ןעוו ,רעמ טלָאוװ'כ ןבעגעג עדאווא --

 2 - .=== .טגָאזעג עמאמ יד טָאה ייז וצ קידלוש יוו
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 ,טיורב שטָאכ ןענאראפ סָאװ ,ראפרעד טָאג קנאד א
 ,טיורק ןופ לסָאר ךַײא ןטַײבראפ טצוװ ץלאז ןוא

 ,ראפרעד טָאג קנאד א ,סרעגרע ךָאנ ןענאראפ

 !ראפעג ןופ טַײצ א ,ןטַײצ עכעלעזא

 ;דלאב ןָאטעג גָאז א טָאה ייז ןופ רענייא ןוא

 ?דלאוו ןיא ןגעוו אב עדאווא קִיור סינ --

 ,טינעג ןכאז יד ןיא טָאג ןַײד זיא'ס שטָאכ ןוא

 !?טיהראפ ָאד געוו םאב לביטש ןַײד רע טָאה יו

 ,געוו םעד ןזיוועג ןוא טיילגאב ייז בָאה'כ ןעוו

 .טגערפעג ייז לָאמאטימ ךיא בָאה --- ?ריא טַײז רעוו --

 ,טגיוועג ןרָאק סָאד טָאה טניוו רעמעראוו רעד
 ,"קיוװעשלָאב/ טרָאװ סָאד טלמעד ךיא בָאה טרעהרעד

 ,טרעהרעד טלמעד בָאה'כ סָאװ ,טרָאװ עשיסור סָאד

 ,טרעהעג ןיוש ךארּפש רעשרעטומ ןַײמ וצ דניצא

 --- ךארּפש רעשיסור רעד ןופ טרָאװ עקיטפאז סָאד
 ,ךאס א רימ טנָאמרעד סע ,יוזא ךימ טגער סע

1867 

 טַײצרַאי רעסיורג רעד

 ,רָאי סקיטנייה בָאה'כ טאהעג ןטַײצרָאי ליפיוזא

 ,עביל ךָאנ ,ערעַײט ךָאנ ,עטנעָאנ ךָאנ
 רָאה עיורג עטראוורעדמוא ליפיוזא

 ,רעבליז טימ ןבָאה טקעדאב ּפָאק ןצראווש ןַײמ
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 ןייטש ךיא בַײלב טַײצרָאי ןסיורג ןַײז ראפ רָאנ

 .עמָאשענ רעד ןיא טכיל רעדנא ןא רָאג טימ

 ,ןיימ ןיא ,טאט ןדעי ןיא ךיא ןיב ןייר יצ

 .עמָאקענ ןַײמ ןיא ןוא עביל ןַײמ ןיא ,םענַײמ ןיא סאה ןיא

 ,ןַײּפ ןופ רערט ערעווש יד ךימ טָאה טדנעלבראפ טינ יצ
 --- ,ןרָאצ ןקידעריומ ןופ ,ןרעיוהעגמוא ןופ
 ,ןַיײרא ייג'כ טַײצרָאי ןסיורג סנינעל ןיא
 .ןרָאקיז םעד ןיא ןַײרא טייג ןסיוועג רעד יו

0886 

 ןרָאי עלעטימ

 ,ןרָאי עלעטימ יד סָא ןַײז ןלָאז טשטנעבעג

 ,ןרָאבעג ןופ טגָארט עמ סָאװ ,ליפעג םעד וצ ןעוו

 ןעניזאב זיא דנאטשמיא סָאװ ,קנאדעג רעד וצ טמוק

 .ןעניּפשאב ןָאק ץראה א סָאװ ,דייל יד ןוא דיירפ יד

 ,ןרָאי עלעטימ יד טָא ןַײז ןלָאז טשטנעבעג

 ,ןרָאלראפ טינרָאג ךָאנ טנגוי רעד ןופ זיא'ס ןעוו

 ,ןעמוג רעד ןוא ןייצ יד קילַײא טינ ןענייז'ס רָאנ

 .ןעמונעג עטסעב סָאד טַײקפַײר רעד ןופ זיא'ס לַײװ

 ,ןרָאי עקיטכיל יד סָא ןַײז ןלָאז טשטנענעג

 .ןרָאבעג ןוא טיוט ןשיווצ טימ ןיא ןעייטש סָאװ

 !ןטעװ ךיז גנאגפוא ןסימ גנאגראפ רעד ליוו'ס ןוא

 .ןטעב ךימ ןטוג טימ רעווייק ןַײמ ןופ דנאר םוצ

 -- ןבראפ רעטנזיוט טימ למיה רעד טלקניפ סע

 .ןבראטש ןוא ןבעל ןופ ץענערג יד ןדנווושראפ
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 עדעגאי יד

 טינש ןכָאנ טסבראה ןיא ךיז טָאה עדעגאי א

 ,טילבעצ גנילירפ יוװ ,רָאיאה לָאמ עטייווצ סָאד

 ,טיווצ ןרעביוז ןפא קוק ןוא ךיא ייטש

 ,טינש א ןצראה םאב שזא דיירפ ראפ רימ טוט'ס ןוא

 ,קעלּפטנא רימ דָאס םעד ,טייהנייש ןַײמ ,רימ גָאז ונ

 ,טקעוורעד טנגוי יד רעטלע רעד ףא טרעוו יו

 -- ,טסענ ריא עביל יד עסיסג רעד סייב טיוב יו

 .סענ רעד טָא ןעשעג לָאז רימ טימ זא ,ליוו ךיא

149 
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 ,רימ ןיא זיא טליטשעג רעפייא רעד עליפא

 .ריד ףא ןוא רימ ףא עטילש ןייק טינ טָאה רע

 -- טסייג ןוא טינ טסייטש וד ןעמעוו טימ זא ,סייוו ךיא

 .טסיירט ןַײד ןוא דייל ןַײד טעדנעוועג זיא רימ וצ

 ,רעהעג ןיוש רימ וצ ,טשרע ןַיז טעוו סָאװ ,דיירפ ןַײד

 .רערט ןַײמ טציא ףורא טמיווש גיוא ןַײד ףא :ריּפשיכ ןוא

945 
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 לָארָאכ עריוװד

 םייה

 -- םייה א ךיא בָאה ,ןשטנעמ עלא יו
 ,טנעוו ןוא עילעטס טימ
 ,םייל ןוא רעטערב ןופ
 ,ךיא ליוװ רָאנ
 ,ּפָארא ךאד םעד ךיא ףראוו
 -- טנעוו יד ךיוא םענעצ
 -  ,ֿפיױטס א ךָאנ ּפיוטס א
 למיה רעיולב טרעוו
 ,ךאד רעטייווצ ןַײמ
 -ךאס א רעמייב ,ענעדיישראפ רעמייב ןוא
 ;טנעוו ןיא ךיז ףיונוצ ןגייל
 ,םירק ןיא ןסיראּפיק

 עניארקוא רעד ףא לָאּפָאט רענרעבליז רעד

 יי טנעוו יד ןרעוו



 ,רעניימ ןופ םייה ןופ
 ,ןעמאטש ענעדלָאג יד ,עטניורבראפ סענסָאס יד
 --- ,םייח ערעַײט ןַײמ ןעלסקא ףא ןטלאה סָאװ
 .ןעמאמ ןַײמ אב ,דרע רעד אב טסורב יד ןגיוז ייז

 ו 6 2

 גנונַאמרעד

 רעדניק ןבָאה לוש ןיא

 ,טמעראילעג ןוא טשיורעג

 ,ליטש זיא רעמיצ ןַײמ ןיא טציא

 .םעראוו זיא רעמיצ ןַײמ ןיא

 ענעטָאשעצ ןטפעה

 .םענַימ ףא לשיט ןפא

 עטַײװ ףא רעדלעפ ףא ךיא עזרעד

 .ןענייש טייהדניק ןַײמ

 ,רעניארקוא רעדעס ןיא

 . ,טיווצ ןופ עסַײװ

 ,ןעגנוזעג ןוא טנייוועג --- עבָאב ןַײמ

 ,גיוו ןַיימ טעדיוהעג

 רעניארקוא רעדלעפ ףא
 ,טעמאס יו --- זָארג סָאד ,ןעגנאז יד
 ,עסעװרָאב א ,ךימ געלפ טרָאד
 ,עמאמ יד ןריפ

 רעדניק ןבָאה לוש ןיא
 ,טמעראילעג ןוא טשיורעג
 ,ליטש זיא רעמיצ ןַײמ ןיא טציא
 - - ,םעראוו זיא רעמיצ ןַײמ ןיא

 6930 י ר
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 ןּפסָאנק

 רעטניוו ןופ ןסורג עטשרע ןעוו
 --- ,ןטניוו יד ןָא זדנוא ןגָארט
 רעטעלב יד רעמייב ןאד ןפראוועצ
 .ןדנילב טימ ךעיוק טימ

 ,ןטיהראפ ןליוו ייז םעטָא םעד
 --- ,סטראצ סָאד ןבעל סָאד
 ןרעטניוו יז טלעק ןיא
 ,טראה ןוא טעקאנ

 ןרירפ טינ רעמייב ןזָאל סע
 --- ,זיולב ןּפסָאנק יד
 םעראוו ייז ןעלקיווראפ
 .סיוש רעקיטפאז ןיא

08 

 ןעניגאב

 טנאה עדלימ א

 ךלימ טסיג

 ,ירפ ןופ יולב ןיא

 + ..ןביוש ןיא טרעוו קיטכיל ןוא

 ןגיוא עטכאמראפ בלאה טימ

 ביוש ןופ יוט ןטראה ףא קוקיכ

 ןריורפעגסיוא ןעמָאנ ןיַימ עז ןוא

 - ..ןביונופ ,עלעקניוו א ןיא טרָאד

8 



 קעווא טייג שטנעמ א

 ,רעדלעפ עלעה ,עטלאק ךרוד טסייג

 ,טיינשראפ סייוו ןגיל סעדורה

 ,סעדורה ףא ןייש עזָאר א טלאפ

 ,טייגראפ ןוז יד דלעפ םעד ןיא

 ,עיורג ךעלמייב וצ ,ךאילש םוצ טסייג
 ,קילב ןַײד יוזא ליטש ןוא טראה
 ...רענעלק ץלא טסרעוו
 ,..ןעיולב ןטַײװ
 ,קירוצ ףא ךיז םוא טינ טסקוק

 ,וצ טכאנ יד טלאפ

 ,רעטצניפ ןיוש טרעוו'ס

 ,ןַײש רעיולב טימ יינש רעד טכיול'ס

 ,טנעַאנ טינ ןיוש וטסיב ץעגרע

 ,ןַײז וטספראד סָאד --- טָארט ןַײד ליטש

155 

 עקשערומ

 !עקשערומ ,עקשערומ
 ,סיוא רָאנ ךיז יירד
 ןָאט קוק א ךיא לעוו
 ,סיורג יד טסיב וד יו
 עקיסיילפ אזא טסיב
 ,ליוװ טסיב ,ןבעל'כ
 ,ןָאט קוק א ךימ זָאל
 ?ליומ א וטסָאה יצ
 ןגיוא ריד אב ןאראפ

 יי:



 ?רימ ךעלעסיפ ןוא
 ,ןָאט לייצ א ךימ זָאל
 !רימ ןופ טינ ףיולטנא
 ;ןיוש גנאל ןופ ךיד ןעק ךיא
 ,רעווׂש טסעוװערַאה וד

 --- ךיא סייוו עלעביטש ןַײד
 ,דרע עלעגרעב א
 ץאלאּפ א יוװ טיובעג
 .,ליפ ןרעמיצ טימ
 ,עגנאל ןעגנאגכרוד טימ
 ...ליד ןוא עילעטס טימ
 ,טנרעלעג ךיד טָאה רעוו
 ,רעוו ,עקשערומ
 ןרָאװעג טסיב וד סָאװ
 ?רעינעשזניא אזא

0857 

 יינש ןוא ייה

 ,ייגש ןפיט ןיא ,ךאילש רעביא

 .ייה ןטילש א דרעפ א טריפ

 ,טרָאפ רעיֹוּפ א דלעפ םעד ןופ

 ,דרָאב ןַײז ךעלעיינש טימ לופ

 ,רעדניק ןפיול ןטניה ןופ ןוא

 .רעטניוו ןיא ייה סָאד ןירג זיא'ס ,עז

 ,ייה ןוא יינש ,יינש ןוא ייה
 !ייה !ייה :ןעיײרש רעדניק
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 ,ןרופ ןרָאפ'ס ,רעיוּפ רעד ּפָא

 ,ןרוּפש ענירג ןעיינש רעביא

 ,ייה ןפיוה א דניק א טּפאכ

 ,יינש רעד רָאנ ןטייווצ םעד טבַײלב

 ,געלשעג א ,למוט א טרעוו

 ,געוו ןפא ָאד ייה קיגיײוו

 ?גראק ןעד יינש זיא --- ייה קיניװ

 -- קראק ןיא יינש סנפיוה ןעילפ

 ,זָאנ ןיא םעד ,רעיוא ןיא םעד

 טזָאלעג ךיז רעדניק ןבָאה

 קראטש קיטסאה ןגָאי ,ןפיול

 .גראב םוצ ךעלעטילש יד טימ

6839 

 וינעבַאב יד

 וינעבָאב עדלימ רעזדנוא זיא'ס

 ,טלא ןוא ןיוש טרעקיוהעג

 ,וינעבָאב יד ןעז ריא טליוו

 ,דלאוו ןיא זדנוא טימ טמוק זיא

 ,עלעגיצ'ס טרעטיפ יז דלאוו ןיא
 .געמראפ ץנאג ריא זיא סָאװ
 ,עלעגירק סָאד ךיז טימ טמענ יז
 ,עלעגיצ ןראפ ?גירק סָאד
 -- סיוא לדלעוו ןיא ָאד סע טקלעמ ןוא
 ,געוו רעד טַײװ זיא םייחא

208 



 ,ךָאנ ןסיוו ךיז טליוװו ךיַײא ביוא ןוא

 עלעגיצ םעד וצ זיא סָאװראפ

 -- ?סיורג יוזא עביל יד

 לכעלעפ ןטכידעג סַײװ ראפ

 ,לכעלעק ןביל ןראפ ןוא

 + עלעגירק ןלופ ראפ ךיוא ןוא

 .סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט ךלימ טימ

6,886 

 ךַײט םאב
 ,עניילק רעדניק ,עסיורג רעדניק
 ,םענייניא ךיז ןדָאב עלא

 ,ןעיימש עלא ,ןפיול עלא
 ,עייכעמ א רעסאוו סָאד זיא'ס

 !ןגינעגראפ א ,טניוו א ,יוא
 ,לגיּפש א יוװ ,רעסאוו סָאד ןוא

 ,יירפ ןוא קנארפ ,רעדניק יד םעל
 ,ייבראפ ךעלעשיפ ןעמיווש

 ,ףורא קעד ןופ ךיז ןבייה
 ווּורּפ א עקמעלָאש ךיז טוט

 ,סנפיוה עדייב ןלעטשרעטנוא

 ,ןפיולטנא ךעלעשיפ יד רָאנ

 -- ,סיורא טנאה ןופ ךיז ןשטילג

 .סיוא רעדיוו ןוא ןעוועג סָא

603 
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 עניקַײכ ערָאד

 ,,טעברא ףא ייג ךיא

 ,ןעניּפש םעדָאפ לע ךיא .טעברא ףא יג ךיא
 ,דיירפ ךיז טבעוו ןצראה ןיא דנאנאכָאנ ןוא
 ןעגיגאב רעקִייוט ןימ אזא טנַײה זיא'ס
 ,דיילק ןַײמ ףא ןעלקיוו ךיז ןייש סעמסאּפ ןוא

 ,ןטעווראפ ךיז ייג'כ ,יירעבעוװ ןיא יג ךיא
 ,ןייל ןטעבראסיוא רערעמ טעוװ רעוו
 ןטעּפש ןיא טסבראה ןיא ,ןעזעג טינ לָאמניײק בָאה'כ
 ,ןייש עלעה ןימ אזא ןענעגער לָאז

 ,עניימ ןגיוא יד ןיא טמָארטש ןַײש עלעה יד
 ,טפארק טימ ןָא ןסיג ךיז ,ליפ ךיא ,טנעה יד
 ,עגייט א ךיז וצ ליפרעד'כ לָאמאטימ רָאנ
 ,טפאנ ןייק טינ ןּפעש ייז --- טנעה עניַימ סָאװ

87 
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 ,ןבָארג סעטכאש יד ןופ ןליוק ןייק טינ ןוא
 ,דנאל ןַײמ ראפ סרָאטקארט ןייק טינ ןכאמ ןוא
 ...ןבָאה ךיוא רימ ןפראד עקראטש םעדָאפ רָאנ
 ,דנאנאב ייג'כ ענשאּפערָאה ןשטנעמ טימ

 ו 531

 סעטנוא

 ,טנגעג ענירג א טגיל ךערזימ ןטַײװ ןפא
 ,טכארבעג טרָאד ןופ רימ ענָאטאמ א טסָאה וד
 ,ןגעוו עיירפ ףא שריה א ןעגנורּפשעג זיא ןטרָאד
 ,טכאמעג לעפ ןַײז ןופ סעטנוא רעגעי א טָאה

 ,ענָאטאמ א סעטנוא יד טכארבעג רימ טסָאה וד

 .לעפ-ןשריה עניורב יד טנעה יד טימ ךיא טעלג

 ,ענָאװעל יד עסיורג א טרָאד זיא'ס ,טסלייצרעד וד

 .לעה רעייז ,וטסגָאז ,טרָאד ףוא טייג ןוז יד ןוא

 ,וועשִיי ןטסדנימ ןופ טַיװ ,עגייט ןיא ,טסלייצרעד וד

 .ליטש רעגעי א טניווו עטרוי רעניילק א ןיא

 רעשירפ א לאווק א טגָאלש עטרוי ןַײז םעל טנעָאנ

 .ליּפש א טניוו רעד טריפ ערעווש ןגַײוװצ טימ ןוא

 ,סעטנוא יד טיינעגפוא רעגעי רעטלא רעד טָאה'ס

 .ייז ףא טיינעגסיוא סנדַײז טימ בַיװ ןַײז טָאה'ס

 עטנוזעג סיפ ןלָאז סע ,ליטש טעשטּפעשעג ןוא -

 .ייבש ןפיט םעניא סעטנוא יד ןיא ןטערט



 ,ןגעוו יד ףא ןגיל טעוו יינש רעסייוו א ןעוו
 סיפ יד ףא ןָאטנָא סעטנוא עניורב יד לעוו'כ
 ,טנגעג רעביל א ןופ ןטכארט קידנעטש לעוו ןוא
 ,סינ-רעדעק ןסקאוו ,ןשריה ןעגנירּפש סע ּוװ

8 

 יינאטסוק

 ,ןרָאפ רימ זא ,טכענ לפיוו ,געט לפיוו

 ,ייבראפ ןבעווש סעיצנאטס לפיוו

 ןרָאי עשרעדניק ןיא ,עטַײװ ןיא בָאה'כ

 ,יינאטסוק טָאטש רעד ןופ טרעהעג טינ

 עטראק רעד ףא טָאטש יד ןכוז טינ געלפ'כ
 ,סאלק ןטעביז יצ ןטסקעז םעניא
 עטראצ ןיא ןעמיורט עשרעדניק ןיא ןוא
 ,סאג ןיא םאזנייא טרָאד ןעקנָאלב טינ געלפ'כ

 ןגָאי טינ ןעמיורט ןיא געלפ'כ לָאבָאט םוצ
 ,(טרעהעג קיניײװ ךיא בָאה םיא ןגעוו)
 ןגָארטראפ עמָאכלימ יד ךימ טָאה סע...
 ,דרע רעשיכאזאק ףא ,טַײװ יוזא

 ,עמורק ךעלרעטצנעפ ייווצ טימ ךיק א ןיא

 ,םייל טימ ןטרימשאנב א ליד א טימ

 רעמוז א רעבָא זיא ןסיורד ןיא רָאנ

 ,םייה רעד ןיא רימ אב יוװ ,אזא טקנוּפ
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 ,ןרעטש עקיבלעז יד למיה ןפא
 ,טיווצ רעקיבלעז רעד רעמייב יד ףא
 'רערעווש-קיורמוא אזא טַײצ ןיא ןוא
 ,דיל ןַײמ קיבױלג ,שירעמיורט ךיא גניז

 ןעמוק ךיא לע סיוועג רעדיוו זא ,גניז'כ
 ,םייה רעקיילב ןוא רעביל ןַימ ןיא
 עמורק ךעלרעטצנעפ ייווצ טימ ךיק יד ןוא
 ,םייל טימ זיא טרימשאב סָאװ ,ליד ןטימ

 ,ןרָאקיז ןיא רימ אב ןבַײלב ןלעוו

 ,ייבראפ ןבעל ןיא ןייגכרוד רעבָא

 ןרָאי עקימָאכלימ ,ערעווש ןבָאה'ס..

 . .ליגאטסוק ,ריד טימ טעדניײרפאב ךימ

1 9 2 

 .יכעוו רעבלעז רעד

 ,עסייוו ןדמאז עבלעז יד .געוו רעבלעז רעד
 ,ךאילש םעד אב רעמייב ענירג עבלעז יד
 ,ןסיײרעצ ךיז קעטייוו ןופ ץראה א ןָאק סע
 ,ךאס א ץראה ךעלשטנעמ א ןָאק ןדִיל ןוא

 ,טרעדניצא ייג ךיא געוו ןבלעז םענעי טימ

 --- לָאצ א ןָא ןעגנאגעג ןענַײז ייז ןכלעוו סימ

 רעדניק יד טימ ,סעמאמ יד טימ ענַײמ רעטסעווש יד

 ,לָאדָאּפ ןוא רעווָאקליסאווניילק ,עקוועיעמעד רעד ןופ



 ,טגוװָא םעגעי ןיא ןעוועג טַײװ ןיב ךיא

 ,ךיא יו טסקנופ ,עגנוי א יורפ א טָאה'ס זעוו

 ,טגעָאג יוזא טעילוטעג דניק ריא ץראה םוצ

 ,ךיש יד םיא אב טּפעלשעג ןעמ טָאה סיפ יד ןופ ןעוו

 ?ןריפ ןעמ טעוו ּוװ :טגערפעג ליטש ןקָאז א טָאה'ס ןעוו
 ,דניק א ךיז ןטעבעג םייהא טָאה'ס ןעוו
 ,ןריצאּפש טַײוװ יוזא טציא ןייג טינ ליוו סע
 ,דניצא ליוו'ס ןפָאלש ,ןכערב ךעלסיפ יד

 ,ןפָא רעמ ןַײז טינ םיא ראפ ריט ןייק טעוו'ס רָאנ
 ,טנאה ןַײז רעמ ןטלאה טינ ךעלכעליּפש ןייק טעוו'ס ןוא
 ,ןפָאלש טיג רעמ סע טעוו לטעב א ףא ןוא
 ,טלאק זיא'ס ןעוו ,ןעטוק טינ טעוװ עמאמ יד

 ...ןגיוא יד ,ליומ סָאד טּפָאטשראפ דמאז ןוא טולב רעטעּפש טָאה'ס
 | ,טורעג טינ ןסיש ,ןסיש ןטסישאפ
 ,ןביוהעג ראי םענעי ןיא דרע יד ךיז טָאה ךָאנרעד
 ,טולב טימ ךרוד ךוא ךרוד ףא טקייוועגכרוד

 .ןעָאש ענעי ןיא ןעוועג לָאבָאט םאב ןיב'כ
 ,טליפרעד טינ קילגמוא םעד טַײװ רעד ןופ בָאה'כ
 רעיורט ןַײמ ץראווש טציא זיא ,ןגיוא עניימ יו
 ,ליטש רעד ןיא ןענייוו לָאמטּפָא ךיז טליוו'ס ןוא

 רעמיצ ןיא גנע טלמעד טרעוו --- רעווש רימ טרעוו'ס ןעוו

 .קעווא ךימ ןריפ עניימ ןעמיורט ןוא

 ,למיה רעבלעז רעד ןעוועג ייז רעביא זיא'ס

 ,געוװו רעבלעז רעד ןעוועג ייז םורא ןוא
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 ,עסייוו ןדמאז עבלעז יד .געוו רעבלעז רעד
 ,ךאילש םעד אב רעמייב ענירג עבלעז יד
 ,ןסיײרעצ ךיז קעטייוו ןופ ץראה א ןָאק סע
 ,ךאס א ץראה ךעלשטנעמ א ןָאק ןדַײל ןוא

144 

 סעמע

 .ןגָאז סעמע םעד רָאנ לָאז דיל ןַײמ ,ליוו ךיא
 ,גנאלק רעטסניד רעד ריא ןיא ןַײז לָאז טביילגאב
 ,לגָאה א ןלאפסיוא רעמוז טעוו'ס ביוא ןוא
 --- ,ןגָאלשעצ דלעפ ןטיירב םעניא ןרָאק ןוא ץייוו םעד
 ,גנאז ןדעי ראפ ייוו רעד דיל ןיא ןַײז לָאז

 ןגייוושראפ םינ לָאמנייק לָאז דיל ןַײמ ,ליוו ךיא

 .ךַײר ןיב'כ םיא טימ סָאװ ,סעמע ןסיורג םעד

 ,ןגיײטש וצ גראב ןכיוה ףא רעווש זיא'ס ןעוו ןוא

 ,ןגַײל טינ דיל ןַײמ ןאד ןפיוא-םושעב לָאז

 ,טאלג ןוא גנירג זיא געוו רעד :טסוּפ ןעַיײרש טינ

 ,סעמע םעד רָאנ ןגָאז לָאז דיל ןַײמ ,ליוו ךיא
 ,ראג ןוא קנעב ךיא סָאװ ךָאנ ,טכארט ךיא סָאװ ןופ
 ,זעמער א ןָא ןוא ,ךייה רעד ןיא ןגָאז ןוא
 סעמעוו זיא דלוש יד ,ליפ ךיא ,יונעג סייוו ךיא רָאנ ביוא
 ,ראצ רעד ץראה ךעלרע ןא טמעלק'ס סָאװ ,םעד ןיא

 ןגיוא ענַײמ ןלעוװו סע ןעזראפ ביוא ןוא

 ,ןיילא לעוװ'כ ןליפ טינ ןוא סעמע םעד



 ,ןביוט יוװ טַײז ,עניימ רעטרעוו ,ךַײא טעב ךיא

 ,ןגיולפעצ ךיז ןטלָאװ ייז עטקידיילאב-ףיט סָאװ

 ,ןייטש רערעווש א טָארדעג ייז טלָאװ זייב ןעוו
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 סעמאמ

 רעטומ א ןרעוו ךיז טנרעלעג בָאה ךיא

 ,דניצא ןיוש ןיב ךיא ןרָאװעג יו ,אזא

 ןטוג ,ןכעלקילג ןיא רעטיצ ןיא ןעוװ ,ןאד טינ

 ,דניק ןַײמ ןופ יירשעג עטשרע סָאד בָאה'כ טרעהרעד

 קילג ןשרעטומ ריא טימ טרענעג ךימ טָאה סע

 ,עטכידעג רעדלעוו עטלארוא ןיא עמאמ א

 --- ,גיוו ןיא טינ דניק ריא יז טגעלפ ןגיונַײא סָאװ

 .עטכיּפ א ןופ ןַײז לָאז ,עכיוה ףא ןגיײװצ ףא

 ,רעטעלב טימ ןגייווצ יד טָא ךייוו ןטעבסיוא ןוא

 ,טלעוו רעכעלרעפעג ןיא דניק ריא ןטיה ןוא

 רעטעּפש ךימ טנרעלעג טָאה ןַײז וצ עמאמ א

 ,לעפ רעשייייכ ןיא עמאמ עטלארוא ןא

 ,רעייפ ןבעל יוזא טגעלפ דניק ריא ןצעז סָאװ
 ,םיא אב ןגיוא יד ןסע טינ לָאז ךיור רעד
 עיינ ךעלכעלעפ ןיא קידנעטש םיא ןָאטנָא ןוא
 ,םיטש ןַײז ןפור טגעלפ'ס ןעוו ,ףליהוצ ןפיול ןוא
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 טנרעלעג ךימ ךָאנרעד טָאה ןַײז וצ עמאמ א

 גנאל יוזא טָאה סָאװ ,עמאמ עשרעיופ א

 ,ןרערט טימ ןשאוואב ךיז דלעפ ןשיצירּפ ףא

 ,גנאזעג טימ טכאנאב ףא טגיווראפ רעדניק רָאנ

 עמאמ ענעגייא ןַײמ טָאה ןייז וצ עמאמ א
 ,דגיק א ךָאנ ןעוועג ןיב'כ ןעוו ,ךימ טנרעלעג
 | ,ןענאטשראפ טינ ןיילא רעשפע סע טָאה יז ןוא

 . ,דניצא טשרע ךיוא סע ןענאטשראפ בָאה'כ --- ךיא ןוא

 ,עמוטש ןוא עַײרטעג ,רערעל ,ךייא ראבקנאד ןיב'כ

 .ריש א ןָא קילג ןוא םעניימ ראפ ורמוא ראפ

 .ןעמוק טשרע ןלעוו סָאװ ,סעמאמ זא ,ןלעוו טלָאװ'כ

 ,רימ אב ןעמענ סָאװ-סעּפע שטָאכ ןלָאז
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 ּפעטס ןיא

 ,ךעלדנעמוא זיא רע זא ,ךיז טכאד סע סָאװ ,ּפעטס ןיא

 :ךאזאק רעגנוי א לָאמנייא רימ טָאה טגָאזעג

 ,ךעלנע יֹוזא טסיב וד ןעיורפ ערעזדנוא ףא ---

 ,טכארבעג עמאמ ןַײמ ךיד טלעוו רעד ףא טלָאוװו'ס יו

 - ,ןבירטעג ןבָאה רימ סָאװ ,ףָאש שדערעשט יד

 ,גנאג ןוָאלגרָאז ריא טכעלעמאּפראפ טָאה יז

 ןביל ןענעק ,וד יוװ ,ןעיורפ ערעזדנוא רָאנ ---

 ,גגאזעג עטיירב עשיכאזאק סָאד ,ּפעטס םעד



 רעטרעוו יד טָא טגָאזעג רימ לָאמא טָאה ךָאנ ןוא
 .  .טנעקשאט ןופ טַײװ טינ עקשטעבזוא עטלא ןא
 -- רעטכעט עקיגיוא-ץראווש עניימ ףא ךעלנע טסיב --
 ,טנעה עקיבלעז יד ,סעונט עקיבלעז יד

 טרעדנוה טינ עליפא ,לָאמ ייווצ טינ ,לָאמ ןייא טינ

 .טרעהעג עבלעז סָאד עניארקוא ףא כָאה ךיא

 -- רעדנווו ןייק טינ ,סענ ןייק טינ ןַײא טינ ָאד עז ךיא

 ,דרע רעשיוויורק ףא םיוויורק ךָאד ןענַײז רימ

 ןטָארעג רערעמ ךָאנ עדאווא ןיב ךיא רָאנ
 ,טכאמשעג ָאטעג ןיא ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ףא
 ,ןטָאשראפ רעסאנ רעד טימ דרע טימ ןעיורפ ףא
 ,טכארבעג ייז טיוט םעד טָאה ליוק יד רעדייא ךָאנ

 ,ןדניצ ןעמ טגעלפ ייז טימ סרעטיייש סָאװ ,ןעיורפ ףא

 ,טגערבראפ סנוויוא ןיא ןבעל םאנ ןעיורפ ףא

 רעדניק עטקינַײּפראפ ןעמעוו אב ,ןעיורפ ףא

 .טגעה עשיייכ טימ ןסַײר טגעלפ רעדרעמ רעד

 עלא ףא ןדרע ףא זא ,סייוו ךיא ,ָאי ,סייוו ךיא

 .רָאג זיב ןעיורפ יד ךעלנע ןענַיז סנייצלא

 ,סעלאק עקיטיוהצראווש ייס סנייצלא ןביל

 .רָאה ענעדלָאג טימ ,עכייוו טימ --- עסַײװ ייס

 ,ןעייוו ןיא עלא רימ ןריובעג רעדניק ןוא
 ,טכארטראפ ןוא ליטש רימ ןעגניז רעדילגיוו ןוא
 ןעייר ןיא ןטאדלָאס ןעוו ,טרעוו זדנוא ךעלקערש ןוא
 ,טכאלש רעקיטולב וצ עטביוטשראפ ןרישראמ
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 ,רעיוא ןַײמ ןרעה ןיוש זיא טניווועג -- "ךעלנע טסיב;

 ?ןייש זיא יז :ליוװ ךיא ןָאט גערפ א קידנעטש ןוא

 ,ןעיורפ ערעדנא ףא ךעלנע ןיב ךיא :סייוו ךיא

 ,ןיילא רָאנ ךיז ףא ןוא לאלכיב ןעיורפ ףא
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 רעטסעווש

 ,ןרָאבעג טינ לָאמא רעטסעווש ןייק עמאמ ןַײמ רימ טָאה סע
 -- טקנעשעג סעמאמ ערעדנא רימ ןבָאה סע רעטסעווש רָאנ
 ןרָאי עשרעדניק יד ןיא טָאה סע עכלעוו ךָאנ ,רעטסעווש יד
 ,טקנעבעג רעטיב-קידנגָאנ ןוא קיטשרָאד יוזא ץראה סָאד

 ,ןגיוא יד ןיא ןעזעג טינ בָאה ךיא רעטסעווש יד טָא ,ןַײז לָאז
 ,טנעקעג טינ ייז ןבָאה ךימ שטָאכ ,ענַײמ ןענַײז ייז רָאנ
 ,עביוט זיא ןעמָאנ ריא ,רעטסעווש א בָאה'כ טאהעג עשזמָאל ןיא
 ,טנערבראפ ָאטעג רעוועשראוו ןופ רעיַײפ סָאד יז טָאה סע

 ,ןעגניז טגעלפ םינוגינ עטסנעש יד ענליוו ןופ רעטסעווש ןַײמ

 ,טיווצ ןופ רעדלימ זיא --- עײמָאלָאס --- ןיילא ןעמָאנ ריא

 . ,ןעגנולקעג ריא לָאק םענרעבליז א טימ טָאה עמואל יד

 ,דיל ןַייד עגנוי א ןביילבראפ טצוו'ס -- :טגָאזעג סעיווענ

 -,ןטיירב םעניא ּפעטס ןשיטריװלָאק ןיא גָאמראפ'כ רעטסעווש א
 ,יקאדָאק ףרָאד ןשיניארקוא ןופ --- ןאטפיד אגלָא זיא'ס
 ,ןטיירג רימ ןשיט קידעכָאװ ןעוו ַײס ,ךַײר-קידװעטמָאי ןעוו ַײס
 .ימ רעכעלרע ריא ןופ ןאראפ קעלייכ א קידנעטש זיא



 ,רעַײט עשידרע סָאד ןבעל סָאד רעטסעווש עניימ זיא סע

 זָאל א קיטסאה ךיז ןבעגעג עדנָאמַײר טָאה ראפרעד

 .יירעייפ טימ ןטקאּפעג א ,גוצ ןקיליײא ןא ןגעקטנא

 ,טזָאלעג טינ םאנטעיוו ןייק טיוט םעד -- ןלאפעג ןסלער ףא

 ןרָאי עשרעדניק יד ןיא טסיזמוא ןגעלפ ךעלעדיימ יד

 .רעווש-קידסעאק רימ ןָאט ףרָאװ א "עדיכעיסאב; טרָאװ סָאד

 ,ןרָאבעג טינ לָאמא עמאמ ןַײמ רעטסעווש ןייק טָאה רימ שטָאכ

 .דרע רעד ףא םוסעמוא ַײסיוװַײס גָאמראפ'כ רעטסעווש רָאנ
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 ַאגנַאק ןופ ענַאמלא רעד

 ,ןייוועג שינָאמלא ןַײד טנייה ךיא בָאה טרעהרעד
 ,ןייב ןזיב טירבעג רימ בייל ןַימ טָאה רערט ןַײד
 !עטייװ ןיימ רעטסעווש ,עניימ ןילָאּפ
 ,זיוה רעוועיק ןַײמ ןיא ןאד ךיא ןיב ןעוועג
 -- טזיולבטנא ןעגנאגעג ןסאג ףא טסיב וד ןעוו
 ,ןטַיײצ עטלארוא ןופ געהנימ רעַײא

 סענָאמלא ןציז ןגעלפ זדנוא אב עוויש
 ,סענָאט ןרעטצניפ ןיא .ןגנע ןיא רעקלא ןיא
 ,סיפ עסעװרָאב טימ ,ןגיובעג
 ,ןסילשראפ לביטש ןיא ןגעלפ ייז קעטייוו םעד

 ,ןסיוו טינ רענייק לָאז'ס ,ןרעה טינ רענייק לָאז'ס -
 ,.טסיוו יוװ ןוא זיא יז רעטיב יו
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 ,ןגרָאבראפ טינ ראצ ןַײד ןוא ןַיּפ ןייד טסָאה וד ןוא
 ןגרָאמירפ םענעי ןיא טָאה ןעזעג קעטייוו ןַײד
 ,דרע רעד ףא שטנעמ רעטעשָאּפ רעדעי
 ,ןטָארטעג טסיב וד ּוװ ,עטילגעצ רענייטש ףא
 ,ןדָאלאב ןרָאצ טימ ,ןענַײז סע ןעגנאגעג
 ,טכערעג ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ יד

 ,סעטנוא ןיא ןעיורפ ןבָאה טנאּפשעג ןפָאצ ןיא

 ,עטנוב ןיא רעדיילק ןיא --- ןטנאק עמעראוו ןיא
 ,טריּפשעג ןבָאה יז קעטייוו ןַייד
 ,ןעגנאגעג ןיב ךיא ןעמעלא טימ ןעמאזוצ
 ,ןעגנאזעג ןפאשעג טָאה ריד וצ עביל ןַײמ

 !ריד ייז ךיא גניז ,ייז ךיא גניז זיא -
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 ,םעניַימ ןיא וועיק ןיא :ןסיוו טסלָאז וד ,ליוו ךיא
 ,עניארקוא ךיז טפור רעכלעוו ,טנאק םענעדלָאג ןיא
 | ,ןאראפ ןיוש סאג א סעבמומול זיא
 ,עלעה ןוא עכיוה ןרעיומ טרָאד ןעייטש סע
 ןלעוװ עשירּפעיגד ןליּפש סאג רעד ןופ טַײװ טינ
 ,גנאזעג א טומ ןַײז ןעגניז ןוא

 ,עביוה ,ענרעבליז טרָאד ןסקאוו ןלָאּפָאט ןוא
 --- . ןכיירגרעד למיה םוצ ןעניורק יד זא ,טכאד סע
 ,יולב ןיא קידנעטש ךיז ןדָאב יז
 ,ןעמָאנ ןַײז ןגָארט טעוװ סָאװ ,טָאטש א זא ,ביילג ךיא
 --- ,ןעמָארטש ןרעסאוו יד ָאגנָאק ןיא יו ,ןעז טעוו
 !יוזא ךָאנ ןַײז טעוו'ס זא ,ביילג ךיא

 י
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 שינַאלַאב ןיא גנולעטשסיוא ןא

 יעטשסיוא ןא טנפעעג ךיז טָאה עיגָאלָאב ןיא
 "ניק טלַאמעג ןבָאה'ס עכלעוו ,רעדליב ןופ גנול
 .ָאטעג רעװעשראו ןיא עטכארבעגמוא ,רעד

 ןעגנוטַײצ ןופ

 ,ןעוואכ טימ ןעמעדָא ןפאשאב טָאה זאשטרעווק אלעד ָאּפָאקאי

 ,ןייטש ןופ טקאהעגסיוא ייז רע טָאה קירוצ רָאי טרעדנוה ףניפ א טימ

 .עווארעשטוק זיא ּפָאק סמעדָא .עכריק ןופ לאטרָאּפ םאב ןעייטש יז

 ,ןייש ןוא גנֹוי ךָאנ זיא עוואכ ןוא ,ָאטינ גנאל ןיוש זיא רעלטסניק רעד

 ,ןפָא קידנעטש ןגיוא יד ןענַײז ןעמעדָא אב ןוא ןעוואכ אב
 ,טכיל ןופ םָארטש םעניא ןבעל סָאד קלָאפרַאּפ ענרענייטש סָאד טעז'ס ןוא
 ,ןפַאלעגנָא ןסאג רעינַאלָאב ףא זיא טניוו רעקראטש א.
 ,ךיז טימ טכארבעג ךיור ןופ ןוא סעפיירס ןופ ךורעג ןרעטיב םעד

 ,ןביוהראפ ןעגנאהרָאפ יד יירעלאג-רעדליב רעד ןיא ןוא

 ,טלעוו עיינ א טקעלּפטגא עיליצעצ סלעאפאר סימ דנאנאב

 ,ןביוהרעד ךייה רעטסכעה ֹוצ ןָאק סָאװ ןוא טרעדיוש סָאװ ,טלעוו א

 ,טלעטשראפ טיג רענייק טָאה טיוט םעד וצ ןגעוו עצראווש ּוװ ,טלעוו א

 ןוא טָארד טימ טמיוצעגמורא ,טלעװַאטעג א .גייטש א -- טלעוו א
 ,רענייטש

 ךָאד ןוא --- טיוט ןלאפעג ,טלעק ,רעגנוה ןטילעג טָאה סָאװ ,טלעוו א
 ,טגיזעג

 עגיילק רעדניק עטריזאגראפ ,עטיוט עריא ןוא ,טגיזעג טָאה יז
 .טקישעג ןבָאה טלעוו רעסיורג רעד -- געט ענעי ןופ ביוט א -- סורג א

 ,ןגיולפראפ יירעלאג-רעדליב רעינַאלָאב רעד ןיא ביוט יד טנַײה זיא

 ,טגעוו עסייוו-רעביוז ,עכיוה וצ דלימ"שרעדניק טעילוטעגוצ ךיז

 טָאה סָאװ ,רעלטסניק רעשינעילאטיא רעטסוװאב א -- אשטרעװק אלעד ַאּפָאקאי 1

 ,טרעדנוהרַאי ןטעצפופ ןיא טבעלעג
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 ןעד ןעזעג ךָאנ סעּפע טָאה'ס בורג רעד ץוכא -- עלעדײמ-ָאטעג סָאד
 ?ןגיוא יד ראפ

 ,טנערב ןעַײרפ ןיא דלעפ ןיא סָאװ ,עיקש א טָאה סע טלָאמעגנָא רָאנ

 ?עיקש עטיור-רעטנוצ א דלעפ ןיא ןעזעג ןעוו טסָאה ,דניק ,טינ סייוו ךיא

 ןיא קנילפ ןדניב סעּפָאנס רעשפע טסלָאװ ,ןסקאווסיוא טסלָאז וד ןעוו

 .ּפעטס

 סעוועמ יד יוװ ,טָאה טלָאמעגנָא סָאװ ,עלעגניי סָאד ןַײז טלָאװ רעוו ןוא

 ?ןעילפ

 .ֿפערט יד בוטש רעטנערבראפ א ןופ טאהעג רע טָאה שיט א טָאטשנָא

 ,ןטאנארג טנעה עדייב ןיא טלאה לדיימ א :טגנעה ָאד דליב א ךָאנ ןוא
 ,ליצ ןיא סיוועג ףא ןפערט ןלעוו ייז -- טינ קעפָאס ןייק זיא'ס ןוא
 ,עטאט ןַײמ -- טפירשרעטנוא ןא ,סקיב א טימ לבצנאמ א :דליב א ךָאנ ןוא
 ,,,ליטש זיא לָאמאטימ ןרָאװעג סָאש םעד ךָאנ זא ,טכוד'ס ןוא

 ,רעַײפ סָאד טניושעג טינ טשיגרָאג טָאה רעוועשראוו ָאטעג ןיא

 ,םורא ץלא טעפראסראפ .,ןייטש ןופ ןרעיומ עכיוה יד טנערבראפ

 עיירטעג טנעה ןבָאה עצראווש ןענַיור ןופ ןוא שא ןעיורג ןופ

 יייןוז עמאס רעד וצ ןביוהעגפוא ןלעמעג עשרעדניק יד

 .ןענעקרעד ייז לָאז טלעוו יד ,יירעלאג-רעדליב ןיא ייז ןעגנעה טציא

 .ייז ןגעקטנא טייטש פעטסאז א טימ םעדָא סאשטרעווק אלעד ָאּפָאקאי

 ענעטערעוו א טנעה עדייב טימ טלאה יז .דנאנאב זיא עוואכ ןוא

 .ייווצ רעדניק עריא ףא -- ןלעוװעה טימ ןעניאק ףא טקוק ןוא

 ,קידלושמוא ןוא שרעדניק זיא ליּפש רעייז ןוא ,ןיילק ךָאנ ןענייז ייז ןוא

 ,טנאקאב טינ ןאד ןעוועג דרע רעד ךָאנ זיא טולב ןופ םאט רעקּפרעט רעד

 ,קידלוש ןַײז ןיילא ן'רימ ,טלעוו רערָאג רעד ןופ ןשטנעמ ,ךימ טרעה ריא

 !טנאה ןַײז ןלעוועה ףא ןבייהפוא ןַיאק טעוו לָאמאכָאנ ביוא
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 ןאמצאל עושעי

 עגליוו

 ,ןרעווקס ,ךעלגרעב ,ןכַײט ענַײד טימ ביל ךיד בָאה ךיא
 ,גָאטראפ ,גראב רענימידעג ףא ןוז טימ
 ןרעוו סָאװ ,ןעגנויוב עניײד ראפ ביל ךיד בָאה ךיא
 ,קָאטש א ףא רעכעה ץלא גָאט ןדעי טימ

 ,רענאזיטראּפ יד ,ןיז ענַײד ראפ ביל ךיד בָאה ךיא
 ,ראנָאּפ ןיא עטכארבעגמוא ראפ ןעוועג ךיז םעקיונ ןענַײז סָאװ
 ןענאווזיב ,לעװ ןעור טינ ךיא ןוא ביל ךיד בָאה ךיא
 ,טכאנאב ,ףלָאװ א יו ,טרעקָאל עניוס רעד

 ,ןסיורג םעד טנעמונָאמ סנינעל ראפ ביל ךיד בָאה ךיא
 .טנאה רעטקערטשעגסיוא ןַײז טימ טפנוקוצ יד ןָא זדנוא טזַײװ סָאװ
 ןסיורָאפ יד ןרעהעג ריד וצ ךיוא לַײװ ,ביל ךיִד בָאה ךיא
 !דנאבראפ ןקיטכיל ןסיורג רעזדנוא ןופ



02 

 ייגש רעקידגנילירפ

 ,ןעייגש עסַײװ רעדיוו ,רעדיוו

 .גָאט ןצנאג א יינש רעד טיש

 ,ןעייגעצ יינש ןיא טנעה ענַײמ

 ,גָאװ רעייז ןרילראפ ייז |

 ,לגילפ ייווצ ,טנעה ענַײמ ןרעוו
 ,געט ייס ,טכעג ייס םוא ךיא ילפ
 לגיוו ןַײמ ךעלעיינש ןרעוו
 ,געוו ןיא ךימ ןגיווראפ ןוא

 ,ןטָאשאב יינש טימ ,געוו רעד גנאל
 ,ייז ןענייז סגנילירפ --- ןעיינש
 ןטָאנקראפ זיא טנגוי ןַײמ ןוא
 ,ייגש ןקידגנילירפ א ןיא

 ,ןרעטש ןלאפ סע --- ,ייגש ןייק טינג

 ,טקניוו ,ךימ טפור ןרעטש רעדעי

 ,ןרעוװ ןענוז ןרעטש ןופ זיב

 ,טגניז קינוז ךיוא ץראה ןַײמ ןוא

 ,עיַיג ןענוז טנוװָא ןיא ךיוא
 - ,ייגש ןופ ענעטפָאהעגסיוא
 ,עיירפ אזא רימ טלעוו יד טרעוו
 ,יינש ןופ --- עמעראוו אזא

138 
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 רעדירג ,רעטסעווש ןענַײז עלא

 -- רעסייוו ,רעסַיוו רעד יינש רעד טָא

 ,טכארטעגסיוא רעטכיד א ןופ

 ,עסַײמ ןייא טלעוו עצנאג יד טרעוו

 ,טכאנ רעד ןיא םעלָאכ ןַײמ יו

 ,ןרָאי ןָא ,געט ןָא ,דניק א -- ךיא
 ,טסּוװעג טינ ךָאנ טַיצ יד בָאה'כ
 -- ןרָאבעג טשרע ןיב -- דניק א טאלג
 ,טסורב רעסיז סעמאמ רעד אב

 ...רעסייוו ,רעסַײװ טרעוו ,יינש א טלאפ
 ,ייגש ןיא ייג ,רעטכיד רעד ,ךיא
 ,עסיימ ןַײמ דַײז ןופ סיוא ךיא דַײז
 ;דיירפ ןַײמ סיורא גניז ךיא ןוא

 ,רעדירב ,רעטסעווש ןענַײז עלא ---
 ,ןאראפ טינ עניס-עניק
 ,רעדיל טימ לופ --- רעצרעה רָאנ ּווו

 ,ןאּפש רעדעי ןַײמ טגניז'ס ןוא ,ייג'ב |

19 6 

 עייבטאמ א

 עייבטאמ א טנַײה בָאה ךיא

 ,טכארטאב ןוא ןענופעג

 ןעייוו ןופ ייס בָאה ךיא ןוא

 :טכאלעג דיירפ ןופ ייס ןוא

58 
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 ןריובעג רָאי ןבלעז ןיא

 | ,דנאל ןבלעז םעד ןיא ןוא

 ןריולראפ טשינ ביוא ,טסייוו רעוו

 ?טנאה עבלעז יד ךימ סָאה

 ןבירעגּפָא ןדייב זדנוא
 ,טַײצ יד זַײװכעלסיב טָאה
 ןבירטעג טָאה ןדייב זדנוא
 ,טַײװ ןוא דליוו לריוג רעד

 ,ןענעק יז טלָאװ ןלייצרעד

 ...טנעקעג רָאנ טלָאװ יז ןעוו

 ,ןענערב ןעמונעג יז טָאה

 ,טנעה ענַײמ ןיא טציהעצ

 -- ןענאטשראפ ץלא בָאה ךיא ןוא

 ,געט יד ןופ לריוג םעד

 -- ןענאדנופ דיל ןַײמ טעוו'ס זא

 .געוו ןיא טַײוװ ןזָאל ךיז

1 2 

 סענעריס

 ,ןעמיטש ערעזדנוא ןסיגפיונוצ רימָאל ,טמוק

 .טכאנ רעד ןטימניא סענעריס עפראש יו

 ,רעדניק יד ,סעמאמ יד ,סעטאט יד ןענָאמ סע

 ,טכארבעגמוא טשרע טָא -- רעטסעווש ןוא רעדירב יד



 ,טרעטילּפשעצ ,ןכָארבעצ רענייב ָאד ליפיוזא

 ,טנעה יד ראפ טסעפ ךָאנ רעדניק ךיז ןטלאה סע

 ,רעדניר יוװ ןטכָאשעג ייז טָאה'מ סָאװ ,רעדניק יד

 ,טדנעשעג יז טָאה'מ סָאװ ,סרעיילש ןיא סעלאק יד

 ,רעטייל ןופ ןעלּפאטש ףא ןכירק ךָאנ םינָאס יד
 -- ןגיובעג ןוא םורק שטָאכ
 ,טסעפ ךָאנ ךיז טלאה רע
 ךיז טקעלּפטנא ,ךיז סיוא טשטילג רענייא ןעוו

 --יירעטייווצ רעד

 ,טסעּפ יד רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד ףא טגָארט רע

 ,רעטייל םעד ,רעדירב ,טדניצ
 ןעמאלפ ןיא םיא טצראוושראפ
 !ּפָארא רעדרעמ םעד סענָאמכאר ןָא טּפאלק ןוא
 ןעמאזוצ לָאז םיא טימ ,ןפלעה םיא טעוו'ס רעוו ןוא
 !ּפָאק םעד ןכערב ךיז

1964 

 טכאנאב ענליוו ןיא

 ינק יד סיוא ןעיצ ןסאג יד
 .ןַיײש רעלעה רעד אב ,סנרעטש-ןּפמָאל יד רעטנוא
 ,יק עטעפ ,ערעווש יו ,גרעב יד םורא
 .ןַײא ןפָאלש סָאטוװא יד ,ןיזנעב ןופ טרעקישראפ
 ,קירב רעד ףָאלש ןיא טרעטש סע םָארטש םעד ,ךַײט םעד
 ,טמיווש רע טייהרעטכארטראפ ,טמיווש רעפמאד א
 קירוצ טמוק סוביילַארט א ץעגרע ןופ

 .טמירקעגסיוא סעריוד ןופ ,זיוה ןטלא םוצ
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 ,טעּפש ןיוש .םייהא לענש טלַײא יורפ א

 ,טרעצנַאק א זיא ןעוועג .ָאידאר יד טדער טרָאד

 ,טעוװעג א ןיא קעווא דנאל טימ דנאל זיא'ס :טדער עמ טציא ןוא

 ..יטרעה רעִירפ רעוו ,טעז רעטַײװ רעוו

 ,טזָאלראפ טנָאזירָאה םעד ןיוש ענָאװעל יד טָאה'ס

 !ָאד ךָאנ זיא יז --- ןעז טסעוו ,גיוא סָאד ןָא גנערטש

 רעסאוו טימ טקעמש סע

 --- זָארג טימ ,ךָאמ טימ ,םייל טימ ןוא

 ,ָאש עטצעל ריא טכאנ רעד ןַײרא טלייצ םערוט א

 ,טנאה ןַײז סיוא ןינעל טקערטש רעווקס ןיא ָאד ןוא

 ,טפָאה רע ,טמיורט רע ,טביילג רע ,ךאוו ןיוש זיא רע
 ,דנאל ןצנאג םעד "ריד ןגרָאמטוג; טגָאז רע

 ,ףָאלש ןופ ףוא ענליוו טייטש םיא םורא ןוא

1858 
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 ,טאלב א יו ,למילב א יו
 ,גייווצ ןופ עלעּפסָאנק א יו
 קאמשעג טּפָאלש סָאװ ,דניק א יו
 ,טגייווש ןוא טסורב סעמאמ רעד אב
 ןזָארג ןיא עלעטניוו סָאד יו
 ,ייז ןגיווראפ --- םורא טפיול

 ,רָאיאק םעד ןופ לארטש רעד יו
 - == ,ייה ןשירפ ןופ טפוד רעד יו
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 ,גנאזעג ןַימ ,ךיד ריּפשרעד ךיא
 ,טנענעג ץראה וצ ץראה א יו
 גנאלק א טימ עריש יד ,טכאד'ס
 ,טנעה עניימ ףא ּפָארא טלאפ

 געו ןַײמ

 ,ןגעוו עניימ ןגער א טשאוו
 ,ןייר ןרעוו ןגעטש עניימ
 ,ןגערפ טינ לעוו'כ ,ןעשזדנָאלב טינ לעוו'כ
 ,ץייג ענַײמ ןגעוו יד ּוװ

 ,רענוד א טלאנק'ס ,ךיז ץילב א טכערב'ס

 -- לארטש א יוװ זיא געוו ןַײמ רָאנ

 ,רע ןוז רעד ןופ ןשאוועגסיוא

 ,לאג ןוא םאס ,רענרעד ןָא --- ןייר

 ,ןדנוצעגסיוא --- ןדנּוװ עניימ

 .טנערבעגסיוא רימ דניז עניימ

 רעדנּווואב ךיא ןוא ,םורא ייג'כ

 ,טדנעלב סָאװ ,געוו םעיינ םעד טָא
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 ץישפיל לדנעמ

 רעדיל-רעבאיטקָא
1 

 ,דלָאג סעילאווכ ףא קצווא זיא רעמוז רעד
 ןעקנעב ןעמונעג ור ךָאנ ךיוא טָאה ןוז יד
 ,טלָאװעג טסענ א ןיא ןייגקעווא ליטש ןוא
 ,ןעגנעה ןבילבעג רָאג ןגייװצ יד ףא רָאנ

 ,טסאל ערעווש א םיוב םעד טָאה ןגיובעג
 ,םענורב ןיא טייג סָאװ ,גורק רעד טנאה א טגייב'ס יו
 --- טסאג א :טסווורעד ךיז רענייא רעדעי טָאה
 ,ןעמוקעגנָא זיא טסבראה רעקיטכיזכרוד רעד

2 

 ,טּפיז ןוא טּפיז ךיז לדנגער קיטסול א
 ,סעזָאירעב עקיטכיל ןופ ביוטש םעד ּפָא טשיוו
 ,בירט סָאװטע קידנעטש זיא דלָאג ןופ בראפ יד
 ,ןעיסָא ןופ דלָאג עטלא סָאד זיא רעבירט ךָאנ



 ,ראה רעד לָאט ןוא גראב ףא רע זיא טציא רָאנ

 ,רעסעפ-רעּפוק עלופ טימ ךַײט םוצ טמוק רע

 ,ראשז טימ דלאוו רעד לופ טרעוו ,דלאוו םוצ טמוק רע

 ,ןשעלראפ טינ עפיירס יד ןָאק רענייק ןוא

5( 

 ,טינ רענייק רעַייפ סָאד ןָאק ןשעלראפ
 ,ןשעל טינ ליוו ןוא טינ רָאג טמוק רענייק רָאנ
 --- ,טינש םעד עשיטריװלָאק ןרעייש ןיא
 ,ןשערד ןיוש טמענ עמ ענעדלָאג סָאד רָאי סָאד

 ,טראצ עקרָאװ א טוט ךָאנ ביוט עדליוו א
 .ןיוש סייה טינ טכיל ריא זיא'ס רָאנ ,טכַײל רָאנ ןוז יד
 ,טראוו סע רעשיטריװלָאק רעד רענטרעג רעד
 .ןעלסיירט ןעמענ ןיוש דָאס םעד לָאז עמ

4 

 ,ךיוא רעדעס יד ןיוש ןעלסיירט ןעמ טמענ טָא
 ,עטנאקאבמוא יו ךיז ןדייש רעטעלב יד
 ,ךייוו ןזָארג יד ןיא ןלאפ לּפע יד
 ,װעטמָאי א ךָאנ יוװ ןייטש ןבַילב רעמייב ןוא

 ףוא ןביילק סנטסאק ןיא ןוא ןרופ ןיא

 .רעמוז ןופ בָאג עסיורג יד םירעיוּפ יד

 ,טפול יד טקעמש סע ןַײװ ןוא ייה ןשירפ טימ

 .ןעמוג ןפא וטסליפ קינָאה ,ךיז טכוד'ס ,ןוא
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 ִה

 . ,ןייטש רעמייב ןבַײלב וװעטמָאי א ךָאנ יו
 ;רעירּפא טשרע ךָאנ טראוו רעבָא וװעטמָאי רעד

 ,ןייג וצ טמוק רע ךעלעטסערפ עטשרע טימ !

31 

 .ןעיינש ןופ ןגָאזנָא עליטש עטשרע טימ

 ,לעפ עסַײװ א טיצראפ דרע ןעוו ,טמוק רע

 ,ןביוא ןופ זיא למיה רעד סַײװ ןוא

 ,לעה םעלָאכ א יוװ ןוא ,טכַײל לּפענ א יוװ ןוא

 ,ןביוש עיורג ןיא קוק א טוסט רעבאיָאנ

0 

 ,וק יד ;דיל סכעטסאּפ םעד טרעוו רענמוס ץלא

 ,ןלאטש עכייוו ןיא טרָא ןא ךיוא ןיוש ליוװ יז

 ;ור ךָאנ טקנעב ךעטסאּפ רעד ,ור ךָאנ טקנעב יז

 ,ןלאב ןייק טינ טציא טניוו רעד רָאנ זיא ור ףא

 ,טשאר ןוא טשיור רע ,יירפ ןוא קנילפ ךיז טגָארט רע

 ,רעדיוש א ףוא טנייה ןקִיור ןיא ךַײט ןיא

 ,שא ןטכייפ א טימ ןענָאילק יד טישאב

 .ןעדיוה ךיז טמענ רעדלעוו ענמוס יד ףא ןוא

7 

 - ןַײל םעניד ןַײז .ןָא רעבאיָאנ טמוק סע
 .ןבאילש עלא ףא רעזעגיורב א טיירּפש רע
 ,ןיײש עגראק ןַײז ביל רימ זיא עשז סָאװראפ
 ?ןכאוו טציא לָאז גנילירפ רעטסנעש רעד יו ךַײלג

 לָאט ןפיט ןיא .ןיוש רעבאיָאנ טמוק טציא
 ,עּפאל יד קידנגיוז ךיז ,רעב רעד טרעוו ןפָאלשנא
 ,לָאמ ןדעי רעגניי ךיא רעוו עשז סָאװראפ
 ?רעבאיָאג רעד ךיז טזַײװאב דנאל ןַײמ ןיא ןעוו



8 

 ,גנוי ןכאמ ךימ ןעק סע סורג א דיירפ ןופ

 ,ןרעוװ קידיירפ ךיא ןעק ןּפָארט א ןוז ןֹופ

 ןוז רעד ןופ רעלעה רעבאיָאנ ןיא רָאנ

 .ןרעטש רעטיור רעד ךיז ןדנוצעגנָא טָאה

 ,טרעוו זיא דיירפ סָאװ ,ענעגייא סָאדלא ןופ
 ,ןעיירפ רערעמ קידנעטש ךימ גָאט רענעי טעוו
 דרע רעַײנ ןופ קילג סָאד טסבראה ןפיט ןיא
 ,רעיידראווגטיור יד לָאמא ןבָאה טכארבעג
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 ,לארטש רעטצעל א ןוז ןופ ,טסבראה רעפיט זיא'ס

 .ןעמוטש רעדלעוו יד ,ָאטינ לגיופ-גניז ןייק

 ,טלאש רעטסעקרָא רעד יו ,טסרעה וד ןעוו רָאנ

 .ןעמוקעג טסבראה רעד זיא'ס זא ,רָאג וטסעגראפ

 ,ּפָא טגגוי ןַײד טייג'ס זא ,גָאט אזא ןיא
 ,עגער א ןייטש ןביַײלב טסליוו ןיילא ךיז טימ
 ,ּפָאק ןצלָאטש ןַײמ ףוא ךיא בייח רעכעה רָאנ
 ,ןגעקטנא םוטעמוא רימ טייג טנגוי זא

10 

 ,ןָאפ עטיור יד טילג'ס ןעוו ,טייג טנגוי ןעוו
 -- ןבעווש ןעלמיה ןעוו ,ךיז ןגיוו רעצעלּפ ןעוו
 ,ןָא טשרע טנַייה ךיא בייה ןעגניז זא ,טכוד רימ
 ,ןבעל עצנאג סָאד ןַײז לעוו'כ גנוי ןוא
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 ,טניירפ ,ךַייא גערפ ךיא ,ןרעוו טלא ךיא זעק יו
 ,ןרָאלק ןיא ןקיטסבראה ןיא גָאט ןיא
 ,טנייה טנגוי יד טנאּפש סע טסעפ יו ,עז'כ ןעוו
 ..?ןרָאבעג טָאה רעבאיטקָא רעד סָאװ ,יד טָא

192 

 יוזא ןַײז לָאז

 ,..יוזא ןַיז לָאז
 ,ןגיוב טינ ּפָאק ןַײמ לעוו'כ רָאנ
 ,ּפָארא ףיט ךיז גנאז א טגייב סע יו
 ,ןגיוא ענַײמ ןופ דנור רעד טרעוו רעפיט ץלא
 ,ֿפָאק ןַײמ רעביא דנאר רעד טרעוו רעכעה ץלא

 ,..יוזא ןַײז לָאז

 ןעמווושעג געט ענַײמ זא

 ;גערב םוצ ייוו טימ ףיש א יו ,ןענַײז
 ,ןעמוק ןַײמ ןופ ןּפָארט ןייא רערעַײט טיִנ ןעד זיא
 ,.!?געוו ןַײמ ןיא ןענורעצ זיא סָאװ ,ץלא ראפ
 ,,!יוזא ןַײז לָאז

 189 א קי ראא עח

202 

4 4 4 

 ,טכירעג ךיז סעּפע ףא בָאה ךיא

 ,רעטכינ ןיַיז טפראדעג טסָארפ יוװ טָאה סָאװ
 טכיל יד ןוא ןטָאש םעד טָאה'ס רָאנ
 ,רעטכירעגמוא רעד גָאט רעד טקנעוושראפ



 ,ייבראפ בוטש עטלא ןיַימ ייג ךיא
 ,ןרָאװעג ריא ןופ שא ןוא ביוטש זיא'ס
 -  י ,ייגסנופ ןביײהנָא ףראד'כ ץלא ןוא
 ,ןרָאבעג טשרע ןטכענ טלָאװ ךיא יו

 ,טלעצ א ךיז ןעיוב רעדיוו ןוא
 ,רעטַײר א געוו ןטימ ןיא יו ,ךיַײלג
 ,טלעוו א ךיז ראפ ןכערבכרוד ןֹוא
 ,רעטַיװ ףא ןצעזרָאפ יז יידעק

|)35 
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 ,טקארט רענעוורעשט םעד ךרוד ךיא ןיב ןעגנאגעג ןעוו

 .טקאהעצ רימ סיפ יד רענרעד ןוא רענייטש ןבָאה

 ,טנעה יד ףא דניק ןטימ יורפ ןַײמ ןעגנאגעג זיא

 .טנערבעג סעפיירס ןיא רעפרעד ןבָאה םורא ןוא

 ;דיל א יוװ יוזא טרעזאכעג טָאה דניק ןַײמ ןוא

 ,,,טיג ,טיג ,טיג רעסאוו ,סיג רעסאוו

1 4 

 רעטכיר םוצ

 ,ךיא רעדָאפ לייטרוא ןטסגנערטש עמאס םעד
 ,רעטכיר ,ןזיײװאב יד ךייא גראק ביוא
 טכירעג ןפא ןַיז סעדייא ןא לָאז זיא
 ,רעטכיד ןופ טכיל עטסנייר סָאד ,ראצ ןיימ
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 ,יױלב יא ,ןייש יא טלעוו יד טכאמ סָאװ ,ץלא ןופ

 רענייר ,רענעש ךָאד טעװ ןבַיײלב טפאשיירט יד

 ,יורפ ןייז ףא ןטבילראפ םעד ןופ קילב רעד

 .םענייש םעד ןוז ןַײז וצ טייקטראצ סרעטָאפ םעד

 ;טביולגעג טלָאװ רעוו ,טכארטעג טלָאװ רעוו

 ;ןפָאװ ןַײײז טימ עניוס רעד ןביורוצ טעוװ ץלא סָאד

 טביוראב טינ ןבילבעג טסַײג ןַײמ זיא'ס רָאנ

 ,ןפָארטשאב וצ רעדרעמ םעד גנערטש טרעדָאפ ןוא

 גנאל ףא טבַײלב ןעגנוקינַיּפ עלא ךרוד
 ,רעַײפ ןיא עטרעטַײלעג'ס טַײקיטכערעג
 ;גנאלראפ ןייא --- ןעגנאלראפ עכעלשטנעמ עלא ןופ
 ,ןעיירפאב ךיז רעכערבראפ ןופ ,רעדנעש ןופ

 --- קילג ראפ שטנעמ םעד זיא ןבעגעג דרע יד
 ;ןעייז ןדיירפ ןוא ןצנאלפנייא עביל יד
 ,קירוצ ףא טנורגּפָא ןיא שטנעמ םעד טּפעלש סָאװ ,רעד ןוא -

 ,ןעייוועצ ,שא יו ,םאי ןפא ןעמ זומ םיא

 ,ךיא רעדָאפ לייטרוא ןטסגנערטש עמאס םעד
 ,ןצנאלפ עגנוי טעװָאכ רע ןעוו ,רענטרעג רעדעי יו
 ,טכיל ןגָארט סָאװ ,יד ראפ ןוז רערעמ סָאװ
 ,ןצנאגניא ןקעמסיוא -- רעגערט-ךעשיוכ יד

6,885 

 ןעמיורט עקיטכיל
 (עמעַאּפ א ןופ)

 --- ןצראה ןַײמ ןיא גָארט ךיא
 ,רעטרעוו טינ
 ,ןעמאלפ טימ ןוא ךיור טימ ןבירשעג

3641 



 עביל רָאנ
 עניס ןוא
 ,טרעוו טרָאד ןריובעג

 טפאשַײרט ביוא
 ,ןעמאזוצ ןבעל ןענַאק סאה ןוא
 -- ,ןעמאמ א אב ךיוב ןיא גניליווצ א יוװ יוזא
 רעכייז ןַײמ לָאז ייז ךרוד
 ןביילבראפ
 ,דרע'רד ףא

 ,עביל ןַײמ
 ;קלָאפ ןיימ ןופ טמאטש יז
 עביל ןַײמ

 ,ןייגרעד זומ קלָאפ םוצ
 לָאטשירק יוװ יוזא
 ,ןייר-רעטיול

 ?ךיא טיידאב סָאװ --- ןיילא
 ?ןיילא ךיא ןיב רעוו
 ןַיּפ ןַײמ ןוא דיירפ ןַײמ טרעוו קלָאפ ןטימ רָאנ ןוא
 ,ןייש ןַײז ןופ קנופ א ןוא גנאלק ןַײז ןופ ךליה א
 -- עניס ןַײמ
 ,קלָאפ ןיימ ןופ טגיַײפ םוצ
 עניס ןַײמ
 ,קלָאפ םעד ןעניד זומ
 ,ןייטש א ןעיניב םעד יו יוזא
 ?ךיא טַײדאב סָאװ --- ןיילא
 ?ןיילא ךיא ןיב רעוו
 ,ןַײז וצ רימ טרעשאב זיא קלָאפ ןטימ רָאנ ןוא
 ,ןַײּפ ראפ ןוא טולב ראפ ןלָאצ עכלעוו ,יד טימ
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 טנגעגאב ךימ טלעוו טָאה'ס
 ,ןבַײט עקידמאז טימ
 עטראדראפ רעדלעפ טימ
 ;ןטסעג עװערָאכ ןוא
 ןַײז טפראדאב ָאד ףלָאװ א טלָאװ ךיא ןוא
 עקראטש ןקאבניק טימ
 ,עטראה ןוא
 ,ןטסעמראפ ךיז טלעו רעשיפלעוו רעד טימ יידעק

 ,ןרָאװעג סינ ףלָאװ ןייק ךיא טלָאװ ןוא

 ,גגוקוצראפ יד ןעוועג טלָאװ'כ ןיילא

 ,ןרָאבעג רעדיוו ןיב'כ גנילצולּפ רָאנ

 ,טנגוי ןַײמ ךיז טילבעצ טָאה יינספא

 ,ןטרעהעג טינ טרָאװ טימ סע זיא רעוו |!

 ןעמוקעג ןגער ןקינוז טימ
 ,,?דרע רעזָאלטכורפ ףא
 ,ןעמוקעג ןינעל זיא'ס
 ,ןעמונעג ןעילב טָאה'ס
 ןבָאה ךיז רעבדימ ןיא

 ,טרעהרעד ןלאווק ענעלַאטשירק
 ,םענורב ןופ רעפיט ךָאנ
 ןלאווק ןופ רערָאלק ךָאנ
 ,טײרּפשעצ ןעגנאלק ךיז ןבָאה סע

 ,רעדלעפ ןייק ךָאנ ָאטינ
 ,רענעש ןַייז ןלָאז סָאוװו

 ,ןדרע ןייק ךָאנ ָאטינ
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 ,רעטיירב ןַײז ןלָאז סָאװ
 ,טייזראפ ןינעל טָאה'ס סָאװ ,יד יו

 + רעפמעק ןופ רעטסערג רעד
 ,ןעוועג ָאד רע זיא
 רעגירק ןופ רעטסקראטש רעד
 .ןעוועג ָאד רע זיא

 רעמיורט רעטספאהרָאװ רעד
 ,ןעוועג ךָאד רע זיא
 ,עייסאר רָאנ יו ןוא
 ,םעלק-ןופ זיא סיורא
 ,ןטסָאמראפ ךיז רע טָאה
 --- םעש ריא לָאז ןייז זא
 ,עכָאס רעד ןופ דנאל טינ
 ;?ענישטול, ןופ טנאק טינ
 קילג ןופ טכַארב יד
 .ןעניפעג ָאד טסענ א לָאז
 ,יִז טכיל ןיא ןיוש רע טָאה
 ,ןעזעג יז לָאטש ןיא

 ןעמיורט עקיטכיל ןעוו
 ,ןרָאבעג ןרעוו סע
 יז טניירפ רעד טנגעגאב
 ,דיירפ טימ
 יז טנַיפ רעד טנגעגאב
 ,ןרָאצ טימ
 ןעמיורט עקיטכיל ןעוו
 ,רָאװ ןיא טלצרָאווראפ ןרעוו סע
 ,טכאלש א טימ טנייפ רעד ןאד טייג סע
 ,ךאוו רעד ףא טניירפ רעד ןאד טייטש סע
 .רָאד רעד ןוא קלָאפ סָאד םיא טשטנעניס ןוא
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 רעטַײנאב ןיא רָאװ ןיא טָאה רעוו זיא
 עטסכעה יד ןעמיורט יד
 ?דרע רעד ףא טכארבעג
 :טרעלקרעד ןינעל טָאה'ס
 רעטַײװ ףא ןוא טנַיה ןופ
 ןרעוו קיטפאהרָאװ זיא
 ,טרעשאב ןעמיורט יד

 --- ,עטסָארּפ ,עכעלנייוועג ןשטנעמ ןוא
 --- ןדלעה ןוא םיריוביג ליפיוזא
 ,םענ'טסָאמעג טינ גנוווש טימ
 ןטרעהעג טינ טומ טימ
 ,טכאוורעד ןבָאה םענַײז ףור ןופ

 ,ןדרע ןייק ךָאנ ָאטינ
 ,רענעש ןַײז ןלָאז סָאװ
 ,ןעגנאלראפ ןייק ָאטינ
 ,רעטיירב ןַײז ןלָאז סָאװ
 .טכארבעג ןינעל טָאה'ס סָאװ ,יד יו

 ,טפארק טימ ןָא ץראה ןַײז טסיג דנאל ןַײז ןופ גנארד רעד
 ,דנאל סָאד ןָא קילג טימ טליפ ץראה ןַײז ןופ טפארק יד
 --- ,דנאנאב קידנעטש ןעייג קלָאפ ןטימ רע ןוא
 ,טפאש סָאװ ןוא טגיז סָאװ ,ךעיוק רעד זיא סָאד ןוא

7 

9 4 49 

 ,לדנעמ ןעגנוזעג קילג ןופ טָאה'ס

 :גנונָאמרעד א ןבילבראפ זיא

 ,לדמעה ןַימ ףא ןעניב סיוא יינ;

 ."קינָאה ךיא בָאה ןצראה ןַײמ ןיא

23---6 



 ,ןטיבעג ךיז ןבעל סָאד טָאה'ס
 ,רעביור א ךרוד זיא קאה א טימ
 ,ןטילעגכרוד עלופא בָאה'כ
 ,רעביוז זיא ץראה ןַײמ ,ןאד יו ,רָאנ

 עניס ןעמוקעגוצ רָאנ זיא'ס

 ,גגונָאמרעד רעקיטכיל רעד ןיא

 ,ןעגיב לדמעה ןיימ ףא סיוא יינ

 ,קינַאה ךיא בָאה ןצראה ןַײמ ןיא

8) 

4 4 9 

 ,טַײקוװָארג-רעבליז יד ּפָאק ןַײמ טריצאב סע ןעוו ,טציא עקפאד ןוא;

 ,טסאּפ ןעקנעב טנגוי רעד ןיא יו ,קנעב ךיא

 ,עקווָאקיטלאס ןיא ,עװקסָאמ ןופ טַײװ טינ בעל ךיא

 ,טסאג א רימ וצ טמוק סע ןעוו ןטלעז ןוא

 --- ןעמונראפ געט עצנאג -- רעדניק ןוא יורפ יד

 ,םייה רעד ןיא ,ןטרָאג ןיא ,לוש ןיא

 ,ןעמוק טינ רימ וצ טניײרפ סָאװ ,טינ ייז טרא סע

 ...ןיילק ןצ סעלסעמ רעד יוויַײס ייז זיא'ס ,ןענַײט ייז

 ,רעייט יוזא עקפאד זיא טַײײצ יד ןעמעוו ,ךיא רָאנ

 ,גגאג ןסייה ריא ךָאנ ןעלסקא עניימ ףא ליפ ךיא

 ,רעייפ טימ רענערָארפרעד א יו ,טניירפ א טימ ךיז יירפ ךיא

 .גנאלק רעטייוו א טיירפ סע ןסעשזדנַאלבראפ א יו

 ,טַײקוװַארג-רעבליז יד ּפָאק ןַײמ טריצאב סע ןעוו ,טציא עקפאד ,ָא
 ,טסאּפ ןעקנעב טנגוי רעד ןיא יו ,קנעב ךיא
 עקווָאקיטלאס ןיא ײװָאלַאס רעד טגניז סעטסוק יד ןיא לייוו
 ,טסאגוצ ריִמ וצ ןעמעלא ךייא טעב ןוא

6958 
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 .ןריּפאּפ רעטנזיוט ףא קנאדעג רעד טָא
 ,טכידעג סיוא ךיז ןטײרּפש סע ןטפירשנָא ןוא
 ,ןריט יד ךיז ךָאנ ךאמראפ -- ןַיײרא טסיב וד
 .טכיל יד ךיז ךָאנ סיוא שעל -- קעווא טסיב וד
 .ןטיירּפשראפ קנאדעג םעד שרעדנא ליוו ךיא ןוא
 - == םאטש ןַײז ןגעק ןַײז רע לָאז ךעּפײה רעד

 ,רעטיירב ןפע ןריט יד --- ןיײרא טסיב וד
 ,םאלפ א ךיז ךָאנ ןָא דניצ --- קעווא טסיב וד

1 6 2 
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 ,ןיוש ןוא -- טצילבעגכרוד ...טַײהדניק יד ָאטינ
 ;רָאלק ןטכַײל רָאנ טביַײלב גנונָאמרעד יד ןוא
 ,םיובנראב א ריא ןיא זיא ןבילבראפ
 --- רָאג זיא סָאד ןוא ...םיובנראב רעדליוו א
 - ,םיובנראב רעדליוו א ,םיובנראב א

 ,ץנאלפ רעדנא ןייק זדנוא אב ןעוועג טינ זיא'ס

 .טלעהאב טָאה ןטייב ענדיב יד רע זיולב

 ,ץנאלג-רעּפוק ןַײז טימ ןעיסָא ןטעּפש ןיא

 -- ,לעג ןענערב סָאװ ,ךעלעראב עניילק טימ

 !םיובנראב רעדליוו רעד ,םיובנראב רעד

 ,טסירגעג טַײצ יד ךימ טָאה ןוז-רעדעס טימ

 ,טַײצ יד טסירגעג ךימ טָאה דלָאג-רענטרעג טימ

 ,סיז טינ יוזא זיא גנונָאמרעד ןייק רָאנ

 גייווצ עזָאר יד ,עקיטסבראה יד טָא יו

 ..,םיובנראב ןדליוו ןופ ,םיובנראב ןופ
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 ,ןעוועג טינ טלָאװ דרע יד ןעוו ןוא
 | ,ןַײז טינ ךיא טלָאװ
 ,ןעוועג טינ טלָאװ ןוז יד ןעוו ןוא
 ,ןַײז טינ ךיא טלָאװ

 ןַײז טינ ךיא ןעוו ,ןַײז טלָאװ יוװ ןוא
 ,דרע רעד ףא לָאז
 ,ןַײז טלָאװ ןוז ןוא ןעוועג דרע טלָאװ
 !דרע'רד ףא רימ ןָא

 -- ,ןַײּפ אזא ךימ םעד ןופ טקירדיס ןוא
 ?ןַייז טלָאװ יוו זיא
 ,ןַײּפ יד ךָאנ רעקראטש ךימ טקירדיס ןוא
 ...ןַײז טעוו יוזא

6805 
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 ,ןעמאי ןביז ךרוד ןייג טלָאװ ךיא
 .ןעמאמ ןַײמ ןעז ןענעק טלָאוװ'כ ןעוו
 ,ןרעטשעצ געוו ןיא גרעב טלָאװ ךיא
 .ןרעה ךָאנ לָאק ריא לָאמא לָאז'כ

 !ןפע ,למיה ,ךיז ףוא סילש ,דרע

 !ןפערט טינ יז ךיא לעוװ ץעגרע

0664 



 ןיװועל ענאכ

 טסָארּפ

 :עמאמ ןַײמ יװ ןיב ךיא

 ,ךיא ןייוו זיא --- ייוו רימ טוט

 ,ריד ןופ דניק א ןעז ךיא ליוװ זיא --- ביל ךיא בָאה

 ,ןעמאצראפ טינ לעוו'כ טלעוו ןַײד קילג-רעמיצ טימ רָאנ

 לסילש א ךיוא ךָאד כָאה ךיא

 .ריט ןופ ןרעדנוזאב א

 ,ךימ סאג יד ךיוא ךָאד טראוו'ס ןוא

 ,טעברא ןא ךיוא ךימ טראוו'ס ןוא

 ךָאד גָארט ךיא ריד טימ ךַײלג ןוא

 .וויוכ א טלעוו רעד ראפ
 ,ןפראד טע'מ ביוא ןוא

 ,וטסייוו

 ןבראטש ןענָאק ךיא לעװ



 עביל ענַײמ ןופ טַײװ

 !ףיוה ןליטש ןַײמ ןופ ןוא

 ,ןזדלאה ןענָאק לעװ ךיא
 ,ןטסיירט ןענָאק לעװ ךיא
 ןעקנעש ךיא לעװ ןכָאש א
 ,בוטש ןַײמ ןופ לסילש םעד

 ,ךיא ןייוו זיא ,ייוו רימ טוט

 ?ןפָארטש ךימ םעד ראפ ןָאק רעוו

 ור ןַײמ זא ,ןגָאז'ט רעוו

 ?טגנידראפ בָאה'כ ךעלרע טינ

 טציא

 ,ןרּפָא ןופ טייצ זיא

 -- רעדָאפ ךיא וויוכ-ןעיורפ ןַײמ

 טכער-עמאמ ןופ וויוּכ םעד

 .דניק ןַײמ ןופ רעטָאפ םאב

15 

 ענאיראמיַײמ

 ,עזעגיורב ענאיראמ-יימ

 ,עלעדיימ ענאיראמייימ

 . ,עלעטיה ןסַײװ םעניא

 ,עלעדיילק ןעיולב םעניא

 ,לקניוו ןיא טסגייווש ןוא טסגייווש

 ?לגניצ ןייק טינ ןעד טסָאה

 !ןגָאז טינ לעוו'כ ---
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 ,עקניניילק ענאיראמ:ַײמ
 - ,עלעטייווק ענאיראמיַײמ
 ,עקניליווו א רָאג ךָאד טסיב
 ,עלעדיימ ךעליירפ א ךָאד

 ןדייר טינ וטסליוו סָאװראפ זיא
 ?ןדייז ןטלא ןַײד טימ
 ,יוזא ,סָאװראפ טינ --

 ,עזעגיורב ענאיראמיַײמ

 ,עלעדיימ ענאיראמזַײמ

 ,עלעטיה ןסַײװ םעניא

 .עלעדיילק ןעיולב םעניא

 ,ןשאנ וטסליוו רעשפע

 ?ןשראק ןוא ךעלעּפע

 !ליוו'כ --

 ,עלעדיימ ,רימ גָאז רעטציא
 ,עלעדיילק ןעיולב םעניא
 -- ןשאנ ריד טלעפעג יצ
 ?ןשראק ןוא ךעלעּפע
 ,ןגָאז טינ לעוו'כ --

 ,עלעיימ ,עשז סָאװראפ זיא
 ,עלענאיראמ ,סָאװראפ גָאז
 ,ןדייז ןייד ,רימ סע גָאז
 ?ןדייר טינ וטסליוו סָאװראפ זיא

 ,יוזא .סָאװראפ טינ -- |



 ,עלעדיימ ןַײמ ,ןייש טינ ,ךא

 ,עלעטיה ןסַײװ םעניא

 ,עלעדיילק םענייש םעניא

 רעדניק עלא יו ,עז

 ,טרעדנוווראפ שזא ןכאל

 עליפא ץאק רעזדנוא

 ,ןליַּפש טינ ריד טימ ליוו
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 גנילירפ

 ,טרעה ריא
 ,טרעה ריא

 -- ?טרעה ריא
 !ןלאש ייז ...ןרענוד עטשרע יד
 ,ןוז יד טשרעה רעדיוו ןוא
 .ביוש ןיא ,ריט ןיא טקיוּפ יז
 רעטניוו רעד קערש ראפ
 ןלאפעגּפָארא ךאד ןופ זיא
 .,ביורט-עווניר ןופ ןָאטעג טָאש א ךיז קישאר ןוא

 ,ןסָאגעצ ךיז סעקשטיר ןיא
 ,לבייט א ןיא
 ךיז טָאה טזָאלעגסיוא ןוא
 ,םיא ןופ םָארטש רענטומ א
 לרעּפש א
 ,לכייב סָאד טָאה טעשטראטסעגסיוא

8 
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 ןָאטעג גנולש א לרעסאוו ןטלאק ןופ
 ,םיטש יד טוװּורּפעג ךיַילג ןוא
 ..יקירישט

 ...קירישט
 ,ןגינעגראפ טימ טפייפ רע

 -- עלעמיטש ןַײז ,טכאד םיא
 !רָאג טרענוד סע
 ..יקירישט

 ...קירישט
 ךיז טמענ רע רענעדירפוצ א ןוא
 ,ןגיוו לגייווצ א ףא
 -- עטרעוואכ ןַײז םיא וצ טמוק'ס ןוא
 ,רָאּפ עקידגנילירפ ןַײז

2 

 ךעלעוויטש-ענּפאוו עכיוה ןיא

 ,םיור םוצ ךיז ןעיצ ךעלמייב עגנוי יד

 ךיז ןעלדנייכ סעזערעב יד ףא

 ,ענירג ךעלטעלב עטשרע יד

 ,ךיז טרעדיוג סע ,עלעמייב עגנוי סָאד

 טלָאװ סע ןעוועג ןסעמע ןא ףא יוװ טקנוּפ

 ,םיוב א ראווג א

 רָאג לקאכאסעב זא

 ןּפאכמורא ןָאק עמ םאטש םעד

 ,רעגניפ ייווצ טימ זיולב

 ,טלא םיוק רָאי א ...ןעגנילגיוז רָאנ

 -- סַײנ א ייז ראפ ץלא זיא'ס

 ,ייג ןגער רעד ,יינ זיא ןוז יד



 .ןוָאלעגוצ ךיז טשרע לגייפ וצ

 ךעלעוויטש"ענּפאוו עכיוה ןיא

 ,סַײװ ןענייש ייז

 ,טוװּורּפעג טינ םערוטש ןופ

 ,טלזָאמעג ,טקָאּפעג טינ ךָאנ

 ךעלרעדנּוװו ידו ,ךָאד ןוא
 !ףייר יו ,ןייכ סעקזָאירעב רעד זיא
 ,טאי רעטקאּפעג א ,לבמעד א -- טַײװ טינ
 ,ןסקאוו טינ רָאג ךיז טלייא רע :טכאד טע
 טגיוו רעקראטש א טשיור סע
 ,ףַײטש זיא עלעקזָאירעב סָאד יצ ,טווורּפ ןוא
 ;טינ ךיז ריר ןייק טוט -- לבמעד סָאד --- רע ןוא
 ,ןשקא ןא ןיוש ןוא --- ןיילק ךָאנ
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 לַאמקנעד םאב

 ,טייטש רעטומ א דָאס ןיא ,ןָאטעגנָא רָאמראמ ןיא

 .ןעלּפאצ םענָאּפ ריא ףא רעמייב יד ןופ סנטָאש יד

 ,ןעלּפאצראווש ןָא ןגיוא טימ טקוק יז קירעיורט יו

 ,טיילגאב ןוא טנגעגאב קילב ריא ןרעדעי ןוא

 ?סייה זיא סָאװ ,לּפאצראווש םעד ןָא גיוא ןא ןעז ןעד ןָאק יצ

 - +רָאמראמ ןיא טסאפעגניירא ,ץראה א ןָאק ןליפ יצ

 ,עמאמ א ןָאק ןייטשסיוא סָאװ ,ןַײז טינ לָאז עמ טוורּפעג

 ?טסייוו רעוו --- ,סָאמ א ןעד טָאה דלודעג ריא ןוא טפארק ריא
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 ,ליורג םעד טנָאמרעד יז ןוא ,ןָאטעגנָא רָאמראמ ןיא טייטש יז

 .עמָאכלימ רעד ףא ענעלאפעג יד ןופ יירשעג"ייוו םעד

 ,טגַײוװש יז

 ,ןעמָארטש ןעמענ טעוו טולב ריא --- ןייטש םעד טלאּפש רָאנ

 ,ליוק עטשרע יד טפערט סע ץראה סעמאמ רעד ןיא לַײװ

 -- רעִירפ ךָאנ

 -- רעִירפ ךָאנ

8 

 ,רעדלעפ יד ןיא ןכוז ןברָאק םעד טמענ יז יו

 ...רעגלעז םעד ץראה ןיא טפערט יז יו
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 עקזערעב יד טָאה רָאיאק
 :ןגיובעגנַײא םעצולּפ ךיז
 טעּפעשטראפ יז טָאה טניוו א

 .ןגיובנלע ןפראש טימ

 ,ןפיֹול ןיא טקרעמאב סינ ןוא

 ,טמעשראפ ךיז טָאה יז יו

 ,ןפָארטעג יז טָאה טניוו רעד

 ,דמעה ןייא ןיא יז ןעזרעד

 ,ןשאוועג טשרע ןוא ,ףָאלש ןופ
 ,טנערבעגּפָא םיוק ןוז ןופ
 ןעיוט ךָאנ ךיז ןעלקַײק סע
 ,טנעה עליוה עריא ןופ



 ,ןּפסָאנק יד ףא ןעיוט יד

 ,יוזא לופ ןרעוו ייז

 -- עקזוערעב יד ךיז טמעשראפ

 ,יורפ א ,ןיוש עסיורג א

 עקזערעב יד טָאה רָאיאק

 ..ןגיובעגנייא םעצולּפ ךיז

 ךיז טמעש יז סָאװראפ ,טסייוו רעוו

 ...ןגיוא יד ןבייהפוא וצ
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 זַאלּפַאלש זיא ןוז יד

 ,זָאלפָאלש זיא ןוז עווָאיאמ

 .טלעוו יד ןעמענַײא ליוו

 טינ טזָאלרעד טאמיק טכאנ רעד

 .לעווש יד ןייגרעבירא

 ;טינ םורא ךָאנ ךיז טטקוק וד
 -- טכאנ יד
 ,יה טינ
 | ,ָאטינ
 ,ןעמולב ףא טליּפש סָאװ ,יוט רעד
 ,גָאט ןטוג א וצ טגָאז

 - ךעלּפעק ןגיינ עדריוו טימ
 ,גָאר ןפא ןביוט יד
 :ךעלפעה ןעקרָאװ ,ןעק רָאװ ייז
 "ונָאט רררעטוג ,רררעטוג א;
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 ךיז טסקאוועצ גָאט רעד דלעפ ןיא
 ,סעלסעמ א ףא טאמיק
 ,רָאטקארט א טַײװ ןיא טּפאלק סע
 :טסעג ןשיור למיה ןיא

 ,רעדניק עקידנעשזדנָאלב יד
 --- ןיילק ןוא סיורג --- ןעלגייפ יד
 רעדניצא טַײװ רעטַײו ןֹופ
 ,םייהא ,םייהא טגָאי עמ

160 

 טרָא עטסקידעװָאקעב סָאד

 דרע רעזדנוא ןופ שיט ןקיכעלייק םעד םורא
 ,רעטרע עלא ןענַיז סע קידעװָאקעב
 ,טדנעוועג ריד ןיא זיא סָאװ ,סָאד וט ,טנאה ןייד וצ גייל
 ,ןטרעוו ןוא ןעגנופאש עַײנ ףא טראוו ןבעל סָאד

 ,ןָאטעגפוא רעדורב ןַײד ראפ סעּפע שטָאכ טסָאה ביוא

 ,"לסייטש ןופ עטשרעבייא סָאד; --- ,רעטעשַאּפ רעד ,וטסיב
 ןָאנבױא ןא םוטעמוא זיא דרע רעזדנוא ףא
 ,סעּפע טגָאמראפ שטנעמ רעדעי ןוא
 .ןסיורג ךיז ןָאק רע סָאװ טימ
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 ,ןריצלָאטש עקשטיטלא יד דרע יד געמ'ס ,ךיז טייטשראפ
 ,טנידראפ ,טינ קעּפָאס ןייק ,ףורעד טכער סָאד טָאה יז
 ,ןריט עיולב סלמיה םעד טלארּפעגפוא ןעייטש סע
 ,ןיז עריא ךיז געוו א טגיילעגכרוד ןבָאה סע



 + ןעמעלקראפ דרע-עמאמ רעד ץראה סָאד טוט רעדיוו רָאנ

 :ךייה רעד וצ ,געווכלימ םוצ טקוק טפאשקנעב א טימ ןוא

 ,ןעמענראפ ןיז עריא סינ ךיז ןלָאז סע טַײװ יו

 ,טכיירגרעד סינ סעּפע ןביַײלברעביא ךָאנ ץלא טעוו

1 9 2 

 ןגרַאמירפ-גנילירפ א

 -- "ייא; םעד ןופ טשרע ךעלעטעלב יד ןעמוק סע
 ,טזָאלראפ סָאװרָאנ טָא --- ןּפסָאנק יד
 טיירדראפ ןענַײז ךעלעביירט ןיא ךָאנ טפלעה זיב
 ...טסָארּפ טימ ןקעמש ךָאנ סָאװטע ןוא

 ,טיוה יד לטעלב ןופ זיא טראצ-שירעדניק יו
 ךוזראפ עקּפרעט א לגַײװצ א
 --- ,ןפיוה א םענ דרע ןוא
 . ,טיורב ףא סע רימש שטָאכ
 .ךורעג ריא טמאטאב זיא יוזא

0 
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 רענרעל ?סָאי

6 4 4 

 ןגיוא עטנייווראפ סלמיה םעד סיוא שיוו

 ,שסיירט ןופ טרָאװ א םיא גָאז ןוא

 ,ןגיולפעגנָא זיא סָאװ ,לדנקלָאװ םעד

 .טסענ א ווויץעגרע סיוא יוב

 לטנאמ םעיינ א ןסיורד םעד ןָא וט
 .ּפענק ענרעבליז טימ ןעיולב א
 טנָאזירָאה םאב עלעקזָאירעב ןסַײװ םעד
 .ּפעצ ענעדַײז יד טכעלפראפ

 טנװָא םעד טנאה רעד אב ןָא םענ
 ,לאווק ןקיטכיל םוצ םיא ריפ ןוא
 ,טנעָאנ רעד ןיא טגנירּפש סָאװ ,עלעזעהדןוז םעד
 ,לארטש א םיא ביג ןוא סיוא ךוז
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 ,סעװרָאב םוא טפיול סָאװ ,עלעטניוו סָאד
 | ,גָארט ןוא לסקא ןַײד ףא םענ
 סעוורוכ עטסופ עלא ןופ ןוא
 .!גָאיראפ סעװָאס יד ןופ יירשעג סָאד

 למיה ןיא ךעלדנרעטש

 ,למיה ןיא ךעלדנרעטש
 ,ןגיולפראפ ךייה רעד ןיא
 ,עיולב ערעייא ראפ רימ
 ...ןגיוא עשירעדניק

 ךייא טָאה רעוו טסאפעגנייא
 ?ןפיט עטסכעה יד ןיא
 רענייטשלדייא יו ךַײא
 ?ןפילשעגסיוא טָאה רעוו

 ,למיה ןיא ךעלדנרעטש
 ,ןסייבמעלא ןופ טכיל
 טעילוטעגוצ ךַײא טלָאוװ'כ
 ...ןסייה םעד ץראה ןַיימ וצ

 ןבילקראפ ךיז ריא טָאה
 ,ןכייה עטספיט יד ןיא

 ןקילב עניימ ןענעק

 ,..ןכיירגרעד ךיַײא וצ םיוק
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 ,למיה ןיא ךעלדנרעטש
 ,קיטכיצ ןוא ןייר-רעביוז
 ,ךימ טליהראפ טכאנ יד ןעוו
 ,..קיטכיִל רימ יז ריא טכאמ

 ,םיסיידנוק ערעַײט
 -- !ןרעג ךַײא בָאה ךיא יו
 עסיורג ריא טלָאז ןסקאוו
 ..!ןרעוװ ןענוז טלָאז ןוא

11 

 .טסאגוצ

 -- ןענאטשעג גיוו ןַײמ לָאמא זיא'ס ּווװ --- םייהא

 ייעמאמ-עטאט וצ טנַײה ןעמוקעג טסאגוצ ןיב ךיא

 ןענא רעמייב יד רָאנ ןֹוא ,טגייווש סערָאװקאה:סייב רעד

 :ןענאראפ רעמ טשינ זיא סָאװ ,ץלא וצ ייוו ןפיט ןַײמ

 ..יןענאטשעג גיוו ןַײמ לָאמא זיא'ס ּוװ ,םייה ןִיימ

 .,טיוט ןופ ךַײרגיגעק ןיא טשרעה טַײקליטש עניד א

 ,טױלּפ סערָאװקאה-סייב םעד טַיז רענעי ןופ ,טרָאד רָאנ

 ,טיולבראפ ףיט ןוא טײרּפשעצ ךיז למיה רעד טַײװ טָאה

 ,טיורק לטּפײה א טעװעקאמסָאּפ ןוא טעזירה לזעה א

 ,טיורב רעדלעפ יד דלָאג םענייר טימ טצירּפשאב ןוז ןוא

 ,טימעג ןַײמ טקיוראב םורא סיַיקיור יד

 ,טירבעג רימ אב ץראה ןיא טָאה'ס סָאװ ,ץלא ןוא
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 ,דיל ןיא ךיז ןסקאוועצ ,םורא רעד יוװ ,ליטש טָאה
 ,טינש ןקידנגרָאמ ראפ טיירגעג ךימ ןוא
 .טדימשעגוצ ןבעל םוצ ךימ רעטסעפ ןוא

186 2 

 ךעלרעדירב-עטוג ןעצ
 (עדאלאב)

 יד סָאװ ,םירייואכ ןעצ יד טעמדיועג

 "גאי ןט*10 םעד טכארבעגמוא ןבָאה ןטסישאפ

 ,שזאטַאבאס ראפ וװעיאלָאקינ ןיא 1944 ראוו

 ןעוועג ייז ןענַיז ךעלרעדירב-עטוג ןעצ

 .ָאטשינ רעמ ןיוש ןענייז ןוא

 רעהא טעברא ףא טכארבעג ייז טָאה'מ

 .ָאש רעזייב א ןיא

 טכארבעג וועיאלָאקינ ןייק יז טָאה'מ
 ,קירב עיינ א ןעיוב וצ
 ,ייז ראפ ןעיוב רעדייא, :טגָאזעג ןבָאה יז
 "!קירטש ןפא -- רעכַײלג זיא

 טלעטשעג סעדייא ןוא ןריווושעג ןֿבָאה ייז
 ,דרע ןוא למיה עקיביײא יד
 ,גָאט ןראפ טיובעגסיוא טָאה'מ סָאװ ןוא
 ,טרעטשעצ טכאנאב ןעמ טָאה

 ראוונאי ןיא גָאטראפ רעטלאק א זיא ןעוועג
 ,רָאי ןטסקיצרעפ ןוא ריפ ןופ
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 ,טנערבעג ךָאנ ּוװ טָאה רעטצעל א ןרעטש א
 ,רָאלק רָאנ ,לקנוט בלאה --- למיה רעד

 דרע'רד ףא רעיולב א ןגעלעג זיא יינש רעד
 ,טלעהאב געוו םעד טָאה ןוא
 ןעצ סרעקנעה ןבָאה לגרעב ןטנעָאנ ףא
 ,טלעטשעגפוא עילט א

 ,ףרָאד א סנטָאשעג ךיז טָאה סנטַײװנופ

 ..ללרקעג-רענעה ךיז טָאה סרעהעג

 ןעצ ךעלרעדירב-עטוג ןאגעג ןעגַײז סע

 .ייגש ןעיולב ןרעביא

 ןעצ ךעלרעדירב-עטוג ןאגעג ןענַיז
 ,(טעז עמ עילט יד סנטַײוונופ)
 טניוו-ןגרָאמירפ רעטלאק רעד טָאה'ס ןוא
 | ,טעלגעג ןוא יז טשוקעג

 :יוזא טגָאזעג קנאלב קילָארס טָאה
 ,געוו רעטצעל רעד ךעלקערש זיא'ס --
 ךאז רעטכערעג א ראפ ןבראטש וטסייג רָאנ
 --- .קערש יד ריד ןופ ּפָא טערט

 ,דלימ טלכיימשעג יקצענעטסערק לעיוש טָאה

 ;קילב ןַײז ןעוועג זיא רָאלק ןוא

 ךאז רעטכערעג א ראפ ןבראטש ,ָאי ---

 -- .גיזאב טיוט םעד :ךיוא טסייה

 :ןָאטעג רעטיצ א טייווק סעטאמ טָאה

 ?טרעה ריא ,ענַײמ ךעלעטניירפ ,יֹוא ---

 ,טדנעשעג ,ןטָארטעצ לוויטש עכעלטנַײפ ןופ

 ייידרע רעזדנוא טגָאלק ןוא טרעמָאי



 -- ,דרע יד טרעמָאייס זא ,סיוא ריד ךיז טכאד'ס ---

 -- ,טיורש עכמיס םיא טָאה טעלגעג

 ,דרע יד ,טנָאמ ןוא טיירש יז יוװ ,וצ רעה

 .?טיוט ןוא ןברוכ ראפ ןוא דנאש ראפ

 :ּפָאק טעד ןביוהראפ ןאמיילק םיאכ טָאה

 ---- גָאט רעד ,טנעָאנ זיא רע ,טמוק רע ---

 טרָאװ אב טרָאװ טָאה רעמיר לקנאי ןוא

 ..טגָאזעגכָאנ עגייז דייר יד

 -- טגַײפ רעד טָאה ןָאטעג עקוה א -- ףעגנאגעג ---

 -- .ךיוה ןוא ראד ,לּפירק א

 -- !לענש ,רעלענש ?ןעלמרומ א ראפ זיא סָאװ

 .סיוטש א ןוא ,ךרוטש א ןוא ,ּפאלק א ןוא

 ףרָאװ א ןָאטעג ךיז ָארג קיציא טָאה

 .טקיטש ןוא לּפירק םעד טגראוו ןוא

 ,ליומ םענעפָא טימ לּפירק רעד טגיל יינש ןיא

 .קילב ןשיטניה ןיא טָאנכאה טימ

 ,קאב רעד ףא טולב עלערינש א .לאנק א

 ,ָארג לקיציא זיא ןלאפעג ןוא

 -- סָאנזעב ןווּור ןוא רעזעלג עשיומ ךיוא

 | ,ָאש רעקיגָאטראפ-רעטניוו רעד ןיא

 .רָאנ ןביז ןיוש ןבילבראפ ןענייז
 ,דנע וצ דלאב ןיוש זיא געוו רעד
 יירד יד םירייוואכ עטיוט יד ןבָאה יז
 ,טנעה ערעייז ףא ןגָארטעג

 ,טראוו עיילט יד לגרעב ןקיייגש ףא

 ...טיירג סרעקנעה יד ןעייטש עס
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 ;:טסיופ ןַײז טלייבראפ רעכוס לבייל טָאה

 !דיירפ רעַײא וצ ייוו ,םינָאילאט --

 ,ןאראפ ןענַײז רימ ןענָאילימ רָאנ ,ןעצ טשינ
 --- !גיז רעד ,רע זיא רערעזדנוא
 ;סקעז יד טרעפטנעעג לָאק ןייא ןיא ןבָאה'ס ןוא
 !ווגיז רעד ,רע זיא רערעזדנוא --

 טכאנ א טימ גָאט א ןעגנאהעג ןענַײז

 .ןעצ ךעלרעדירב-עטוג יד

 ,טיילגאב טיוט םוצ ייז טָאה סָאװ ,טניוװ רעד

 .ןעוועג ייברעד ךיוא זיא

 ,דלעפ ןטַײװ רעביא קעווא רע זיא

 .דמערפ ןרָאװעג זיא סָאװ

 ייגש ןסַײװ ןפא קעלפ רעטיור רעד

 ..טנערבעצ רעלעה ךָאנ ךיז טָאה

4 

 אבוק וצ דיל א

 ,טנעקעג סָאװ-קיניײװ ,אבוק ,ךיד בָאה ךיא

 .ןענָאק ןביוהעגנָא טשרע ,אבוק ,ךיד בָאה ךיא

 ,טנערבעצ ךיז ןענָאפ ענייד ןבָאה'ס ןעוו רָאנ

 .ןענָאפ ענייד ףא ץראה ןַיימ ךיוא טָאה טנערבעג

 ,ןגָאנ סניימ ץראה סָאד טמענ זיא ,ריד ןגעוו ךיא טכארט ןוא

 .,רעדילג עניימ ןיא דיירפ טלזיר סע זַײװנּפָארט ןוא

 - ,ןגָאז סכעלרע ןוא סטוג סעּפע ,אבוק ,ריד ליוװ ךיא

 .רעדיל עניימ ןיא ךיד טפאשביל טימ םורא םענ ךיא
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 יקסניטלאמ םיאכ

9 9 9 

 גנאל רעייז ןבעל ןלָאזס ,ןלעוו טלָאוו'כ
 ,ןשטנעמ יד

 ןעזעג ןענינעל ןבָאה עכלעוו
 ,טרעהעג ןוא

 ,גנאלק םעד םענייז לָאק ןופ טּפאזעגנַיא ןבָאה ייז
 ,ןייש יד םענַיז קילב ןופ
 ןַײז רעכַײר טעוװ ייז טימ
 .דרע רעזדנוא רענעש ןוא

1 6 4 

 עינאװערָאה יד ןַײז לָאז טשטנעבעג

 ,טיילעג ךיוא בָאה'כ ,טדימשעג ךיוא בָאה'כ

 ,לגילפ יד םיור ןיא טײרּפשעגסיױא בָאהיכ

 טיילגאב טייקמעראוו טימ קילב ןַײמ

 ,לגיצ עַײנ טימ ןישאמ-טסאל א

189 



390 

 ימ לפיוו טימ ,יונעג סייוו ךיא
 ,טנקירט עמ ןוא ייז טעלג עמ ,טענק עמ
 יו ,סנוויוא-רעייפ אב ןעזעג
 .ןקיטש ךיז טפול רעסייה ןיא ףראד עמ

 ,טרעצעגסיוא ךעלסיבוצ טסרעוו וד

 ,לגירק ןלופ א סיוא רעסאוו טסקנירט

 טרעוו'ס טמערופעגסיוא קיטנאק זיב

 ,לגיצ רעטיור א םייל רעטסָארּפ ןופ

 טיילגאב ךיא ַײשּפָא טימ ראפרעד

 .עינאוועטשיר רעד וצ ָאטווא םעד

 ,עינאווערָאה יד ןַײז לָאז טשטנעבעג

 ,דיירפ ןשטנעמ ראפ טפאש סָאװ ,שטנעמ רעד

13 
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 לקימולק א טימ
 ,רָאי קיצנאווצ עניימ טימ ןוא

 ,רעקניראד א ןוא רעקשטירעדינ א
 ,ךעלסיפ עטמירקעגסיוא טימ
 ,ןטעילעוויטש עטביוטשראפ ,ענעסירעצ ןיא
 רָאה עטזיורקעג ּפָאק א טימ ןוא
 ןשיטאדלָאס םעד לטיה רעטנוא ןופ
 ,ןטעפ-קיצנאלג םעד
 טָאטש רעסיורג רעד ןיא ךיא ןיב ןעמוקעגּפָארא
 ,ןטעָאּפ יד וצ
 טָאטש רעסיורג רעד ןופ ןשטנעמ עלא
 ,טָארט ןַײמ ןוא ךעליוה ןַײמ ךָאנ ןקוק



 ןֶא ךימ טגָאי רעטכעלעג רעדנקיטש רעייז
 ,טנָאקאב זדנוא ןיוש טסיב ,רענייא רעּפעלש ---

 ייבראפ ךימ ןעייג ןעגנוי עבָארג
 ,ןיירא רימ םענָאּפ םעניא ןכאל ןוא

 ,ןעוועג רעכעליירפ א טלָאוװ'פ רעקיש א יו

 .טגעקרעד קידרעקפעה ךימ רערעדעי סָאװ

 דָאס רעד ןיוש ייז טסווואב זיא טשז ןיוש סינ

 ?טָאטש רעד ןיא וצרעהא ָאד ןעמוק ןַײמ ןופ

 ,םעד ףא ךיז ןסיוטש סע ןעק עשז רעוו זא

 -- דמעה א ןיא ,םעגיימ ןיא לקימולק ןיא זא

 טיירדעגנייא ןוא טיינעגנַיא ,טלקיוועגנייא
 ?טיורב לבעל א טימ רעדיל ענַימ

 ,סיוועג טינ ןסייוו ייז ,טינ ןסייוו ייז ,ןיינ
 ,זיא עס סָאװ ,םענַימ ןיא לקימולק ןיא סָאװ |

809 

 .יטעגַײא ךיז רעה

1 

 !טענייא ךיז רעה ,טענַײא ךיז רעה ---
 !ףיוש רעה ךיא ,ונ ,ןיוש רעה ךיא ,ונ ---
 :טעגַײטעג רימ טסָאה לָאמ טגזיוט
 ,טענייא ךיז רעה ,טענַײא ךיז רעה
 ...ץלא טסרעלק וד ןוא ,טינ טסדער וד ןוא

 ןטצעל םוצ ןַײא ךיז רעה זיא ,ונ --
 ,..טשינרָאג .,.רעייז ...רעייז ךיד בָאה'כ

091 
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 ,טשינרָאג עקאט ,טשינרָאג זיא ,ונ---
 ,ןפָאלש ךיז גייל ןוא םייחא ייג
 ,ןדייר טינ רעמ ןיֹוש ריד טימ לעוו'כ

 ,טנווָא ןדעי ןיא יוזא טָא
 ,ןדיישעצ ךיז ןפראד רימ ןעוו

2 

 ,סאק ןצרוק ןַײד ביל בָאה'כ
 טניוו רעפראש א יו ,ןָא טפיול סָאװ
 רעסאוו רעליטש ףא
 .ןטסיופ ןיא ענַײד טנעה יד ףיונוצ טקירד ןוא
 סיוא יז טקערטש ןוא
 ,סיורָאפ טגנערטשעגנָא ,סנגיובנלע זיב
 ,ןטַײז עדייב ןופ ייווצ םירמיוש יו
 ,וצ ןרעטש םוצ טמוק
 ,רעטייל א ריפ ןשטייגק ןופ טכאמ
 רעטַײװ ךיז טזָאל ןוא ךרוד םיא טגָאי
 ,רעטַיישראפ א ןגיוא יד וצ ןפיול וצ טמוק ןוא
 ,קעטייוו ןטציירעגפוא ןא ייז ףא ןָא טמָארטש
 ,טַײקטױר א טימ םענָאּפ עצנאג סָאד טסיגראפ
 ,ןפיילש יד ןופ טַײקטײװ ןיא ןַײא ךיז טדַײנש
 -- ,טביירגרעד ןרעיוא יד
 טצאלּפ םעצולּפ ןוא
 ,ןּפיל יד ףא טכאמנָא ןיא ךיז טלקַײק ןוא
 טעּפיז ןוא ךיז טרעטאמ
 ןענורעצ טרעוו ןוא
 ,לכיימש ןליווװ ,ןליווו א ןיא

6')8 



 ןשטנעב סעקוואקוק רעד

 ,ןביולג עקוואקוק רעד ןלעוו לָאז ךיא ןעוו

 ,ןרָאװשעג יוזא רימ ךָאד טָאה יז ןוא

 ןביוא ןופ טנכייצעגנָא רימ זיא

 .ןרָאי טימ קָאש א ןבעלוצּפָא ךָאנ

 ,ןעגיגראפ יוזא ןשטנעמ א לָאז לגיופ א
 .ןביל קראטש עקוואקוק יד ךָאד ןעמ ףאד
 ,ןעניגאב דלאוו ייבראפ ןעגנאגעג ןיב'כ ןעוו
 -- :ןבירטעגרעביא לסיב א טנַײה יז טָאה

 .עדנע ןא ןָא ,ףָאס א ןָא ײוק-וק, ןוא *וקיוק,
 .ןבעל גנאל יוזא לָאז ךיא ,ןַײז טינ ךָאד ןָאק'ס
 עדנערא ןיא ךיא טלָאװ ,יוזא זיא'ס ןעוו
 ,ןבעגעגּפָא ןרָאי ענַיימ ןופ לייט א

 ,ןלייטעצ טניירפ עניימ טאלג ייז טלָאװ ךיא רעדָא

 + ??ןרָאי ןייק ןעמונעג טינ רימ אב סָאד טלָאװ רעוו ןוא

 ,ןלייצ וצ ףוא טינ רעה ןוא דלאוו ייבראפ ייג ךיא

 .ןרָאלק ,ןקיטכיל א ,ןעניגאב א ןיא

 ,ןשטנעמ טַײהרעמ יד יו ,סעריױקיּפא ןא ןיב'כ שטָאכ ןוא

 ,ןגיל א ץלא זיא סָאד זא ,סייוו ךיא ןוא

 ןשטנעב סעקוואקוק רעד זיא ןגרָאמירפ-רעמוז א ןיא רָאנ

 ,ןגיגעגראפ א ןרעה ֹוצ
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 רערעזדנוא עדייז רעד

 --- "ךאז עשידִיי א זיא ,לרעדנעס ,ןכָאטיב ,ןכָאטיב;
 ,טבאלעג יבָאקאי עלעדנעמ עדייז רעזדנוא טָאה
 ןָאטעג ייוו םיא טָאה'ס רָאנ
 ןכָאטשעג ץראה ןיא ףיט ןוא
 ,ןכָאטיב רענעזַאלבטגסיױא ,רעטסוּפ רעד
 .ךָאנרעד טלעוו רעד ףא ןוא טָאג ףא טשרעוצ
 דָא רעלופ א ףא עלא ןטפעשעג ןופ לַײװ
 .ןעגנאגעגמוא עברָאט רעד טימ רעדיוו ןיוש לרעדנעס זיא
 קסנאצּפאק ןיא סעלאד רעד טָאה טעשטשיווסעג
 ..ןעגנאזעג ןוא םינוגינ יילרעלָאק טימ
 ,עקוועלינגיטאיּפ זיב עקוועדאיענוט ןופ
 טָאטש רעד קסּפולג זיב
 ,טָאראב סטָאג ףא ךיז טרעטאמעג קלָאפ'ס טָאה
 ,לדרעב סָאד ןרעדנא םעד אב רענייא טָאה טּפוצעג
 ,לדרעפ סכעִישָאמ ףא ןיוש טקוקעגסיוא ןגיוא יד
 ,קילג סָאד טּפאצעג ךעלרעגניפשטניוו ןופ
 ,טנעקעג טינ ןעזוצ סָאד ,רעקיצראה עדייז ,טסָאה
 ,טדנעוועג ריד ןיא טינ ןוא ...ןעוועג אזא טייצ א
 ,קילב ןיא ריד אב םאלפ רעזייב א טנערבעג טָאה ךָאד
 ,דנאטשראפ וצ ,עכָאל'מ וצ קלָאפ סָאד טסָאה ןפורעג
 ,דנאל םענופ ןשָאל סָאד טוג ןענעק וצ
 ,ליוו ןוא טפָארטשאב דניק ןַײז סָאװ ,רעטָאפ א יװ ךַײלג
 ,ןרעוו סעלכאט לקיטש א םיא ןופ לָאז'ס זא

 --. ליטש רעד ןיא רָאנ ,טכאלעג ןוא טקעזיוכעג וטסָאה יוזא
 ...ןרערט עסייה טימ ךיז ןסָאגאב

48 



 .ענַײמ ןרָאי ,ןרָאי

 -י ,עגַײמ ןרָאי ,ןרָאי
 ,ןפייר עטפיירטשעג
 ,ייֵז לקַײק ךיא
 ,ןפיול ייז ןוא

 ,ןעמאזגנאלראפ וצ טינ
 ,ןלעטשוצּפָא טיג
 ךיז ןעלקַײק רָאג
 .ןלעפעג ייז זיא

 ,ךימ ןשטנעמ ןענעגעגאב
 :טעּפָא ןלעטש
 ןיהּווו ,ןיהּווו --
 ?טעּפָאסראפ יוזא

 :ךאמ א טנאה רעד טימ ךיא ביג

 ,טינ טַײצ ןייק בָאה ךיא ---

 ,לרעוואכ ,ייא ---

 ,טיג טַײל ןייק ץלא ךָאנ

 ,ןרעפטנע עשז סָאװ
 ?ןרעלקרעד יו
 טגָאלשאב סייווש א
 .ןרעטש ןסייה ןַײמ

 - =- ,עניימ ןרָאי :ךיא למאטש
 ןפייר יד יו

 ךיז ןעלקייק

 ,ןפיולטנא ןוא

8 
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 -- ,ךעלעפיירטש ,ךעלעפייר --
 ,רעטלע ןיוש רעוו
 ,לרעוואכ ,ךָאנ ץלא טסיב
 ,רעטלעטשעג ןייק טינ

 ,םענַיד ּפָאק םעד םעקעצ
 ,ןטאלדוק םעד
 דלאב ,ךיז טכאד ,ןיוש טסרעוו וד
 --- .עטאט א רָאג

 טעסיוא ךיא סיש
 -- רעטכעלעג א
 ןַײז עטאט א לעוו'כ
 .רעטכעלש ןייק טינ

 . ,טינ רעפטנע'כ ןוא

 -=- ,רעטַײװ ךיז זָאל'כ ןוא

 רעכעליירפ אזא

 .רעטיישראפ ןוא

 -- ,ענַײמ ןרָאי ,ןרָאי
 ,ןפייר עטפיירטשעג

 ,ייז לקייק ךיא

 ,ןפיול ייז ןוא
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 ,טאמראה ןופ ןָאט סָאש א טנייפ רעד טגעלפיט ןעוו !
 ;זיא ּפָאק ןַיימ ןעוועג לופ ןבשזעכ טימ ךַײלג ןיוש
 דאיראגס רעד טעוו'ס םורא טייצ לפיוו ןיא
 ,סעּפָאקַא ערעזדנוא ףא ןָאט רענוד א
 יישנארט ןיא רעווטסורב ןופ רָאנ ןגעלפ רימ
 ,ןטלאהאב ייט טימ עלעדנעק'ס ןזייוואב
 ייוו ןוא ןייּפ ןפיט טגרעלעגסיוא ךיז
 ,רעטלאק טימ טייקרעטכינ טימ ןקיניזאב
 -- טלושעג טכאלש ןיא ךימ טָאה ץלא ןופ רעמ רָאנ
 ,דלודעג עשיסור עטסעפנזַײא סָאד

05 

 סופ ןייא ףא

 .טקנעשעג ןעלשוב יד

 ןיוש לעטש א רימ ךיז ביג'כ ןעוו

 סופ ןייא ףא

 ,ןטכאגראפ עקיטסבראה יד ןופ םענייא ןיא

 ,ןטכארטאב םורא טלעוו יד

 ךיירפ לקיטש א םעד ןיא ךיוא ךיא בָאה זיא

 .ייסונעג א ןוא

 + ,עזרעד ךיא לַײװ

 טייטש טרָאד עקלשזאס רעד ףא יו

 -- רימ ןופ עיּפָאק א

 ,ריֹזָאמ ןופ לשוב רעד

397 



395 

 ,טייהרעקידרעפעלש יו ,סופ ןייא ףא טרעווילגראפ
 ,ריר ןייק טיג רעווייא ןייק טימ ךיז טיג ןוא
 ,ןאד רעקידװעטמָאי ךיז אב ךיא רעוו זיא
 ,ןאיטוב םעד -- ריוּפיצ ןפא ךעלנע ךָאד ןיב ךיא
 רעטכיד רעסעילָאּפ יד ןכלעוו ראפ
 | םאטסאנימ ןענַײז
 ,םאּלפ ןיא ןוא רעַײפ ןיא ןייג וצ לָאמ ןביז טיירג

 -- סוכז א ךיוא זיא סָאד זא ,סיוא ךיז טזָאל זיא

 .סופ ןייא ףא ןטכארטאב םורא טלעוו יד
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 ןפיש ךָאנ ןעיוב טסעו
 ןזַײא ןופ

 ,ךאל ,עלעגנַיי ,רימ ןופ ךאל
 ,רימ ןופ רעטינעג טסיב ךאס א
 -- ךאז עטעשָאּפ ןייק ןכאמ טינ ןעק'כ
 .ריּפאּפ ןופ עלעפיש א
 ,םענעצ ךיא טנַײד עלעפיש סָאד
 ,סיוא ךיא טעלג ריּפאּפ ןגיוב םעד
 ,םעווקאב טינ יוזא רימ טרעוו'ס ןוא
 ,סיורא טשינרָאג רימ אב טמוק'ס סָאװ

 ,טלא טינ רָאי סקעז ךָאנ ,לפייא ,טסיב

 ,ייברעד טסלכיימש ןוא רימ טזַײװ ןוא

 ,יירעיוב-ףיש ןַײד טינ ףיירגאב'כ
 ,דלאב ןיוש קיצרעפ וצ וװערָאק שטָאכ
 !ךאל ,עלעגנִיי ,רימ ןופ ךאל
 ,ךאפ םענעדלָאג א ךָאד טסָאה וד

25 



 ,טגייה וטסיוב ריּפאּפ ןופ ףיש א
 ,ןזייא ןופ ןפיש ךָאנ ןעיוב טסעוו
 ,טנייש רימ ,קיצנאווצ רָאי א ביירש ךיא
 ..ןזיירג ןצעביז טימ --- ךעיונ ןוא
 -- ךאל ,עלעגניי ,רימ ןופ ךאל
 ,ךאפ םענעדלָאג ,ןרעַײט א טסָאה
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 ,ךעיוק ןַײמ טסיופ ןיא ףיונוצ לײב ךיא
 ,ךיא יוב לזאמ ןַײמ קידסענָאשקא
 טרעכעלעצ ןוא ןכָאטשעצ ןעוועג
 ,שיגעכעדעג ןייק ןיוש .זיא לזאמ ןַײמ
 ,ןביילבראפ טינ טעוװ םיא ןופ ,טכודעג
 ,לבייש ןיא ןוז יד יינספא טכיול'ס רָאנ
 ,טרעטנָאלּפראפ ביוטש ןיא ךיז טָאה לארטש א
 ,ועטמָאי רעדיוו ןיוש רימ אב זיא'ס ןוא
 רעַייש ךיא ןוא ךיא ץוּפ לזאמ ןַײמ
 ,רעייפ ןיא ףַײלש ןוא סע םערופ ןוא
 ,ןעמאלפ-ןענוז עטיור-רעטנוצ ןיא
 ,ןעמאטש-רעמייב יד דיירפ ראפ שוק ךיא
 ךעלטעלב ענירג ,ןּפסָאנק עשירפ יד
 ,ךיא טעלג לזאמ ןַײמ דניק א יו ןוא
 ,וטסגערפ לכיימש טימ -- *?ןיב ךיא טלא יו;
 ,ןטסקעז םעד ןיוש קילדנעצ םעד לייצ ךיא
 -- ?ןעגנורדעג ןירעד ןופ זיא סָאװ רָאנ
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 !זיא גנוי ךָאנ ץראה ןַײמ --- ריד רעפטנע ךיא

 .ךעיוק ןַײמ טסיופ ןיא ףיונוצ לייב ךיא

 ,ךיא יוב לזאמ ןַײמ קידסענָאשקא

6064 

 רָאיטכאש םעד -- ןאמלעגײפ עשימ
 .קסרָאגילָאס ןופ

 ,שָארפ ןייק ,למערעוו ןייק ,עלעגילפ ןייק
 ,ןטסאלּפ יד ןיא טרעווילגראפ ילג-ןענוז זיולב
 ,ריד טסאּפ ,עשימ ,ןרעטש ןפא לּפמעל סָאד ---
 -- ...שָארלעש םעד עדייז ןַײד טָאה ןגָארטעג יוזא
 ;ןאמלעגייפ טרעדנוווראפ ןָא ךימ טקוק סע
 -- ."רעביירש רעד סעּפע טדער ךעלדנעטשראפמוא רָאג
 ,ןביײרט רע טמענ לפוש םעד ןַײבמָאק םוצ ןוא
 ,ןאבאראב ןופ טאנאק םעד טלקיוו ןוא
 "!שָארָאכ; :רימ וצ ןָא םעצולּפ ךיז טפור רע
 -,זיא טּפעשעגנָא לפוש רעד ץרא טימ לופ ןיוש
 :עשטּפעש ךיא ןוא רעכָאב ןליווװ ןפא קוק'כ
 .?שָארלעש, א טימ םיא ךיא לוד קידָאּפס א;
 :קילב ןַײמ ןדנעװּפָא טינ טאי ןופ ןָאק ךיא
 .ןרָאבעג ןטסקיסַײרד-ןוא-ףניפ ןיא זיא רע

 .ןרָאװעג דניק ןַײמ טלָאװ טעדרָאמרעד טינ ןעוו
 ,..קירוצ .רָאי קיצנאווצ ןוא ןייא טימ
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6 6 4 

 ,טָאטש ןַײמ ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ןסיוו טסליוו
 ,עלייוו א ףא רעטצנעפ ןבעל ךיז לעטש ָאט
 ןלייא סענישאמ-טסאל ,"ןלאווסָאמאס; ,עז
 --- דָאנעג סטָאג ןופ טינ ,עפעש ןוא סטוג טימ
 ,לעמ טימ ןוא רעקוצ טימ .ימ סנשטנעמ ןופ
 ,ןרָאפ טענישאמ טָארד טימ ןוא ןביורט טימ
 ,ןרָאדימָאּפ ָאטווא ןא יז רעטניה ןוא
 ,טלעטשעגנָא לטסעק א ףא לטסעק א
 ,זייא טימ ,גנוקיטסימאב טימ סענישאמ
 ,רעדער-עמוג ,ןלוטש טימ ,ןליוקנייטש טימ
 ;ןדעּפיסָאלעװ עשרעדניק טימ ,ריב טימ
 ,טזַײרּפש עילָאװאּפ רעקיזיר א ןארק א
 ,טנעוו עטיירג ,סנקלאב ןּפעלש *ןּפעצירּפ;
 ,ווָאזוק א ןיא ןעייטש ךעלבלעק עטיור סקעז
 ,עטסוּפ סָאטווא ןוא ןיזנעב ,ךלימ סענרעטסיצ
 דנע ןא ןָא ,לפָאטראק טימ סענישאמ
 ,דָאנעג סטָאג ןופ טינ ,עפעש ןוא סטוג טימ
 ,ןליײא סענישאמ-טסאל יד ,טרעוו לקנוט זיב
 -- עליו א ףא רעטצנעפ ןבעל ךיז לעטש וד
 ,טָאטש ןַײמ ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ןסיוו וטסעוו

1964 

6 9 4 

 ,רעקיצראה וינעדייז וד ,ןכָאש ןַײמ
 ,ור ןַײד ּפָא טיה ךיא ַײשּפָא טימ
 ,עקיטאמארג וטסיב עקיצנייא ןַײמ
 ,ןטסיב סָאד --- סנַײמ ךוברעטרעוו סָאד
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 ךיז קעפָאס ךיא קורדסיוא ןא טימ ,טפערט סע
 ,(טרָאפ ךיז ןסעגראפ םילָאלק יד)
 ,רענעֿפלָאהעג א ריד ךרוד ךיא רע זיא
 ,טרָאװ עקיסאּפ סָאד ךיילג טסניפעג
 ,סעקוועשטשיּפ יײלרעלָאק טימ ןוא טנייכאב
 ,טייב ןופ עקוואקסירט א יו ,ןוא
 רעטפעשיקראפ א ,טרָאװ סָאד קיטפאז זיא
 ,דיירפ טימ ערוש ןַײמ עשטּפעש ךיא
  ,קידלּפאצ ,קידעבעל טמָארטש ןשַאל ןַײמ
 .ןערב א עמָאשענ ןַײמ ףיט טוט
 ,ךיז ןּפאלק רעקיטסאה טמענ סנַײמ ץראה סָאד
 .ןעּפ יד טיג טנאה ןיא רעטיצ א
 ,רעקיצראה וינעדייז וד ,ןכָאש ןַימ
 ,ור ןַײד ּפָא טיה ךיא ַײשּפָא טימ
 ,עקיטאמארג וטסיב עקיצנייא ןיימ
 ,וטסיב סָאד --- סגַײמ ךוברעטרעוו סָאד

1962 

 ןָאפ רעטיור רעד ןגעוו דיל יד

 ןָאטרעמאק ןייק ,טניירפ רעביל ,טינ ףראד ךיא

 ,ןכאמ טינ ַײברעד ףראד'כ סעונט םוש ןייק ןוא

 ,ןכארּפש עלא ףא טגנילק סָאװ ,דיל יד גניז'כ ןעוו

 .ןָאפ רעטיור רעד ןגעוו דיל יד

 טכאנ רעצראווש ןיא יז טעילוטעג לָאמא טָאה עמ

 .סעטארק ןשיווצ ןעניגאב ןעגנעהסיוא ףא

 טרעטאלפעג יירפ יז טָאה לגיופ-רעדנווװ א יוװ

 .טכאלש-עיצוילָאװער ןסיורג ןיא ןענינעל רעביא



 טאדלָאס ןטעשָאּפ םעד ןָאפ יד טָאה סע

 ,ןגעוװ יד ףא טקיטומעג ןוא ןפורעג

 ןגעלשעג ערעטיב ,ערעווש ןיא

 ,טאהעג יז קידנעטש ךיא בָאה ןגיוא יד ראפ

 דרע רעזדנוא ראפ טכאלש ןיא ןעוו ןוא
 ,ןגָאלש ןעמונעג טולב עסייה סָאד דנּוװ ןַײמ ןופ טָאה
 ,ןגָארטעגקעװא טנעה יד ףא ךימ טָאה עמ ןעוו ןוא
 ,טרעהעג ןָאפ רעטיור רעד ןופ ןשיור סָאד ךיא בָאה

 ןָאטרעמאק ןייק ,טניירפ רעביל ,טינ ףראד ךיא
 ,ןכאמ טינ ייברעד ףראד'כ סעונט םוש ןייק ןוא
 ,ןכארּפש עלא ףא טגנילק סָאװ ,דיל יד גניז'כ ןעוו
 ,ןַאפ רעטיור רעד ןגעוו דיל יד

918 

 עמאס טימ ןיז טימ

 עַײרט

 ,ּפָאלאג טגָאי ןבעל סָאד
 ,רעטיול --- ןרָאקיז רעד רָאנ
 בָאה'כ ןגָארטעג טשרע טָא
 .ןטיור ןַיײמ לכיטזדלאה ןַײמ

 לָאמָאסמָאק ןיא טשרע טָא
 ,ןסקאוועג טאי רעטסיירד א
 לָאמ ןטשרע םוצ סקיב א
 ,לסקא יד ףא ןגָארטעג

1203 



 טנַײה זיב געט ענעי ןופ
 ,רעטיוועג ןייא טינ ךרוד זיא
 --- ןַײז עדיומ ךיז ףראד ךיא
 ,..רעטיצ א לָאמא טּפאכעג

 טרעשאב רימ זיא טרָאפ רָאנ !

 עיירט עמאס טימ ןיז טימ

 דרע-עמאמ רעזדנוא ראפ

 ,רעייפ ןוא םאלפ ךרוד ןייג וצ

 ,רָאפ ךָאנ טייטש לפיוו ןוא
 ,סעיסענ ַײס ןוא גנעג ַײס
 --- רָאלק רימ סנייא רעבָא זיא'ס
 ..יןעילפ יז ,ךעלערָאי יד

 ,גנע רימ ּפָאק ןיא טרעוו'ס ןוא
 . .קידלודעגמוא ךימ יירד ךיא
 ;קנעדעג ךיא ,טינ סעגראפ'כ
 --- קידלוש ןשטנעמ ליפ ןיב ךיא

 .טלייטעג רימ טימ טָאה'ס רעוו

  ,ןסיב ןטצעל םעד טכאלש ןיא

 -- ,טלייהעג דנּוװ ןיימ טָאה'ס רעוו

 ,ןסירגאב ,ןעז םיא ליוװ ךיא

 ,פָאלאג טגָאי ןבעל סָאד
 ,רעטיול --- ןרָאקיז רעד רָאנ
 בָאה'כ ןגָארטעג טשרע טָא
 ,.ןטיור ןַײמ לכיטזדלאה ןַײמ

161 



 רעלימ יזוב

 טּפאלק רעטצנעפ ןיא
 | דיל א ןָא רימ

 ;דיל א ןָא רימ טּפאלק רעטצנעפ ןיא
 ?דימ טסיב ,קוט-קוט --
 !ףוא ייטש ,ףָאלש ןופ ףוא ייטש
 .ףוא ךיז ּפאכ ךיא
 ?טפור רעוו
 ,ביוט א סָאד זיא לָאמא
 ,ביוש ןַײמ ןיא יז טּפאלק לגילפ טימ
 ,זיולב לטניוו א סָאד זיא לָאמא
 םיוק-םיוק טגיוו סע
 םיוב םעד ןופ ךעלטעלב יד
 טכַײל ןָא טּפאלק ןוא
 -- זָאלג-רעטצנעפ ןיא

105 



 ,טכַײפ ןעיוט ןופ
 ,זָאר לארטשןוז ןופ
 -- טיווצ טימ טקעמש סע
 ,,.דיל א ןָא רימ טּפאלק רעטצנעפ ןיא

1559 

 ךאוו זיא דרע יד

 ,ןַײז טינ שטנעמ א לָאז סע ּווװ
 ,ןָאט טינ לָאז רע סָאװ
 ,ןיײא ךיז טדימ רע ,טַײצ א טמוק
 .ןָא טמוק ףָאלש ראפ טַײצ

 ,ןביוא ןופ ,טרָאד עליפא ןוא
 ,ןרעפס-למיה יד ןיא
 ,ןגיוא יד וצ ךיוא שטנעמ רעד טסילש
 ,ןרעוו ןפָאלשנא ליוו

 --- ןפָאלעג ָאידאר א זיא
 ;טװאנָאמסָאק רעד טדערעג טָאה'ס
 ,ןפָאלש ךיז גייל ךיא ,טַײצ ןיוש זיא'ס --
 ,..טכאנ עטוג א טָאה

 ,טעייטראפ דרע יד ךיז טָאה דלאב

 טציּפשעגנָא רעיוא ןוא גיוא

 ,עיירפ יד וצ ןכייה יד וצ

 ,טציא טלמערד רעִילפ רעד ווו

200 



 ,רעטיירב שימסָאק רעד גיוו רעד ןיא
 ?טגאוועג ןעוו ןפָאלש טָאה רעוו
 ,עטיירפרעד א ,עטגרָאזראפ א
 ...טכאוו ןוא דרע יד םיא ףא טקוק

1961 

 סקידגנילירפ

 ,זייא סָאד ךַײט ןפא ןיוש טסַײר עמ ,טסעז וד

 | לייז ךָאנ לַיז ןוא

 ,ןלאנק ןקראטש טימ טכערב ךיז

 זיירק רענייר רעד טרעוו רעטיירב ץלא

 ,עלא ןעמיוצ ןופ טיירפאב ,רעסאוו ןופ

 ,ןלארטש ןופ ףָאלעגנָא טימ ךיז טענילכראפ

 ,טרעשאב זיא'ס ביוא :ךיז אב טסכארט ןוא

 ,דרע רעד ףא ןכליה ךָאנ ןסיירפוא ןלָאז סע

 ' ,יד טָא יװ ,עכלעזא רָאנ זיא

 ...ירפ ןקידגנילירפ ןיא זַײא ןטראה ןסַײר סָאװ

160 

 גָאט רעקידעכַאװ א טנַײה זיא'ס

 ,גָאט רעקידעכָאװ א ,ערעייט ןַײמ ,טנייה זיא'ס

 ?טנייה וװעטמָאי זיא'ס --- ,רימ ךיז טכאד עשז סָאװראפ

 ,ןיורב סָאװ ,רעשפע ,ראפרעד זיא סע ---

 טניישעצ טיור ןוא ,לעה-קידלָאג ןוא

 גָאר ןדעי ףא ןרעמיש סע

1207 



 ?טריצאב ןייש-קיטסבראה ,רעמייב יד
 ...רָאנ טינ ---
 רָאלק ןעיולב ןיא לַײװ ,רעשפע ןוא --
 לעה יוזא ןעגנעה ןעלמיה יד
 ,דלעפ רעביא ןוא טָאטש רעד רעביא
 געטירעבאיטקָא יד טָא ןיא ןוא
 געמראפ ןקיטכיל-םעראוו ריא
 ?טרילראפ טינ ןכייה ןיא ןוז יד

 :ןעשעג סעּפע ךָאנ זיא ךָאד ןוא .ָאי ,ָאי --
 ,ןעזעג ,ערעַײט ןַײמ ,טנַײה בָאה'כ
 ,ןרָאפעג ןיב'כ טעברא רעד וצ ןעוו
 --- ןרָאג עַײנ-לגָאּפש יירד -- זיוה א
 ,לאזקָאװ םעד ןגעקטנא ,טרָאד טָא
 ,טיירפאב ןיוש סעינאוועטשיר ןופ

 ,ןעמונעגקעווא טױלּפ רעד זיא'ס ןוא

 טלארטשעצ ,עקידנעלב רעטצנעפ ןוא

 טיישראפ ןוא קיטסול ןקוק סע

 ,ןעמורא ערעטיול וצ ,סאג וצ ,ןוז ֹוצ

 :סיורג ןוא קידװעטמָאי טנַײה דיירפ ןַימ ראפרעד

 ,זיוה א ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא טָאטש ןיא

| 1858 

 ןוי ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ןגער א ץיילפ א טוט סע ןעוו
 ,ןוי ןופ געט עטשרע יד ןיא
 ןגעמראפ ץנאג סָאד סיורא טצָארּפש
 ,ןוז רעד וצ רעדלעפ יד ןופ

408 



 ןזָארג יד ךיז רעכעה ןבייה'ס
 ,סנירג-ןטרָאג עטראצ סָאד ןוא
 ,ןזָאלב עקידנקעמש ךעלטניוו
 ,גגירג סעקּפָאס ןשיווצ ןגָאי

 טמעסָא עטכיַיפ יד דרע יד :טכוד'ס

 טכַײל ןטפוד עטסנַײפ יד טימ

 ןטָארעג זא ,גָאזוצ טימ ןוא

 ,ךַײר ןוא קידעפעש יז טעוו

 ןגעוו עלא ןקעמש קיטסול
 ,ןוז טימ יא ,ןבעל טימ יא
 ןגער א ץיילפ א טוט סע ןעוו
 .ןוי ןופ געט עטשרע יד ןיא

149 



 רעִיצקאס לטָאמ

 ייבאב דִיאס

 ,דנאקראמאס ןופ קע עמאס םאב-

20 

 ,רעטסטלע רעד טָאטש-ךערזימ רעד
 טנאוועג םענעטאוו ןקיד ןיא

 רעטצלעּפעגנָא ןא
 יירעדימש ןַײז אב טנרָאפ טציז
 | ,ייבאב דיאס דימש רעטלא רעד
 .ןזייא-רעקא ןטסעב םעד ָאד רע געלפ ןכאמ סָאװ

 ,ןזיירג םעד ּפָאק םעד ךיז ףא ץלָאטש ךָאנ טלאה רע
 ,רעדעצ א -- טסעפ ןוא קנאלש ךָאנ זיא רע
 רעדער ףא ןעיצפורא וצ ךָאנ לָאֿמא טפלעה רע
 ,ןפייר עטילגעגנָא ,עסיורג יד
 ,רעגָא ןגנוי א ָאד טעװָאק עמ ןעוו ןוא
 רעגניפ עטראה טימ םיא רע טמעלקראפ
 .ןפיילש עקידנעלּפאצ ,עקידרעביפ יד



 יירעדימש ןַײז אב טנרַאפ טציז

 ייבאב דיאס דימש רעטלא רעד

 .ייגראב םוצ ףורא טקוק ןוא

 ,םאטסימ ,טרָאד טָא

 ,ןטישראפ בורג ןַײז דרע טימ ןעמ טצוו

 ,םאטש רעצנאג ןַײז טגיל'ס ווו ,טרָאד טָא

 םאלפ ןבלעז םאב לָאמא טדימשעג טָאה סָאװ

 ,ןטיגישזד עקיטומ ראפ רעוועג

 דיאס דימש רעד טָאה עכלעזא דרעווש ןייא

 ,טיחראפ ,םוטקיליײה א יוװ ,קנעדנָא ןא ןדייזרוא ןופ

 ,ןעייזיילק סָאד זיא דייש א ןיא ןגעלעג

 .ןעיירעצינש טימ טצוּפאב ,טסאפעגנַײא רענייטש טימ

 ,לקיטנא ןא ךיוא --- דייש יד ,טייהנטלעז א -- דרעווװש יד

 טלקיווראפ ןעוועג יז זיא דַײז ןופ ךוט ןיא

 ,רעמיצ ןופ טרָא ןטסנעש םעד ןיא ןענאטשעג ןוא

 ,רעמיטקילייה רָאנ קעווא טלעטש עמ ווו

 ,דרע רעזדנוא ףא גירק רעד ךיז טלבריוועצ טָאה

 ;טרעהרעד םיטש א ייבאב דִיאס טָאה'ס ןוא

 ,דרעווש יד דייש ןופ סיוא יצ ---

 ,ערע ןַײז ,יז זיא סקלָאפ ןַײד

 טכאלש ןיא טנייפ רעד לָאז ןליפ ןוא

 .ערעווש ןַײד ,טנאה עקראטש ןַײד

 ,דיאס ייבאב ןיוש זיא טלא רָאנ

 טילפ סע טכאלש ןיא דרעפ םעד ףא ןוא

 ,טגיוו ןיא טפייפ סָאװ ,דרעווש רעפראש טימ

 ,רעגניפ עקראטש ןיא טמעלקראפ

 דניוושעג טילפ סע ,ןוז רעסייה ןַײז

 ,לנבִיי ןַײז ,לרעלדָא ןַײז
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 יירעדימש ןַיז אב טנרָאפ טציז
 ייבאב דִיאס דימש רעטלא רעד
 ,גראב-םירָאװק וצ ףורא טקוק ןוא
 :;קראטש ךיז טשטניוו רע ךאז ןייא רָאנ ןוא
 --- ןטלאה ןרָאי יד ך'יוק ןטצעל טימ
 םיוצ רעד אב ןטלאה יז
 דרעווש רעד טימ ןעוו ,גָאט םענעי זיב
 ,דרעפ ןטציהעצ ןייז ףא ,טכאלש ןופ
 ,םייהא ךיז ןרעק טעוװ ןוז ןַײז
 ,ןיורק ןַײז ,ןוז ןַײז
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 לרעטסעווש-ןקנארק סָאד

 ךעלּפעלנגױא יד טּפעלקראפ ףָאלש רעד טָאה'ס

 ךעלּפעצ יד טימ רעטסעווש-ןקנארק רעניילק רעד אב

 ' .יןרעליש א ןופ

 ,דימ ןלאפעגקעווא זיא יז

 טיהעג יז טָאה טכאנ עצנאג א
 ,עכיילב א .עטרעטאמעגסיוא ,עקנארק יד
 עכייוו ךישקעטש עריא ןיא טכאנ עצנאג א
 .טעב וצ טעב ןופ טָאה טרעטאלפעגמורא
 ,טדעראפ ייוו םעד טרָאװ א טימ ןעמעוו ןוא
 ,טעלג ,טמעראוו סָאװ ,קילב א טימ ןעמעוו ןוא
 ,טגנאלרעד קנארטעג-ףָאלש ןעמעוו ןוא

 -- ןליּפ ןעמעוו ןוא
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 ,ןליטש וצ ןקעטייוו עקידנדַײנש יד
 ,טכאנ עצנאג א יוזא
 ,טנערבעצ ךיז ןרעטש-ןגרָאמ רעד טָאה'ס ןעוו
 טערוכאט ןסַײװ ןפא ןלאפעגקעווא יז זיא
 טגעה עדייב ףא ּפָאק ןטימ טלמירדעגניַיא ןוא
 ,טדערעג סעּפע ףָאלש ןופ ,דניק א יו ,ןוא

 ,ליטש עקנארק יד טציא ןגיל סע
 ,עפירכ ןייק טינ ןעוט ,ןגַײװש ייז
 ,ןּפיל ןוא ןייצ טימ טסוה םעד ןַײא ןטלאה ייז
 --- ןקעד יד רעטנוא ּפעק יד סיוא ןטלאהאב
 :ןקעװ טינ לרעטסעווש סָאד ףָאלש ןצרוק ןופ
 ,.אש ...ש ...ש
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 עבָאב ןַײמ

 (עדאלאב)

 ךוש ןקידנבארקש ןופ שיור ןליטש ןיא
 ,ןגירק ךיז רימ טימ טמוק יז :טנעקרעד בָאה ךיא
 ךורּפש ןסיז ריא טימ סָאװ ,עקיצראה עבָאב ןַײמ
 ,ןגיווראפ ךימ עראד יד ינק עריא ףא געלפ יז

 ךורעג ןקיּפמוד ןיא טנעקרעד יז בָאה'כ
 --- ןטסאל עסַײװ ןביז יד -- רָאי קילדנעצ ןביז עריא ןופ
 ,ךוט ןטקלעווראפ-גנאל ןיא ,םענעלָאװ ןיא טצוּפעגסױא ךיז
 ,ןטסאק-רעדיילק םעניא ןטלאהעג טָאה יז זַײװעלאק ןופ ךָאנ סָאװ
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 ,טייהרעליטש לקניוו ןיא טצעזעגוצ ךיז טָאה יז
 ,ןשימ וצ טינ ךיז ך'יוק ןייק טָאה יז :טדער רענייא יו
 ,דייר טימ לאלש א רימ ףא ןָאטעג טָאש א טָאה'ס רָאנ
 ,טלקערב יז ץראה ןַײמ ןָאצ ןטצעל טימ :טליפעג כָאה'כ ןוא

 -;טלשירק |

 ?דמערפ רעד ןיא ןעלגָאװ ריד טגיוטעג טָאה סָאװ;
 ?ןפָאלעג ןשלגנַיי ןיזטכַײל טימ וטסיב ןיהּווװ
 ,טמעשעג טנַײה עדאווא טסלָאװ וד ךאפ-רעדיינש טנטאט ןיא

 ...ןפָאה ראּפשנָא ףא טנעקעג טלָאװ עמ םייה רעד ןיא ןוא

 ,רָאכב ןטבילאב סנוז ןַײמ ,ריד ףא טלָאוװ'ס ןוא

 יי ןדִיי טימ טָאטש עצנאג א טקוקעג םורק טינ

 ,רָאי קילדנעצ ןביז ןופ טסאל רערעווש רעטנוא ןגיובעג

 .ןדימ םעד ּפָאק םעד ךאווש יז טָאה טלקָאשעג

 ,סאק טימ לופ רעטרעוו יד טָאה יז טמורבעגסיורא

 ,טעקיוהעג טָאה ןוא ,טגָאלקאב ,םענעלאפראפ א יװ ,ךימ ןוא

 . וסאלב ןרָאװעג יז זיא ,עליישטאפ יד ךיז קידנדניברעביא ןוא

 ' ...דביק-גיוז א יוװ ,ךיז טסוהראפ ןוא טענילכראפ
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 ןלאווק עגיה יד ןופ

 רעמייבנדניל עקידנקעמש ןשיווצ
 -- טָאטש-םערָאד רענירג ,רעיינ-טלא ןַײמ ןופ

 ,רימ ייג ךיא טכארטראפ
 ןטכיול רעזַײה יד רימ וצ ןוא
 ,לגיצ עסַייװ יד ךרוד
 ,עטעילוטעגפיונוצ
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 ,לגילפ עטגיילעגפיונוצ טימ סעוועמ יו

 ,םאי ןופ גערב םאב זדלעפ א ףא

 ,,,םאלפ-עיקש ןיא טקוטעגּפָא

 םידנעטש ָא-יוזא :רעלק ךיא סנייא ןוא ייג'כ
 .קידנעלב ןוא ןַײז רעביוז למיח רעד לָאז
 :ענייט ןוא דייר ךיא ןיילא ךיז וצ
 ץניימ סרעמע יד לָאז'כ דימָאט ןענָאק
 ,רָאנ ןלאווק עגיה יד ןופ ןּפעש
 רָאװ רעזדנוא ןופ ףיט ןופ סָאװ
 | ,ןגָאלש יז קידנבעלאב שירפ
 ,ןגָאמראפ טייקרעטיול רעייז לָאז דיל ןַײמ ןוא

 רעמייבנדניל עקידנקעמש ןשיווצ

 -- טָאטש-םערָאד רענירג רעַײנ-טלא ןַײמ ןופ

 רימ ייג ךיא טכארטראפ

 רעיורט רעד רעמ לָאמנייק לָאז :שטניוו ךיא סנייא ןוא

 .רעיוט ןקידנדנעלב ריא וצ ןעניפעג טינ גנאגוצ ןייק
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 גנילירפ םענעי ןיא

 דניזעג ןשיטנאידעמָאק ןסיורג ןשיווצ
 ,ןכילּפ ןוא רעמענעפ עלעג טימ
 --- ןעזרעד ךיד בָאה'כ

 ,דניק א רָאג ךָאנ |
 ןכירטש-םענָאּפ יד ןיא טסנרע ןפיט טימ
 ..ןבירקראפ ץראה ןיא סָאװ ,ןקילב-רעפיטש ןוא
 ,טזָאל טינ ךיז ןעגנאפ סָאװ ,עלעגיצ א יו
 ,ןעיולב םענעי גנילירפ ןיא ןעוועג ךָאנ טסיב

115 
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 טסָאה וד טדַײמעגסיוא ךימ ןוא ךימ טכוזעג

 ,ןעיורפ עגנוי עלא יוװ ,ןטלמוטעצ ץראה טימ

 טיירג ןענייז סָאװ

 ייןעיורטראפ ךיז עריומ ןבָאה ןוא

 ןייג וצ עטסנרע ןא ןעמוקעג טסיב לָאמניײא רָאנ
 (ןבירטעג טינ סעווָאטאק לָאמ ןטשרע םוצ)
 -- ןייכ ןקידגנילירפ טימ ,עלעשראק א יו ,טלטיוראפ
 ,ןבילבראפ רימ טימ ןוא ןעמוקעג וטסיב
 ..ןבירשרעד טשרע רעטעּפש ןבעל סָאד טָאה עמארד יד
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 עלעגיצ סָאד

 ,סעִיכ א ,שירפ זיא עקיגַאטראפ טפול יד
 ,סעינק עפראש יד ףא ךיז טזָאלעגּפָארא
 סַײװ א עלעגיצ א טקנירט ,טעשטּפעלכ
 ,זַײא יו ,טלאק ,ןכלעוו ןיא ,עלעקשטיר ןופ
 ,קידלזעלב ןוא

 ,ןסילפ רעסאוו סָאד טוט סע

  ןסינעג טַײקמעראוו יד ליוו ךיא --- ךיא ןוא
 ,לּפעל-רעיוא םאב עלעגיצ סָאד ןּפאכנָא ןוא ,לָאװ ןַײז ןופ
 ' -- לּפעק םאב טעלג א ןָאט סע

 -- לּפע ןא יו יצ ,סיורג יד טסיופ א יו
 ,סיוש ןפא ,ןעמענ סע טנעה יד ףא
 ..יזיוה ןיא ןגָארטנַײרא דניק ןַײמ וצ ןוא

 סיוטש א ךימ טוט ,עלעגיצ סָאד גנורּפש א טוט'ס רָאנ
 -- שינָאלװַײט ךעלרענרעה ענַײז טימ

 ,גיצ ןייק יו טינרָאג ןוא
 ,גיוו ןַימ אב ןענאטשעג לָאמא זיא סָאװ
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 . ,לעטש א סיפ יד ףא םָאביד ךיז טוט סע
 ,רעדיל עניימ ןיא לָאמא טרָאװ א יו |

 ,רעדיוו טנשקאראפ טרָאװ סָאד ךוז ךיא ,ךָאד ןוא
13 

 זיײרקנרע ןא

 טָאה ןעלשוב עַײטס א ענרעבליז ןעלגילפ טימ
 ,ןזָאר-קיגָאטראפ םעד ,למיה ןליק ןיא
 ,טָאטש רעד רעביא טבעוושעג ךיוה
 ,ןזָאלראפ וצ טנגעג יד קידנטיירג ךיז

 ,זייא ןקידנצנאלג ףא יו ,ןסאלעג

 ,לגילפ שטראּפשעגנָא עטײרּפשעצ-טיירב טימ

 ןיירק א ךָאנ טנכייצעגנָא ןבָאה ייז זַײרק א

 ,לגיּפש-למיה םעד ןופ סוגסיוא ןזָאר ןיא

 ,טקוטעגּפָא רעליק ןַײש-רָאיאק ןיא ןוא

 ,ןגיובעג דרע רעד וצ רעזדלעה עטקָאטעג יד טימ

 ,טקוקאב ןיוש טנגעג יד לָאמ ןטצעל םוצ

 --- ןגיולפעגּפָא ,רעדייס א ןיא טעריוועגסיוא ,ןוא

 טילב ןוא טשיור'ס ּווװ ,ןיהא ןגָארטקעוװא סורג ןַײמ

 ,רָאטאווקע םעד אב עקירפא ןופ דיל עַײרפ יד

 ?ילפרעביא ןצלָאטש םעד ןטלאהסיוא ןעלשוב ןלעוו יצ

 ?טרעטאמראפ טעוו ןביילב טינ געוו םעד ןיא רענייק יצ

 טראצ ןעלשוב עַײטס א ךיז טָאה םיור ןליק ןיא
 ,ןגיובעג דרע רעד וצ רעזדלעה עטקַאטעג יד טימ
 טכאמעג טָאטש ןַײמ רעביא זיירקנרע ןא
 ..ןגיולפענּפָא ,רעדייס א ןיא טעריוועגסיוא ,ןוא

1860 
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 אראגנא רעד ףא

 טסָארפ ןטימ טלגנארעג ךיז טָאה ךָאװ עצנאג א
 ןרָאצ טימ טָאה רע .ךַײט רעטלא רעד
 טזָאלעג טינ ...סעילאווכ יד ךיוה ןפרָאװעג
 .ןרָא ןטלאק ןיא ךיז ןדימשראפ זַײא ןרעטנוא

 ,דליוװ טעווערעג ,טליוהעג ךָאנ ןטכענ טשרע

 ,ןגילעג דימ רעטלוש עדייב ףא ןיוש שטָאכ

 ,טליקראפ טסורב ןַײז טָאה טלכרָאכעג ןיוש טנוװָא ןיא

 .ןגיוושעגנייא טכאמנָא ןיא רע זיא טכאנאב

 טלעצעג ןַײמ ןופ סיורא ןיב'כ ןעוו ,ירפ ןוא
 עסַײװ קילָאטשירק א זיא'ס ּוװ ,ןסיורד ןיא
 ,טלעוו יד ןיוש ןענאטשעג דנעלב-טנעמיד ןיא
 --- ,עטַײמ-ףעשיק רעשירעדניק א ןיא יו

 ,זיירג רעטראּפשעגנַײא רעד ןעוועג טראטשראפ ןיוש זיא

 ,ןטיז עטזָאלעצ-דליוו ענַײז טימ טמעש סָאװ

 -- זַײא סָאד --- דמעה ןַײז ןיוש ןבָאה ןשטנעמ ןוא

 ,ןטימ עמאס ןיא טסורב ןַײז ףא טרעבגעעג

 םורב רעד עקיזיר סרָאטקארט יד ןופ ןוא
 ןעגנאלקרעדיוו עקידרענוד יד טימ זיא
 ,םורא רענרעזעלג רעד טפול רעד ןיא ,טַײװ
 .ןעגנאגעצ ךיז עגיײט רעד רעביא

 ,גיוועג ןיא סעייכ-סישיירב יד ,ןענארקבייה יד
 .ןגיובעג םיא וצ ענעלָאטש רעזדלעה יד
 ,קירב א ךיוה ןעגנעה טעוו'ס :טסייה סָאד
 ...ןגיובנגער א ךַײט רעביא גנילירפ יו
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 ועצאק םָארװא

 רעדניק ראפ רעדיל

 עלעגייפ סָאד

 ,טױלּפ ןפא עלעגייפ א טייטש
 ,טיור ןוא ,יולב ןוא ,ןירג סע זיא

 ,ןעזרעד סע לגנִיי א טָאה
 ,ןערב א -- דָארג לגנִיי א ןוא

 !טיור-יולב-ןירג ,עלעגייפ ,עלעגייא ---
 ,טיולּפ ןַיײמ ףא ךיז טלעטשעג טסָאה

 !סָאבעלאב ןַײד ןיוש ךיא ןיב
 --- ?סָאװ ףא ךעלעגילפ יד ןוא --

19 
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 ,סערׂש ןָא עלעגייפ סָאד טנָאז

 ,קעווא טילפ ןוא ףוא ךיז טבייה

 סָאבעלאב רעסיורג רעד ןוא

 !זָאנ ןימ אזא טָא טימ טבַײלב

182 

 וועייפאעט

 !רעייפ ןוא םאלפ ,רעדניּפאק"רעדניק

 !רעַײּפאשט ןיא ןליּפש ךיז טמוק

 ,עקטעּפ זיא עקדעפ

 ,עקנא זיא עקנאכ

  ,ועַײּפאשט ןיב ךיא

 ,םיאכ זיא דרעפ ןַײמ

 --- וועַײּפאשט ןיב ךיא
 ,רידנאמָאק רעטיור
 -- רעטיור א וטסיב
 ,רימ טימ וטסיב
 - -- רעטיור א וטסיב
 / !סקיב יד םענ
 --- רעטיור א וטסיב
 ,סיש עניוס םעד

1} 8 



 טסעג

 ,ןיירא ּפעטס ןיא יינש א טמוק
 -- טסערפ יד ךיז ןלעטש
 ןַײװ רעלעק ןופ רימ ןגָארט
 ,טסעג ףא ךיז ןטכיר ןוא

 עלעטניּפ א טקור ,ךיז טקור.
 ,ייש ןסַײװ ןפא
 לכעליינק קניצראווש א יו
 ,יינעג סַײװ א ףא

 ,לכעליינק סָאד ךיז טלקַײײק

 ,ליונק א טרעוו לכלַײנק סָאד

 ךעלעסיפ רָאג טמוקאב ליונק רעד

 ,ליומ א ףוא טנפע ןוא

 ,עלעדרעפ סָאד ,טפיול ,סע טפיול
 ,ךָאנ םעד טפיול ןטילש רעד
 ,טרָאפ עמומ יד ,טרָאפ רעטעפ רעד
 ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא

 ,טפיול עמאמ יד ,טפיול עטאט רעד
 ,טסוּפ ,ןפָא זיא בוטש יד
 ,ןיירא יינש ןיא טסעג יד טּפעלש עמ
 ,טשוק עמ ןוא ייז טזדלאה עמ

 ,טצנאט לזיימ סָאד ,טצנאט לצעק סָאד
 ,וצ יז טליּפש לטניה סָאד
 ףורא ךאד ןפא זיא ןָאה רעד
 !וק-ער-וק-וק :טַײרש ןוא
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 עקנַאל רעד ףא טניוו א

 ,עסָארּפ טַײז רענעי ןופ ,ןטַײװ םעניא דלעפ ןיא

 .עסָאר ןיא ךיז טדָאב ןוא עקנָאל א ךיז טײרּפש

 ,ןַייא עלעזערג א טגייב ,טניוו א ןָא טפיול

 .ןַיײא לרעיוא ןיא טמיור דָאס ןכעליירפ א

 ,רעבירא ךיז טגייב עס ןוא ךאל א סע טוט

 .רעביא עטרעוואכ רעד ףעקייט סע טיג דָאס םעד

 ,רעטצעל רעד -- רעטנעצ רעד -- רעטירד רעד --- עטייווצ יד

 .טעשטּפעש ןוא עצנאג יד עקנָאל יד ךיז טגיוו'ס ןוא

 ,סיוא-לרעיוא ,ןַײא- ילרעיוא

 ,סיוא זיא דָאס רעד --- טניוו רעד ןפָאלטנא

140 

 קעווא טרָאפ עטאט רעד

 ,קעווא טרָאפ עטאט רעד
 . ,קעווא טרָאפ עטאט רעד

 ךעלעדרעפ עטיור יד טימ -
 ,געוו ןטַײװ א ןיא

 ,עלעטאט ,עלעטאט --

 ,טימ ךימ םענ

 ןעגניז ריד לעוו'כ

 ,דיל א געוו ןיא

 - :ַעטאט רעד טגָאז
 ,ןיילק ךָאנ טסיב --



 לרעטָאק ןטימ ךיז ליּפש
 ,םייה רעד ןיא

 ,טינ ךיא ףראד לרעטָאק'ס ---
 ,טינ --- לרעטָאק'ס
 ,עלעטאט ,עלעטאט
 ,טימ ךימ םענ

 ,ךימ םענ ,עלעטאט

 ?רעווש ןעד ןיב'כ

 ןעיוּפ ריד לעוו'כ

 ,דרעפ יד געוװ ןיא

 :עטאט רעד טגָאז

 ,ןיילק ךָאנ טסיב ---

 ,ןעמאמ רעד ףלצה

 ,ןיילא טבַײלב יז

 ,קעווא טרָאפ עטאט רעד
 קעווא טרָאפ עטאט רעד
 ךעלעדרעפ עטיור יד טימ
 ,געוו ןטַײװ א ןיא
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 ּפָארא ּפָאק ןטימ

 (עלעסַײמ ךעליירפ א)

 ךאד ןרעביא ןגיולפעג זיא וק א

 ,ךאילש ןפא ייא ןא טגיילעג טָאה ןוא

 ןביוש יד טקאהעצ ,ייא סָאד ןעמונעג'ט
 ,ןוויוא ןרעטנוא ןטלאהאב ךיז טָאה ןוא
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 ,יינש א טימ ץיה א .ןגער א טימ ןוז א

 ,ייא סָאד טעקאדוק ןוויוא ןרעטנוא ןוא

 -- !ןוה א טגיילעג בָאה'כ !אדוקדוק ,אדוק --

 ,ןוז יד טנקירט ןוא עסָאר יד ףוא טייג

 ,בלאווש יד עדאטס ןיא טביירט עמאמ יד

 ,בלאק סָאד טעשטשיּפ עכירטס רעד רעטנוא טסענ ןיא

 ,ןגיצ יד ןעשזריה עס ,בלאק סָאד טעשטשיּפ עס

 .ןגילפ יד ןקלעמ טצעזעג ךיז טָאה ץאק יד

 ןָאה םעד ןגָאװ ןיא טנאּפש עטאט רעד

 .?ןָאט סע לָאז ןעדָאװ .דרעפ סָאד טעיירק)

 | ,!לקערב א ,קענש א) לגנַיי א ןָא טפיול

 ,לקעז ןיא סע טקוראפ ןוא דרעפ סָאד רע טּפאכ

 --- סעציילּפ יד ףא סיפ יד ןוא סיפ יד ףא קאז םעד
 ,סעצייל יד ראפ שטאגנוי םעד דרעפ סָאד ןָא טּפאכ

 ,ןעמ טילפ ןוא ,ןעמ טילפ ןוא ,ןעמ טילפ ןוא ,ןעמ טילפ

 .ןעמ טילפראפ רעטסיולק םענופ ץיּפש ןפא ךַײלג ןוא

 ךעלסיפ עטשרעטניה יד ףא יולפ א טרָאד טייטש

 .ךעלסינ ענעשלעוו לדנייטש א טימ טּפאלק ןוא

164 

 טסָארפ ןפא ךעלרעּפש

 !ןביוש ןצאלּפ עס !טסָארפ א זיא ,ךא

 .ןוויוא ןפא טייוו ךיז ןקוראפ רעדניק

 ?ערירק אזא סייב ךעלערעּפש יד רעבָא

 .ןרירפ ןוא ןציז ךעלערעּפש עקנַייורג
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 ,ןַייז ןביוט ךעלרעּפש יד ןטלָאװ

 ;ןיײרא בוטש ןיא ןפוראפ ייז ךיא טלָאװ

 =- {ןילדוילדויל ,וילדוילדויל ---

 ,ןיײרא בוטש ןיא ןפוראפ ייז ךיא טלָאװ

 ,ןַײז רעניה ךעלרעּפש יד ןטלָאװ

 :ןַיײרא בוטש ןיא ןפוראפ ייז ךיא טלָאװ

 -- !ויט-ויטיויט ,ויט-ויט-ויט ---

 .ןַיײרא בוטש ןיא ןפוראפ ייז ךיא טלָאװ

 ,ןַײז ךעלטנע ךעלרעּפש יד ןטלָאװ
 ,ןַײז סעקידניא ,ןַײז ךעלעזדנעג
 :ןיירא בוטש ןיא ןפוראפ ייז ךיא טלָאװ
 - ףיס-ויס-וה !סאט-סאט-סאט --
 !ןיירא בוטש ןיא ,רעדלָאב-רעדלָאה

 ,ךעלרעּפש ךָאד ןענייז ךעלרעּפש יד רעבָא
 ?ןיירא בוטש ןיא ןפור ייז ךיא לָאז יו
 ?ןיירא בוטש ןיא ןפור ייז ךיא לָאז יו
 ...ךעלרעפעג זיא ןסיורד רעד ןוא
 ?ןַײז טעוו סָאװ ?ןַײז טעוו סָאװ
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 רעטעּפש-ןַײז-לָאז עניוי-םיאכ

 ,רע לָאז ןבעל ,עניוי-םיאכ
 - ;רעילָאטס רעטליּפשעגסױא ןא זיא
 ,לקנעב א וצ לסיפ א טכאמ
 | ?רעטעפ ,לקנעב סָאד ןיילא ןוא ---

 .רעטעּפש ןַײז לָאז ?טינ טַײצ ןייק טסָאה ---
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 . ,ןעמוקאב טלאהעג טַײצ יד טמוק
 --- ןעמונעג רערעדעי ןיוש טָאה
 ,עסאק רעד וצ ֹוצ ךיוא רע טייג
 ;רע טעז םעצולּפ גנודלעמ א רָאנ
 ."רעטעּפש ןַײז לָאז ?טינ טַײצ ןייק טסָאה;

 ךיז טצעז ןוא טעפוב ןיא רע טייג
 ,ךיז טקעלאב ןוא לשיט א וצ
 ,עקטנאיציפָא רעד רע טקניוו
 ,רעטעפ, :ךעלפעה טרעפטנע יז רָאנ
 ,"רעטעּפש ןַײז לָאז !טינ טַײצ ןייק טסָאה
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 יקסנאשטיריק עיניּפ

 רעטילּפש רעד

 רעיוא ןקניל ןַײמ ןופ רעקירעדינ סָאװטע
 ...טעיִאנ ,טעיאנ רע ןוא ,רעטילּפש-ןענימ א טגיל
 ,רעטילּפש רעד עלעמיוז א ןופ רענעלק סָאװטע
 ?טרעטיצעג טינ ןעגנאז יד םיא ןופ ןעד ןבָאה
 ,ןטלאּפשעג טפול יד ןוא רע זיא ןגיולפעג ןעוו
 ,ןטלאהראפ ענעצייוו ןעגנאז יד םיא ןבָאה
 ,ןסָאגעגנָא רעטציא ןרעוו ייז ךלימ טימ לופ
 -- עסָאק א טגעה יד ןיא ןָאט םענ א טיירג ןיב ךיא
 ,סעּפָאנס ןדניב טרָאד ןוא ןדיינש ןעגנאז יד ןוא
 ,טנּפָאקוצ ייז ןגייל ,ןזדלאה טרָאד ייז טימ ךיז

 ,סעפָארטס יד טציא ךיא טלָאװ ןבירשעג טינ רעכיז
 ,ןפָארטעג טלָאװ ךעיומ ןַײמ ןיא רעטילּפש רעד ןעוו
 ,רעטילּפש םעד ,טגײנעגּפָא ןעגנאז יד םיא ןבָאה'ס
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 .רעדיל עניימ ךיא בָאה ןעגנוזרעד טינ ךָאנ לַײװ

 ,ןטיבעג ךיז ןבָאה ןטיוה עַײנ ןצכא

 .רעטילּפש םענופ קעטייוו רעד טליטשעגנַײא טינ ךָאנ

 ,רע טייגרעד טּפָא ריִמ ךראמ ןזיב ,קעטייוו רעד טָא

 .רעטיילגאב ןַײמ -- רעטילּפש-ןענימ רעד רָאי ןצכא

 ,ןטיירב עטסטיירב יד וצ ,ןטַײװ עטסטַײװ יד וצ

 ,םיא טיירג ןגָארט ךיא ןיב םעטָא ןטצעל ןַײמ זיב

 ,קידייל ןרעוו ןלעוװ סרעלעק-רעוולוּפ יד ןעוו

 .קעטייוו רעפיט ןַײמ רימ ןיא ןליטשנַײא ךיז טעוו

6,839 

 טַײקפַײר

 ,טלקיוועצ ןלארטש עריא ןוז יד
 ,שיוק םענעדלָאג ןופ םעדעפ יו
 עקירג יד עסַײװ ןיא ךעלדמעה ןיא
 ,סיורא רעדלעפ יד ףא טנַײה זיא

 -- ,ענירג ךעלעגנעטש יד ףא טיווצ ריא

 ,טכוד ךיז סעילאווכ יד ןופ םיוש יו

 ,ןעניב ןופ ןעמושז א ךיז טגָארט סע

 ,טפול יד קינָאה טימ ןיוש טקעמש סע

 עילָאװאּפ טַײקפַײר טימ ןוא ור טימ
 ,דלעפ ןיא עקירג יד טעדיוה ךיז
 םעלָאש רעד זא ,סיוא רימ ךיז טכוד'ס ןוא
 ,טלעטשעג ךיז סיפ יד ףא ָאד טָאה
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 . טקיטעּפשראפ טינ בָאה ךיא

 ,טעדיוהעצ ןדָאל יד רעטצנעפ ןופ טָאה טניוו א
 ,טנעוו ענרענייטש יד ןיא ןָא ךיז ןּפאלק ייז
 טעטיובעצ טַײקליטש יד ָאד טלָאװ סע יו יוזא
 ,טנעה עשרעדניק רעטרעדנוה ןופ ןעקסעילּפ א

 ,רענעלק סָאװטע טנאוו ןופ -- רעטצנעפ רעקיצנייא ןַײמ

 ,דימ ןיב ,טעברא רעד ךָאנ םיא ןבעל ץיז ךיא

 ,רענעּפש יד רעטייש םוצ יו ,ףיונוצ רעטרעוו ביילק'כ

 ,דיל ןיימ ךיז טצו ןרעקאלפעצ זא ,ביילג ןוא

 ,גניליווצ א ןרָאװעג טציא טניוו ןטימ טלָאװ ךיא

 ,טייוו ןיא ןגָארט ענַײמ דיל יד רע לָאז ןוא

 -- !גנילירפ ןיימ ןבעל לָאז ,טנגוי ןַײמ ןבעל לָאז
 ,טייצ רעד וצ ָאד ןיב'כ ,טקיטעּפשראפ טינ בָאה ךיא

161 
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 גָאטראפ רעקיטסָארפ א
 ,טפור ךימ ןַײרא סאג ןיא
 טגָארט ךיז דָאװאז-טיורב ןופ
 ,טפוד רעשירפ א סאג ןיא

 ,גנירג-קידיירפ טרעוו טָארט ןַײמ
 ,ןייװ ןקאמשעג ןופ יו
 גנילש ךיא ,סיוא ךיז טכוד רימ
 ,ןיירא טציא רעמוז םעד
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 םאט םעד טליפרעד בָאה ךיא
 ,שירפ-םעראוו ךָאנ -- טיורב ןופ

 םאלפ טימ רעמ רע לָאז .ָא
 ,טשימעג ןַײז טינ גירק ןופ

 ,טיוט ןענַיז סָאװ ,יד ראפ
 -- דרע רעד וצ ךיז קוב ךיא

 ,טיורב םעד טָא ראפ קנאד רעד

 ,טרעהעג ייז ךיוא ,סייוו ךיא

6861 

 דלאוו ןיא

 ,רעטיוועג א --- דלאוו ןיא
 ,דרע'רד וצ טלאפ םיוב א
 ,רעטיצ א טוט ביל ןַײמ
 .רעווש רימ טרעוו ץראה סָאד

 עטָאר ןַײמ :ךיז ןָאמרעדיכ
 ,דלאוו ןיא טעייטראפ

 ןטָאד עכעלטנייפ ןופ

 ,טלאנק ןוא טרעַיפ סע

 ,רעמייב יד זא ,ןַײז ןָאק
 -- ,טנייה םוא ןלאפ סָאװ

 לָאמ ןייא טינ ןבָאה ייז
 ,טנַײפ ןופ ךימ טצישאב

275 



 רעטציא טלָאװ'כ ןענָאק ןעוו

 ךאד א ןרעוו שטָאכ

 ןציש ,ןקעדוצ ןוא

 ,טכאנ רעד ןיא דלאוו םעד

 טינ ןַאק ךיא ןרעוו רָאנ
 ?טנעוו ןייק טימ ךאד ןייק
 שטָאכ םורא ךיא םענ זיא
 ,טנעה יד טימ םיוב ןייא

1633 

 טאזנייא ךיז רעמ בָאה'כ
 טליפעג טינ

 ,טסוּפ זיא םורא ,דרע רעד ףא גיל'כ
 ,טסוק ןייק טיג ,עלעמייב ןייק טינ
 ,יולב-למיה זיולב רימ רעביא טגנעה'ס
 ,טמיוזאב ץעגרע טַײװ רעדלעוו טימ

 ,טליפרעד ךיא בָאה לָאמאטימ רָאנ
 ליק רימ טרעוו רעיוא םעד אב יו
 --- ךימ טלציק סע קאב ןיא יו ןוא
 ,טֿכירק עלעקשערעמ א ,טכוד רימ

 ,סניד א ,סכייוו א :ןַײא ךיז קוק'כ טשרע
 סנירג א עלעזערג א דרע'רד ןופ
 -- ,דלימ ןוא קידרענכיוצ זיא סיורא
 ,טליפעג טינ םאזנייא ךיז רעמ בָאה'כ

1 9 6 4 

21 



1232 

 לימ רעד אב

 ,לימ א ייבראפ ךרוד ךיא ייג טָא

 ,לטניוו םעראוו א טרָאד ןופ טזָאלב סע

 ליטש ןוא ךייוו לטנאמ ןַײמ ףא ןוא

 .ךעלטניּפ עסַײװ ןגייל ךיז לעמ ןוֿפ

 ,סַײנ א ךָאנ לטנאמ סָאד זיא סע

 ,סקיצנייא-ןוא-ןייא ןא ,טפיוקעג גנאל טינ

 ,טסַײװאב ןיוש ןרָאװעג סע זיא

 ,סנצייוו טימ יצ סנרָאק טימ טקעמש'ס ןוא

 ,קנאב רימ טוט לטנאמ סָאד שטָאכ ןוא

 ,ןרָאװעג גנירג רימ זיא סעּפע רָאנ

 ,גנאזעג'ס רענייטשלימ ןופ רעה'כ ןעוו

 .ןרָאק ךיז גָאט ןצנאג א טלָאמ'ס ןוא

164 

 - םיוב א ךָאנ םיוב א טלאפ

 ,דלאוו םעד רעקעה ןדיינש

 ,רעווש טרָאד ןגעז ןצלירג

 טלאפ סע ןוא ,טלאפ סע ןוא

 ,דרע רעד ףא םיוב ךָאנ םיוב

 בלאווש ענעקָארשרעד א
 ,קעווא טילפ טסענ ריא ןופ
 בלאה זיב ןיוש םיוב ןיא ןעוו
 .געז יד ךיז ןַיירא טדַײנש

27--6 



 בַיל סָאד רעקעה םעד אב

 דמעה סָאד ןוא ,טציוושראפ טרעוו

 ,טביײלבראפ עציילּפ רעד ףא

 / ,במעד םאב ערָאק יד יו

 טייגראפ סָאװ ,גָאט רעד ןוא

 - . ,ירפ יוזא דלאוו םעניא

 טײרּפשעצ ךיז דרע רעד ףא

 .ימ רעשרעקעה רעד ןופ

 ,םיוטס א ךָאנ טלעפ ץעגרע

 ,םלעפ ץעגרע טערב א ןוא

 טסולג ךיז ןָאט םענ א ןוא

 ,טלעוו רעד אב גָאט קיטש א

186 2 

 עקסאק יד

 - עקסאק עשיטאדלָאס א דָאס ןיא טגיל

 ..ןטכעפעג ערעווש ןופ קנעדנָא ןא יו

 :ןטכעלפ ןטסענ ריא ןיא ךעלרעּפש ןעמוק

 - .טעקסאט עלעזערג א רע ,יורטש א רעוו

 .ןרָאלק םעד למיה ןרעביוז םענופ

 לכיימש ריא עקסאק רעד וצ ןוז יד טקיש

 ןרָאּפ ךיז ךעלרעּפש יד יװ ,טקוק יז ןוא

 .רעכייוו רעד ןיא טסענ רעמעראוו רעד ןיא

133 



 ,סנטייוונופ טעייטראפ םעטָא ןַײמ בָאה'כ
 ,ךעלרעּפש יד ןקערשרעד עריומ בָאה ךיא
 ןטאדלָאס אב ּפעק ףא סעקסאק יד לַײװ
 ,ךעלרעפעג ןשטנעמ ראפ ךָאנ טנַײה ןענַײז

2 8 9 1 

 ךיא בָאה טכַײלגעגסױא
 עציײלּפ ןַײמ

 ןטייווק עקידנטכאמש יד יו
 ,ןסקאוועצ ךיז ןגער א ךָאנ
 ,עציילּפ ןַײמ ךיא בָאה טכַײלגעגסיױא
 ,ןעלסקא ענַײמ ןביוהעגפוא

 ,רעכעה ץלא לָאק ןַײמ ףוא בייה'כ טנַײה
 ,ךימ טדנעלב סָאװ ,ןַיײש טימ לופ ןגיוא
 ,טַײקליטש יד ּפָא טייג ץראה ןַײמ ןופ
 .טרעדנעעג ךיז טָאה לָאק ןַײמ ןוא

 ,טנוויײל רעצרוק א -- דיל ןַײמ שטָאכ

 .טרעטאלפעצ ןיוש ךיז טָאה יז רָאנ

 ;ןענַייּפ יד סיורא ץראה ןופ יצ'כ

 ,טרעטאמעג ךימ ןבָאה עכלעוו

 ןטייווק עקידנצכעל יד יו

 ,ןסקאוועצ ךיז ןגער א ךָאנ

 ,עציילּפ ןיימ ךיא בָאה טכיײלגעגסיוא

 .ןעלסקא עניימ ןביוהעגפוא

' 12 



 רעלרעק ףעסיוי

 דנאלמייה

 ,ייו רעטלייוורעדסיוא ןַײמ ,דנאלרעטָאפ
 /  .ייֿבש ןייד ןיא ךיא שעל ןּפיל ענַימ
 ,טפראשראפ קילב ןַײמ זיא ורמוא ןַײד ןיא
 ?ףראדאב ךיא ןבעל ןיא סָאװ ,וטסייוו

 ,דמעה ןצלאזעג ןַײמ ןופ רעטנעענ רימ יז

 ,טמעלקראפ זיא טפאשקנעב ןופ ץראה סָאד ןעוו

 ,ץראווש ןוא קידכעשיוכ זיא םורא ןעוו

 !ץראה םענופ ןָאט םָארטש א דיל-עגלָאװ ןַײד לָאז

 ןסיוועג ןרעטיול ןַײמ ןיא ןעלגיּפש ךיז טסלָאז
 ,ןסילשראפ רימ ןגיוא יד --- ,לאפ ךיא ןעוו ןוא

141 
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 ..רעטעּפש רעשפע טעווס = -.-|

 - ןענַאמרעד וצ ןַײז גנירג רעטעּפש רעשפע טעוו'ס |
 | -- ,רָאה יד ףא לטסערפ עזייב עטשרע סָאד -
 ,ענָאװעל עשיפרָאד יד ךָאנ רימ טייג'ס'

 .רָאזָאד-עידראווג רעצלָאטש א יו |

 רעיורט ןופ טיחעגסיוא ןבָאה ףימ לָאמ לפיוו ןיוש

 ,טיוט ןופ ךיוא רעשפע ,ןסיוו ןָאק רעוו ,ןוא

 ,רעיוט ןופ ּפירקס רעשירפ רעד ,ןָאילק רעטלא רעד

 ,,,טיורב שימייה ןופ טפוד רעקידרעקיש רעד

 ,רעייפ ןוא לָאטש ןופ טמעלקראפ ,ּפָא ןטערט רימ

 ,ןייצ יד ףא רעטיב טגיל ביוטש רערעווש א

 ,עיירטעג-ךעלרעטומ א ךָאנ זדנוא םייג'ס רָאנ

 : ..םייה עכעלרעדנּוװ ןַײמ דנּוװ רעפיס ןיא

 ..ןכאילש יד ףא םיטיילפ .ןענערב רעפרעד

 !קיר'צ ןעמוק ןלעוװ רימ ,סנַײמ דנאלגיוו

 ןטכאלש ןופ ןטנורגּפָא רעביא ןדַײס

 ..יקירב א יו ,רעדירב ראפ רימ ןבַײלב

 ,קעטייוו רעזדנוא ןשטנעב טלמעד ריא טלָאז
 | ...רָאד ןקידנטולב ,ןצלָאטש רעזדנוא
 - ,גגילטייווצ א יו דנאלמייה סָאד ךָאנ זדנוא טייג'ס
 ,רָאזָאד-עידראווג רעַײרט א יו

 ו041
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 ..ךאוו רעד ףא

 ןבירשעג וואסק-לרעּפ טימ ענַײד ווירב יד

  ,ןבילקעגפיונוצ ךיא בָאה

 ןעמָארטש עשירפ ןיא ,עקיטכיל ןיא
 ...ןעמָאנ ןייד וצ ןסילפ סערוש יד

 ,טרעוו רעגגירג סָאװטע ןצראה ןפא ןוא

 ...רערט א קידנליוו טינ ּפָא ךיז טסייר'ס ןעוו

 ,סָארדראפ ןרעטיב טימ ןָא ךיז טסיג םעצולפ רָאנ

 ;סָא רעדעיא טולב ןקידנעלמרומ טימ

 ?רעיורט ןַײד ןופ ןטָאש ןפיט ןיא ור טסכוז

 ,רעיוא ןוא גיוא ןקעוו ,ןקעוװ לע ךיא ןוא

 ,ךאוו רעד ףא רענלעז א יו ,ןלעטש ךיז לעװ ךיא

 ,טכאנ רעד ןיא םעלָאכ ןדעי אב ,טאט ןדעי אב

 | ,טימעג ןקיטכיל עמאס ןַײד אב ןוא

 -- דיל-עביל רעטסנעש עמאס ןַיד אב ןוא

 .ןרָאקיז ןַײד ןופ ךאוו רעד ףא ןלעטש ךיז לעװ ךיא
 --- ןרָאצ ןופ ןוא ורמוא ןופ טסאל ערעווש יד טסלָאז וד

 -,ןגָאמראפ רימ סָאװ ,ןעמאזיורג רעציוא םעד

 - .ןגָארטרעד רעדניק-סדניק עטַיוו ענַײד וצ

87 
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 ןיא טלָאוװ'כ ןעוו
 ןַײז עמאבאלא

 ,ןַיײרא טציא טלָאװ'כ םעגנימריב ןייק

 -- טימ ןיא ךיז ןטינשעגנַײרא

 ,ןַײז רעגענ א דניצא זומ ךיא

 !דָיי א ןיב'כ סָאװ ,רימ קיניײװ זיא'ס

 םאט ןפא עּפמעט עכיצער
 -- טכוזראפ ןיוש לָאמ ןייא טינ ךיוא בָאה'כ
 - םאלפ ןוא טפיג ,ףעלאכ טימ טנַײה זיב
 ,טכוז ךימ ּווו-ץעגרע ךָאנ טיוט רעד

 ,ןאּפש ןַײמ זיא ןכָארבעג טינ רָאנ
 ,יײּפש ךיא סאה ןקידנרָאצ טימ
 ,סאה-ןסאר ףא
 ,ןאלק-סקולק-וק ףא
 יירטעג ךעלרעדירב ךיז לעטשיכ ןוא
 טַײל עצראווש טימ ןוא עסַײװ טימ
 !טינ לָאמנייק --- ןגעקטנא טיוט םעד
 ,טַײצ יד ןַײז טעוו טרעקעגמוא טינ
 !טינקעג טָאה עַײכ ראפ שטנעמ ןעוו

 --- טציא ןיב'כ ןעוו עמאבאלא ןיא
 ,געלשעג םעד ןופ ךָאק עמאס ןיא
 ,ץילב א יוװ ,ןכָארבעגכרוד טלָאװ'כ
 .געוו א ,טניירפ-רעגענ ןַײמ ,ריד וצ

 ,סַײװ זיא טיוה ןַײמ

 ,ץראווש ענַײד ןוא

1238 



 ,רעדורב ,ןפָא רָאנ
 ,ץראה ןַײמ ריד ראפ זיא

 ,טסיופ וצ טסיופ --- זיא
 ,דילג וצ דילג -- זיא
 ,זדנוא אב טפול ןייא
 ,ןייש ןייא ,ןַײּפ ןייא
 ,דִיי א ןיב'כ סָאװ ,רימ קיניײװ זיא'ס
 !ןַײז רעגענ א ךיוא ךָאנ זומ ךיא

 !ןַײז טוג ליוו'כ

 ביוט עטסליטש יד געמ טנַײה
 ...ןרעדינ סעינָאלד עניימ ףא
 ,ביוטש ןוא שא ןופ יינספא ףוא ןיב'כ
 ,ןרעדירבראפ ךיז ןשטנעמ טימ

 ּפָא טייג טייקטרעטיבראפ יד ןוא
 ,ךעלעסעג עקידנטָאש ךרוד
 ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ
 ...ענעסעגראפ א יו טאמיק

 !טראוו ,ָא
 ,קעווא טינ ךָאנ ייג וד

 !שינרעטיב עקידנטיוט ןַײמ
 --- וצ רימ ןיד וד

68,038 
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 ,קערש יד גָאיראפ
 טלעוו א טלאה סָאװ

 ,.שינרעטיצ ןיא

 טנעוו יד ןעמ טעקשטאּפ ןיוש יינספא
 ,עקיטפיג טימ סעקיטסאווס טימ
 --- עז ןוא
 . טנעה סנעילאט םעד טשאוו עמ
 !ןקיטפניק ראפ דרָאמ-רעקלעפ ראפ

 טראּפשראפ זיא ןרָאצ ןַײמ -- טרעלק עמ

 ,עקינָאילימליפ םירָאװק ןיא
 ראי-יבאב ,עקנילבערט ,ראנָאּפ
 ..!טיג ןענָאמ ןוא טינ ןענָאמרעד

 -- ,ענעטסָאמעג טירט-םיכצָאר ;ָא
 ,רעטוג א ןַײז ליוו'כ
 !טינ ןעמ טזָאל

 ו960

 .ןעשעג סָאד זיא טנַײה

 ,למיה רעיולב
 | ,רעטעלב ענירג

 -- דרע עצראווש

 . לָאמ טנזיוט טרעדנוה
 ,טרעהעג ןיוש ןעגנאלק יד



 קיטליגנַײלג ןלאפ ייז

 ,ןגיל ןביילב ןוא

 ,ןגילפ עטיוט יו ,עקיטסבראה יו

 ,רימ ריא טעוו ןביילג רָאנ
 ,ןעשעג סָאד זיא טנַײה זא
 :ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה טנַיה זא
 - ,למיה ןעיולב

 ,רעטעלב ענירג
 .דרע עצראווש

 .-- לָאמ טנזיוט טרעדנוה
 ,רעצראווש ,רענירג ,רעיולב
 !ךעלנייוועג יו

 ..ןשטנעמ

 | ,טכאדראפ ןָא ןקוק ןעמ ףראד ןשטנעמ ףא

 עטבילראפ יד ףא ּפָארא טקוק ענָאװעל יד יו

 . .טכאנ-רעמוז רעליטש א ןיא

 | עברעוו יד יו ,ןקוק ןעמ ףראד ןשטנעמ ףא

 ,ןרָאלק ןיא ךַײט ןיא

 ,ךעלברעטש ןענַײז ןשטנעמ --- ןסעגראפ טינ ןוא

 .ןרָאי יד ייז ןצריק טינ

 -- למיה ןיא יו ,ןקוק.ןעמ ףראד ןשטנעמ ףא
 ,דרע עקידנטשרָאד יד
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 לָאמנייק ,לָאמנייק ךָאנ טלָאװ יז יו ךַײלג
 ,טרעהעג טינ סַײרפוא-עבמָאב ןייק

 ,רעדניק ףא יו ,ןקוק ןעמ ףראד ןשטנעמ ףא

 ,ןגיוא עטוג טימ

 ,רעדנווװ א זיא --- שרעדנא טקוק'ס רעוו ןוא

 ,ןגיוזעג ךלימ-רעטומ רע טָאה יו

 ,שרעדנא טקוק'ס רעוו ןוא

 ,ןפָאלשראפ טַײצ רעזדנוא טָאה רעד

 ,שרעדנא טקוק'ס רעוו ןוא

 !ןפָאה טינ טַײקכעלשטנעמ ןייק ףא לָאז רעד
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 יט לזעלג א אב

 ,סרעסעב ןייק ָאטינ זיא'ס
 ,ייטשראפ ךיא קילדעוו
 ,רעסייה א זָאלג א ןופ
 ,ייט רעטכָאקראפ קראטש

 טעניירא טמוק עמ ,טארפיב ןוא

 -- טסָארפ ןבראה א ןופ

 ,טרירעמעש עס ןוא טלקניפ'ס

 ...זָאלג יד טגניז ןוא טקניוו'ס

 עכעלשימייה יד --- וצרעד ןוא
 ,ןָאמ טימ ךעלעצעלפ
 . ,עלכורק ןקאבעגסיוא
 ןָאק לבייוו ןַײמ יו



 ענעמיל ענייש יד טנַײה
 !ןליײמ ףא ךיז ןרעה טזָאל
 ,שיט םעד אב ןציז ךיז טליוו'ס
 ..ןלייא טינ ךיז ץעגרעניא

 ,זיא רָאלק טעוורעס רעד ןוא

 ,לעה זיא ּפמָאל רעד ןוא

 עטקנעבעגסיוא ןימ אזא ןוא

 ,לעווש יד --- ריט ןַײמ אב

 ,םירייוואכ ,ןיײרא טמוק
 ,טניירפ ענַיימ עביל
 ןשעל טינ ךיז ,עלילָאכ ,לָאז
 !טנייש רימ אב סָאװ ,ץלא

 ןענאמרעד ךיז ןרימ
 -- ,טכאדעג טניַיה טינ ,יוװ
 ןבילבראפ רימ ןענַיײז
 ,טכאלש א ךָאנ עטלייצעג

 ,ןגייוושראפ רעווש ןרימ
 ...טלעפ זדנוא רעוו ןוא סָאװ
 ,זיא זיירק רעזדנוא ךעלגנע
 ,טלעוו יד --- קידסעווכאר

 סעכאנ טימ ךיז ןלייט ןרימ
 ,בייוו ןוא דניק ןגייא ןופ
 ןזעוועג טינ טלָאוװ'ס ךיילג
 ,ייוו ןייק

 ,טניוו ןייק
 ,.טַײװ ןייק
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 ןדָאלפוש יד ןיא סנעדרָא יד
 ,ןסעגראפ רימ ךעלטפָא ץנאג
 זיא ןבילבראפ בַײל רעזדנוא רָאנ
 ,ןסערפעגסיוא ןעמארש ןופ

 - ןציז בילוצ רָאנ טינ
 ,.ליט רעד אב ךעלטימעג
 ,זיא ךאוו טנגוי רעזדנוא
 !ייטשראפ ךיא קילדעוו

13 

 ײסָאש רעקסַײשזָאמ

 ,דלאוו-ענסָאס ןטַײז עדייב ןופ
 ,ײסָאש רעד --- ןטימניא
 ךיז רעפיט טקור שיורעג ןַײז ראפ
 ,יינש רעד ןַײרא דלאוו ןיא

 שינעלקנוט רעשירפ רעליק ןיא

 ,טליהעגנייא זיא דלאוו רעד -

 ןקיציה םעד ײסָאש םעד ןוא
 ,דלימ רע טקנעש ןטָאש ןַײז

 סעקרעוועוו עוואוושז ןעגנירּפש טָא
 ,יינׁש ןיא ךיילג ענסָאס ןופ
 -- ךעלרעייפ עשירעפיטש יו
 ,ייז ןופ רעמעראוו טרעוו'ס



 ,ךעלעטערש יוװ ,וצ ןעגנירּפש ייז

 ;טלאפסא םעד ןופ דנאר םוצ

 ,זיא שימייח עדארטסָאטווא יד

 .דלאוו רעד זיא שימייה יו

 יז ןקעמשאב טטכער סעּפע יו
 ,ןיזגעב ןופ ןקעלפ יד
 שיורעג-ןישאמ ךיז ןשימ'ס ןוא
 ,טניוו טימ ,שיורעג-דלאוו טימ

 ךיז ןגָארט סענישאמ-טסאל יד

 ,ץליהעג ןֹוא לגיצ טימ

 ,ייבראפ טילפ *עגלָאװ; עלענש א

 ,טצלירג רָאטקארט א טַײװ ןופ

 ,סעקרעוועוו יד ,טינ ייז טרא עס
 ,יסָאש ןופ ?מוט רעד
 . ,עשיראנ יד ,טינ ןסייוו יז
 --- ,יישנארט ןייק ןוא קנאט ןייק

 רָאג *ןעלטָאזאב,, ךאילש א טסייה סָאװ
 ,דרע רעקידנענערב ףא

 ןסיירפוא ןייק ,יירעסיש ןייק
 .טרעהעג טינ ןבָאה ייז

 רעמ רענייק לָאז .טוג רעייז ןוא
 ,סייוו ךיא סָאװ ,ןסיוו טינ
 זיא זָאלפָאלש ןרָאקיז ןַײמ ליַיוו
 ,סייה ןַײמ טולב ןַײמ ךאוו ןוא

10 
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 םאי ןוא דניק

 רעכיז ךיא טלָאװ טנָאמרעד
 ,םאי םעד ןוא דניק סָאד

 ?םאר עקיסאּפ יד ןכוז ךיא לָאז ּווו רָאנ
 ,םארג םעד ןוא םאר יד

 ,ןַײז ריא טלָאז טפאגראפ זא
 ,ןַײש רעקינוז ןופ רעטציילפראפ א ,ךיא יו

 םאי רעד זיא סיורג יו
 ,דניק סָאד זיא ןיילק יװ ןוא

 !טניוו רעד זיא דניל יװ ,עדייב ןשיווצ ליטש יו
 וצ ךעלעטנעה עשרעדניק יד ןעקסעילּפ'ס יו
 ,ור ןופ עגער ןייק טינ טסייוו רעכלעוו ,םאי םעד
 ,טַײװ רעד ןיא ,טיירב רעד ןיא טמורב רע ןוא טכארק רע
 ,טיירפאב סעטנעּפ ןופ ךיז טשרע טלָאװ רע ךַײלגאב
 ,ליטש ןטרָאד יידעק ,ןכָארבעג ךיז גערב םוצ
 ,ליּפש א ןריפראפ ,לקערב ןטימ ,דניק ןטימ

 דניק סָאד זיא ןיילק יו

 -- םאי רעד זיא סיורג יוװ ןוא

 ,םאר עטסקיסאּפ יד -- למיה רעד ןוא דרע יד

 ,ןיירא טקוק םאר ןיא ,ןשטנעמ ,טמוק וצרעהא

 .ןַײש רעקינוז ןופ רעטציילפראפ א ,ךיא יו

 סעילאווכ עטוג יד ךיז ןעשטשאל'ס
 ,ךעלסיפ עשירעדניק יד וצ
 ןענאווזיב ,קיטכיזרָאפ רעִירּפ
 -- ךעלסיבוצ ןַײא ךיז טניווװועג עמ
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 םאי םוצ דניק
 ,.דניק וצ םאי ןוא

 ;טניוו רעד טינ טמעטָא ןוא טפאג'ס

 ןליטש א גָאט-רעמוז א ןיא
 ,ןליּפש ךיז גערב םאב םאי טימ דניק
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 ןעמאזוצ

 ,םענייש םעד רעטסעינד םאב ,טאיּפירּפ םאב ןוא גוב םאב

 ,עטיל רעד ןיא טסילפ סָאװ ,ןאמעינ ןרעטיול םאב

 -- םענייניא רעקלעפ טימ ןדַיי ןבָאה טבעלעג

 ,ןטילעג ןעמאזוצ ,ךיז טיירפעג ןעמאזוצ

 ,טמעלָאכעג ןוא טפָאהעג ןוא טבעלעג סענייכשיב
 .שעדיכ רעד זיא סָאװ ןוא רעדנוװ רעד זיא סָאװ ָאט
 ,םעלָאשעב ןגינ טימ ןגינ ךיז ןשימ'ס ןעוו
 ,שידיי טרעוו --- שיוואלס ןוא שימייה --- שיכעלָאװ טרעוו'ס

 :סעלָאּפ יד ראפ טּפעלש לכעלָאװ א !עיוואדלָאמ
 !רעביא טרעק עסיוק א !לצנעט א ןיא ןיירא
 זדנוא לָאק סלכעטסאּפ םעד ןצראה ןראפ טּפוצ סע
 ,עביל סָאד לפייפ סָאד ,עניוד עשיּפעטס יד

 ,רעניארקוא עזבָאק יד ,עריל יד שיוויורק טרעוו'ס
 ,רעטיצ ןקילירט ריא ןרעה טזָאל עדוד יד
 ןעגַײש ןזיורגוז יו ?סעקמוד, עקיצראה ןוא
 ,רעדיל ערעזדנוא ןיא ,"סכעליירפ, א סרעזדנוא ןיא
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 ,שעדיכ רעד זיא סָאװ ןוא רעדנווו רעד זיא סָאװ ָאט

 רענעש ,רעקידיירפ ,רעקיצראה טנַײה ןעגנילק'ס ןעוו

 שידִיי ןוא שיוואדלָאמ ,שיניארקוא ,שיסור ףא

 - .ּרענעט עשיוויורק ,ענעגייא ,ענעדיישראפ

 ,עלא יו --- ענייא ןוא ,ענייא יו ,עלא ןוא

 ,ןלָאט יד ןוא גרעב יד ,ןעמאי יד רעבירא

 -- ןלאפ ייז ןעמיוז יו ,רעצרעה עכעלשטנעמ ןיא

 ,םעלָאש ןוא טפאשטניירפ ראפ

 !םעלָאש ןוא טפאשטנַירפ ראפ
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 ינמוזאר קראמ

 ייזומ ןיא דנאפלעה רעד

 ,לָאמא טריצאּפשנַײרא ייזומ ןיא דנאפלעה א טָאה סע

 ,ןלאב א ןעוועג רע זיא ןעז לַײװ

 ...לעָאּפסינ טלעוו א טרעוו סע סָאװ ןופ

 ,ןלאז יד רעביא טָאה רע גנאלנעָאש ךיז טיירדעג

 ,ןטכארּפ עטלעטשעגסיוא עלא יד טקוקאב

 ענירטיוו א רענייא ןיא קידנעעז ,ןוא

 ,לטכאש ןייש-רעדנּוװ א

 ;גנוקיצנא טימ ןוא ץיה טימ ךיז ןגירשעצ רע טָאה
 !ןקיטנא ענעעזעג עלא ןופ רעמ רימ טלעפעג סָאד טָאל
 ?טכאמעג סָאד זיא סָאװ ןופ ,ךיז ןסיוורעד וצ עוואקישס
 !ענידעמ רעד ןיא זדנוא אב ָאטינ ךָאד זיא סניוזא
 *...טכארבעג דנאל ןדמערפ א ןופ סָאד זיא עדאווא-
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 ,ענעגיוטשעג-טינ יד דייר יד קידנרעה ,לטכאש סָאד

 ;זָאלג ןכרוד דנאפלעה םעד וצ טָאה ןָאטעג גָאז א

 ריד זיא טסּוװװאב טינ זא ,עז'כ !רענייא עטיוש ,וד;
 !סערישא ענעגייא ןַײד
 ,םענעגייא ןַײד ןייב-דנאפלעה ןופ ךיא ןיב טכאמעג זא ,ןסיוו ַײז
 ,"!זָאנ ןטייז עדייב ףא ריד אב טסקאוו סָאװ

 םילייק יד ןופ דנאפלעה רעד סיורא זיא ָאד
 ;טמורבעצ ךיז ןוא
 !םעליוג א ,ןיב'כ םעליוג א,
 "!ןשיראנ א סעּפע ןייב א ןופ לעָאּפסינ רעוו ךיא

 ,לטכאש םעד ףא ןבעגעג ַײּפש א טָאה דנאפלעה רעד

 ,ןשקא םעד טָא ףא ,קינעּפצוכ םעד טָא ףא

 ,ענידעמ א ץעגרע ןופ טינרָאג טמאטש סָאװ

 .ייןסקאוועג זָאנ רעד רעטנוא ןיילא םיא אב זיא רָאנ
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 ,לטיב טימ ךיז לָאמטפָא ןעמ טיצאב ענעגייא סערציוא וצ

 ּפָארא טקעּפסער טימ ןעמ טמענ רעבָא סעטכָאמש עדמערפ ראפ
 ,לטיה סָאד :
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 טסינָאיצקארטסבא רעדי
 ןיא ןטרָאג ןשיגָאלָאָאז ןופ רָאטקעריד רעד

 "גײא טָאה ןָאסטַאװ רוטרא (אשפ) רָאמיטלאב

 ןיא קעשוד לוײא ןופ קע םעד טקנוטעג

 לזייא רעד ."ןפאש, טזָאלעג םיא ןוא בראפ

 ךיוה זיא סָאװ ,"דליב א טלָאמעגסיױא, טָאה |

 ןופ רענעק א ףךרוד ןרָאװעג טצאשעגפָא

 ,לרעלָאמ רעטקאוטסבא

 (ןעגנוטַײצ יד ןופ)

 ,קעשזד לזייא רערָאמיטלאב םאב

 ,קע ןשירעלטסניק ןַײז ןופ ןרימש םעד בילוצ ,זיא סָאװ

 -- ,רעטקארטסבא ַײרעלָאמ רעד ןיא ןרָאװעג טמיראב

 ,טיירדראפ ךיז שעמאמ ךעיומ-לזייא רעד גלָאפרעד ןופ טָאה

 ,טיירב ןוא טלעוו יד זיא סע סיורג יו זא ,ןסָאלשאב טָאה רע

 ,רעטגאוועג ןוא רעטבאגאב אזא ךָאנ רעלטסניק א ןאראפ טינ זיא

 ...רָאמיטלאב ןופ קעשזד רעטסַײמ רעד ,רע יו

 ,רָאג ךיז רע טָאה טסּוװרעד לָאמאטימ רָאנ

 -- ,"רעלָאמ רעטקארטסבא); ןָא םענעי ןוא םעד ךיוא טפור'מ זא

 ,קַע ןייק טיג ןגָאמראפ סָאװ ,עכלעזא ץלא ?ןעמעוו ןוא

 ,טגרָאפ ןופ רָאנ ,ןטגיה ןופ טיג ןלָאמ סָאװ

 !קעשזד רעטסַײמ רעד ,רע יו טינ ,רָאג טנעה טימ וצרעד

 --- ?!עלָאֿפאמ ערעטצניפ א ייז ףא לָאז ןעמוק !סעשטאטראפ;

 ,ןרָאװעג ךיז-רעסיוא לזייא זיא

 -- .טנעוו יד ףא ןכָארקעג ,ךיז טעווערעצ

 -- רָאנ טכעוושראפ ַײרעלָאמ טרעוו ,סרערימש-טנאה יד ,ייז ךרוד,

 ?טנעה ןשימ וצ ךיז רעטקארטסבא טסנוק ןיא רָאג ןבָאה סָאװ

 ,ךיג יוזא ןריובעג טינ ןרעוו סרעלָאמ עטקארטסבא

 *..,ךיא יוװ ,קע ןטימ ןעלזדנעּפ וצ טינ ןעייטשראפ ייז ןעוו
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 וקעשזד לזייא רעטוג ,רעלטסניק עטקארטסבא יד לדיז טינ
 ...עטכע ןוא עכעלבַײל רעדירב ענַײד ןענַײז יז

 ,רעטקארטסבא ןא רעלָאמ א זיא ץעמע ןעוו :טסווואב ךָאד זיא'ס
 קע סלזייא ןופ רעמ ליפ טרעוו טינ טנאה ןַײז ךָאד זיא

 ...רעטקאראכ ןשלזייא ןא סנַיז ןפאש עצנאג סָאד טגָארט'ס ןוא
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 עקינירטּפָא יד

 ,טליּפשעג ךיז רעדניק ןבָאה סע ּווװ ,גערב-םאי ןפא

 ...דמאֹז ןיא עלעבירג א זיא ןבילבעג

 ,טמאלמעצ טפאשנדייל ןיא ,ןעוו ,סולפוצ ןופ ָאש ןיא

 -- ,ןגעקטנא גערב םעד ףרָאװ א ךיז סעילאווכ ןעוט סע

 ,טליפעגנָא רעסאוו טימ עלעבירג סָאד זיא ןרָאװעג

 ,ןגערב יד ןיא זיא קעווא קירוצ םאי רעד ןעוו ,רעטעּפש ןוא

 ,שזאילּפ ןפא ןבילבראפ סָאװ ,עשזול יד

 ;דיײר עקידעּפצוכ טימ טדנעוועג ךיז סעילאווכ וצ

 !טדישעצ ךַײא טימ ךימ ?ריֹוג רעד טָאה'ס סָאװ ,קילג א;

 ,.שאר ןוא ךָאק רעייא ןרָאװעג ןיוש רימ זיא רעדיוורעד

 ,ךיַיא ןיא יוװ טקנוּפ ,רימ ןיא ךיוא ,ָאי

 ,ןוז יד ןוא ענַאװעל יד ,ןרעטש יד ךיז ןקוק סע

 -- ,ךַײלגוצ ךיײא טימ רימ ןיא ךיוא למיה רעד ךיז טלגיּפש'ס ןוא
 ,,?ןופרעד רָאג ןועוו א ןעד ךיא ךאמ רָאנ

 "?סעלײּפסיה ענרעבלעק יד ךַײא טימ זיא עשז סָאװ ,טגָאז

 | -- ?!עקינירטּפָא ,גיײוװש;

 סעילאווכ יד ןופ ענייא טָאה

 -- ,לאג טימ ןוא קעזיוכ טימ קידנצירּפש ,קיזיורב ךיז טכאלעצ

 ,לאלק ןסיורג רעזדנוא וצ טגנאלאב טסָאה וד ןאמזלָאק ,סיוועג;
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 םאק ןייד ףא ךיז טליּפשעג ןוז עטמאלפעצ א טָאה
 ,טנַיישאב געט ענייד עלא ןוא
 םאטש ןַײד טזָאלראפ טסָאה וד טניז רָאנ
 ,עטָאלב רעקידנעייטש א ןיא טלדנאווראפ ךיז ןוא
 ,סגייד סעִיכ עצנאג סָאד ריד ןופ סיורא ןוז טיצ
 ,"!ןטָאש א יו ,ןדניוושראפ וטסעוו ףָאסלָאקּפָאס ןוא

 עמכַאכ-סנגעל ענרעבלעק

 ןעניז ןפא ןעמונעג לָאמא ךיז טָאה עלעבלעק א
 .ןאראפ לאטש רעד ץוכימ זיא סע טלעוו א ראפ סָאװ ,ןעז וצ

 ןעניגאב ירפ לָאמניײא ןוא
 ,ןאּפש א ןָאטעג טָאה סע טָאטש רעד וצ קנילפ
 . ,םישודיכ ליפ ןטרָאד ךיז טָאה סע טקוקעגנָא ןוא

 , ...טּפאכעג ענרעבלעק סעלַײּפסיה עלא ןופ

 טּפאלקעצ קידעריומ ךיז עלעבלעק םאב ץראה סָאד טָאה םעצולּפ רָאנ

 | :םישוכ ענַײז עלא ןענַיז ןברָאטשעגּפָא ןוא
 רעבלעוועג-קראמ יד ןיא ןעגנעה'ס יו ,טָאה סע ןעזרעד
 !רעבלעק ןוא יק ,ןסקָא ןופ סעקידיירּפ

 ןגיוב ןופ לייפ
 ,עכָאּפשימ רעד וצ לאטש ןיא קעווא קירוצ טע זיא

 ןגיוא עמייא ןופ ענעטירעגפוא טימ טָאה ןוא
 .ןעזרעד טָאה סע סָאװ ,ןליורג עלא יד טלייצרעד
 -- ,ןכָארבעצ טָאה סע טגָאלקעג --- ?!טרָאד טעדרָאמ עמ,
 !ןעווראפ א ןָא ,סָאװראפ א ןָא טרָאד טעליוק עמ,
 ?ערייזג רעד טָא ףא רימ ןגַײװש עשז סָאװ זיא
 "!!ןטכעש ךָאד ןעמעלא זדנוא טעװ עמ
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 -- ,ןערייגעלאמ ןיא קידנטלאה ,טָאה טגָאזעג סקָא ןא -- ,"אש-אש;
 ..ןָאט ףראד בלאק רעדעי סָאװ ,וט ןוא סערפ ,עקָאילשז !ךיז ץיה טינ;

 ,עטרעשאב טכער עלא ןופ רימ ןסינעג לאטש רעזדנוא ןיא
 ,"דַא קיניײװ זדנוא טייג ,םענעי טימ טעשעג סע סָאװ ,סָאד ןוא

4 

 ןעקנוזראפ ּפמעט טליגנַײלג א ןיא ,זָאלגרָאז ןעלמערד סעמייהעב זיולב ,ָאי

 .םוקמוא ןוא גירק ןופ דרעװש יד טפראשעג טרעוו סע ןעוו ,טלמעד

 ..יייה רעזדנוא קיטעז ,רעכיז זיא לאטש רעזדנוא; :ןענַײט ייז

 ,"?ייוו סָאװ ןצעמע סוט ווו-ץעגרע זא ,ןעד זדנוא טרא סָאװ

1 9 2 

 ץענעג רעד

 ,ליומ א טָאה טנפעעגפוא ץענעג רעד

 :ןעיווו רענדונ ןַײז טכליהעצ ךיז טָאה םורא טַײוװ ןוא

 ,,,ליורג א ,קיטעמוא יו !זיא רימ קילַײװגנאל יוװ .,,א-וא;

 !ןעיוזיב א שעמאמ ,ונ ...עלעטלעוו א

 ,זיא ןייש סָאװ ןוא לדייא סָאװ ,ץלא ךָאנ .,.א"וא

 ,"!לכייס ןַײמ ,טסַײג ןַײמ ,ץראה ןַײמ סקנעב סע

 סענייכש ןיא טניווװעג טָאה סָאװ ,עלעכיימש א

 ,גָאט א לָאמ קיצנאווצ ץענעג ןטימ טנגעגאב ךיז ןוא

 ;לכיימש א טימ םיא םעד ףא טָאה טרעפסנעעג

 ,גָאלק ןַײד ןוא טפאשקנעב ןַײד זיא ןשָארג ןייק טרעוו טינ ,וד ,ייא;

 ,ץענערג ןָא שינעידונ ךיד טעוװ סע לָאמעלא ןטיילגאב

 ריד ראפ טצוװו עטסנעש ןוא עטסנביוהרעד סָאד לַײװ

 + ,ץענעג א ןיא דימָאט ןרעוו טלדנאווראפ

 "ריר א םעד וצ ןָאס ךיז טסעוו וד רָאנ יו
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 ןאמטיור םִיָארפע

 ..גָאט ןיא טביילג עמאמ ןַײמ

 ,ןביילג סעמאמ עלא יוװ ,גָאט ןיא טביילג עמאמ ןַײמ

 .וצ ליפיוזא טגָאז רע --- םיא ןיא ךיוא ביילג ךיא ןוא

 ,ןביוט יוװ ,ןעגנועז יד ףוא ןעילפ רעכעד עלא ןופ

 יור רעד טימ ורמוא רעד ךיז טלגנאר'ס ןוא

 .ןעמוק ןעוו ןָאק סָאװ ,םעד ראפ ךָאנ טרעטיצ עמאמ ןַײמ

 .ןעשעג ןָאק סָאװ ,םעד ראפ ןרעטיצ סעמאמ ,ָאי

 ,ןעמונראפ טנייה ןטימ זיולב טלעוו יד זיא ןגיוא עריא ןיא

 .ןעזרעד ןיוש ןגרָאמ םעד טנייה בָאה ךיא ןוא

 ,ןרָאפעגקעװא גנאל ןופ ןיוש ראווָא ןופ ןיב ךיא

 ,טציא םעד ץוכ ,ןגרָאמ םעד עז'כ ,ךיא ןיב רעמיורט א

 ,ןרָאי יו --- געט יד :ווידב סעמאמ רעד ןעייל ךיא

 ..טצינשעגּפָא ,ךעלדנעּפש יוװ ,געט יד -- ווירב ענַימ ןוא

1860 
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 רעליטש

 ןביוש יד ףא טפָאלש סע !רעליטש
 ,דניצא טייקיולב יד
 -- ןקעוופוא ןגאוו יז טעוו רעוו
 ?טניוו רעד ןדיַײס
 רעמייב יד ףא טפָאלש סע !רעליטש
 ,דניצא לגייפ יד ןופ דיל יד
 --- ןקעוופוא לגייפ יד טעוו רעוו
 ?טניוו רעד רעשפע
 רעגעלעג ןכייוו ןפא טפָאלש סע
 ,דניצא עביל יד ,עביל יד
 -- ןקעוופוא ןווּורּפ יז טעוו רעוו
 ..,דניק סָאד ןדייס

1957 

 טכורפ יד

 ,ןעניר קיּפעלק רעמוז םעד ליומ םעניא טינ טסליפ
 ?טכורפ יד טסַײב וד ןעוו
 ןגער ןוא טניוו טימ ,געט-ןענוז טימ ןטפאשדנאל
 ...ןגעוו עטנאקאב-טלא יד ףא ןטכיול
 ,ןטכורפ יד ןופ טַײקפַײר יד טסגנילש
 ,ןעמוג םעד טפאז רעד טליק
 רעדיוו טַײהדניק ןַײד :טכאד ריד ןוא
 ,ןעמוקעג ריד וצ זיא
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 ןאמטיור עמיולש

 לגיופ רעד

 ,רעדיל רעדיוו טנַײה ןיוש לגיופ רעד טעוו ןעגניז

 .רעמייב ןלעװו ןעגנילק זא

 ,רענייב ענייז ןיא ןַײרא זיּפש א ךַײלג יוו ,טיילפ א זיא'ס

 ,ןטייק יוװ ,ןטַיײקליטש עלא ןלאפ לגיופ א ןופ

 ,ןטיילפ יוװ ,ןטיײקדלימ עלא ןעמוק לגיופ א וצ

 ,רעגנִיי טרעוו לָאק ןַײז ןעוו ,ןגייטש רע טמענ ןגייווצ יד ףא

 .רעגניז רעד --- טימ ןיא ןוא ,למיה רעדניל ןוא דרע עסייה

 ,ןציילפ ןעניגאב ןיא ןעניג ןוא דלָאג ןוא ילג לפיוו

 ?ןציירק ךיז זדלאה ןַײז ןיא ןטניוו עקירָאיירפ לפיוו

 ,ןגרָאבראפ גנאלנרָאי ןגיל ייז סָאװ ,ןעמיורט לפיוו

 ?ןגרָאמירפ א םענייא ןיא טלעוו רעצנאג רעד סיוא רע טגָאז
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 ןגיולפעג טינ למיה םעד וצ ךָאד טלָאװ רע דיל ןַײז ןָא
 ,ןגיוא ענַײז ןופ דרע יד ןייגראפ טלָאװ ןכייה ןיא ןוא

 ,ןביז רעסעלש טימ ןאד ןסָאלשראפ ךיז טלָאװ ץראה ןַײז ןוא
 ,ןבילבעג םיא ןופ רָאנ טלָאװ ןרעדעפ לטניב א ןוא

 ,ןפראש-רעסעמ ףלעווצ ףא טולב טימ ןאגעגּפָא טלָאוװ'כ ,יוא
 ,ןפראווראפ םיא ףא ףיילש א טיוט רעקירעזייה רעד לָאז'ס ןעוו

 ,ןעגנילק םיא ןיא ןעלמיה ןוא דרע יד םיא ןיא טלאש עס !טרעה
 .ןעגניז ןכייה ןיא טילפ טיילפ ןַײז טימ לגיופ רעד !דיירפ

939 

 ?לרעדורב א טסייה סָאװ

 (עמעָאּפ א ןופ)

 -,רעהעג דלאוו רעד טָא רעגאל-טיוט םוצ
 | .,ןלעי ןוא סענסָאס ןופ רעטשימעג א דלאוו א
 ,רעהא ,רעדורב ןַײמ ,םיא טכארבעג טָאה'מ ןעוו ןוא
 ,ןלעפעג עליפא טרָא סָאד םיא זיא

 ,טסּוװעג ןיוש טָאה לרעדורב ןַײמ לַײװ יִצ

 ,רעייט טסָאק סיורא רעגאל םענופ טָארט ןייא זא

 ,טסולגראפ ןכייה ןיא ןכירק םיא ךיז סָאה

 .רעיירפ שטָאכ ןליפרעד ךיז םיוב א ףא טרָאד

 ,דניק א ןזעוועג ךָאנ טאלג זיא רע לַײװ יצ
 ,ןגייטש ליוו דניק א ןוא ,טיישראפ זיא דניק א ןוא
 ,טניוו א יוװ ,ןָאטעג ךיז בייה א רע טָאה
 ,ןגַײװצ ףא ערייּפ א יו ,טגיוועג ךיז טָאה ןוא
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 ןָאטעג עייוו א סענסָאס יד ןופ טָאה'ס ןוא

 ,למיק טימ עטישאב ,ןטיורב ןופ סעכייר טימ

 ,ןָאמ טימ טלקנערּפשאב ,לגייב ןופ סעכייר טימ

 .למיה רעד טעװארּפעג עדוס א ךיז טלָאוו'ס יו

 ,טלַאװראפ ןסע לרעדורב ןַײמ ךיז טָאה'ס ןוא
 ךעלסיפ טימ טכוז לקירוועוו א זא ,טכאדעג טָאה'ס
 --- דלָאג ךעלעדָאנ ןשיווצ םיוב ןפא ךיוה טרָאד
 .ךעלסינ סענסָאס ףא ןסקאוו רעשפע

 ,טראדראפ ךָאנ טגיוועג סעקשיש ךיז ןבָאה'ס רָאנ
 ,ןכָאטשעג םיא בייל סָאד ןבָאה ךעלעדָאנ ןוא
 ,טראצאב רעייז רע זיא דרע רעד ףא ּפָארא
 .ןכָארבעצ לגייוװצ א יוװ םיא ןיא ךיז טָאה'ס ןוא

 ,טכעוושראפ רעמייב ןענַיײז'ס ,דניק סָאד טָאה טליפרעד ןוא

 ;ןסעסע יד ןָאטעג ןוויקעב ןבָאה סָאד

 ,טכעלש יוזא דלאוו ןקיטפוד םעד טָא טּכאמעג

 ,ןטע ךָאנ רעקראטש ןעמ ליוו דלאוו ןיא לַײװ

 ליפעגרַאפ רעטוג

 ,דיירפ ןופ לאווק ןַײד זיא ּוװ ,ץראה ןַײמ ,גָאז ,ונ
 ,טייחרעטכירעגמוא יוװ דניצא טמוק סָאװ
 ,סיוא ךיז טזַײװ סעּפע ןוא ,טעלג סעּפע ןוא
 ,סיורג טינ זיא רע יוװ ,למיה רעד טָאה'ס זא
 ;טוה עַײנ א ךיז ףא ןָאטעגנָא טציא
 טיולב ךיז טרָאד ךעלאמ רעטוג רעד ביל ןוא

15 
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 ;טלאש ןוא

 - ,טיוט ןדייל ןופ טָאג רעד טנַײה זיא'ס;

 ,גייווצ םעד טנייה ןכערב טינ טניוו רעד טצוו'ס ןוא

 ,גייטש יד טנייה לגיופ םעד טעוו ןּפאכ טינ

 ,ןייטש ןיא ךיז ןגָאלשעצ טינ סעוו לעװ יד

 ,ןייר לּפע רעד טנַײה זיא סערפ-םערָאװ ןופ

 ,םייל ןַײז קילג ןעיוב ףא טָאה רעדעי ןוא

 ,"!םייה א ןוא עמאמ א טָאה רעדעי ןוא

 ?ןיײש ןַימ --- ץראה ןַײמ ,דיירפ יד ריד ףא זיא סָאװ

 ,ןַײז טינרָאג עביס ןייק ןָא ךָאד ןָאק סע
 .גנאהנעמאזוצ ןַײד ןיא טסָאה ,שרעדנא טינ
 גנאגסנבעל ןצנאג ןוא טניוו ןוא ןוז טימ
 ,טַײצ עמאס יד זיא'ס זא ,םאטסימ ,טליפרעד
 . ,טַײל עטוג ןופ ןצעמע אב טָאה'ס ןעוו
 ,טנורג וצ ןאגעג טינ ןיוש ריש זיא רע סָאװ
 ,דנּוװ עפיט רעייז א טלייהראפ טנַײה ךיז

6) 

 - טנאק רעשיכַאלעמלאב

 ,טנאק רעביל ,יוא ,רעשיכָאלעמלאב ןַײמ

 ,טנאוועג םענעדליג םענעי טָא טסגָאמראפ

 ןעמיוזוצמורא טוג זיא םיא ןופ רָאנ סָאװ

 .ןעמיורט ןופ עטסכעלביל טימ לעז-ןשטנעמ יד



 ןעיינראפ עלעדיל-רעדַײנש סָאד ןָאק טרָאד
 ,ןעייווצ ףא ךיז ןסירעצ טָאה סָאװ ,ץראה א ךיוא ךָאד

 ,ןגרָאז עקידנעגניז טימ ,ךעלרעדַײנש .ָא
 ,ןגרָאמירפ םעד ראפ לדעגעב עיולב סָאד טיינ ריא
 ,קישא-רעבליז רענלָאק א םעד ףא טגייל ריא
 ,קעשאראב ןופ יו ,ךעלדנקלָאװ עכייוו ןופ טכאמעג
 ,ןעניגאב םעד ןופ בַײל ןוָאר םעד ןַײז םעראוו לָאז'ס

 ,ןעניג ןופ ּפענק-ןעיוט יד ףוא עיליּפש ,ונ -
 ,ןעניפעג ,טנַײרפ ןַײמ ,טימעג עקיטכיל סָאד טרָאד טסעוו

 ,טנאק רעדלימ ,יוא ,רעשיכָאלעמלאב ןַײמ
 ,טנאוועג ןשידרע םענעי ךָאד טסגָאמראפ
 ,ןגעוו עליווו ךיז סיוא ןעִיצ'ס ןכלצוו ןופ
 ,ןגעקטנא שטנעמ םעד ןיילא ,םכוד ,ןעייג סָאװ

 ,לווירב סעמאמ רעד ךַײלג יו ,קידנשטגיווטוג זיא טרָאד
 ,לוויטש-רעדנווו םענעי ןופ עלעסַײמ"רעטסוש סָאד
 ,ןקיטנא ןופ לקיטנא ןימ א זיא סָאװ
 ,ןקירב ןָא ,רָאג ןעמָאהט רעבירא ןיילא טגאּפש סָאװ
 ,ןקילג ןופ םאי ןיא ךיד רע טריפראפ יךָא םיא טסוט וד

 ןטכארּפ ןופ ,עזָאלּפָאלש ריא ךעלרעטסוש ,ָא
 ןטכאנאב יד טרָאד ףיונוצ ,סיוא טזייוו ,טּפאלק ריא
 ןלארטש-ענָאװעל ןופ ןוא ,ךעלעקעווצ-ןרעטש טימ
 ,ןלאדנאס עקיצילב עכלעזא טעווערינש ריא
 ,ןגָאט טצוו'ס ןבייהנָא זיב ,ייז טימ רָאנ סָאװ
 ,ןגָאירעד קילג-טנגוי ריא רָאּפ עטבילראפ א ןָאק

 ,טנאק-עכמיס ,יוא ,רעשיכָאלעמלאב ןַײמ
 ,טנאוועג ןקימולב םענעי טָא טסגָאמראפ
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 ,ןדַײז ענייפ עלא ,ןבעל'כ ,ערָאּפאק א זא

 .ןדיינשוצוצ טַײקניײש יד ךָאד זיא םיא ןופ רָאנ לייוו

 רעזעלג ענירג עכלעזא רענטרעגנייוו ןכאמ טרָאד

 רעזערג ןוא ךעלעטעלב ןופ ,רעצכעטיירק-גנולייה ןופ

 - ףעגַײװ-ןענוז עכלעזא יז ןיא ןָא ןפירט ןוא

 ,ןענייש וצ ןָא טבייה םעד טָא ,ייז ןופ טקנירט עס רעװ זא

 | ןעמולב עקידרעכעב-קִייוט ןופ זיא'ס זא

 ןעמווושעגסיורא ָאװש-עקלאמ ענייש יד ןיילא

 ,ןטסבראה ןופ ענעטכַאלפעגסיוא ,סעּפָאנס יו ,ּפעצ טימ

 טַײקטױר טימ טלעטשראפ רָאנ ,ןטסירב-לּפט טימ
 ,ןצראה םענופ |

 ;רענרעק עטניורבראפ-קאמשעג יו ,ןגיוא טימ

 ,רענרעה טימ טינ עקלאמ יד זיא'ס ,עריומ טינ בָאה ,ונ

 ןכאל ,ןעיירפ ,ןשוק ךיז רָאנ ןטעבראפ טמוק יז

 ,ןכאז עטוג ןביז עכלעזא טָא ףא ךָאנ ןוא

 ,טנאק-סעכלאמ ,יוא ,רעשיכָאלעמלאב ןַײמ

 ,טנאוועג ןקיצראה םענעי טָא טסנָאמראפ

 .םערָא טינ ךעלרעטומ עדאווא זיא סָאװ

 ,םירָאמזעלק ,סנרעצנעט ,רעטכיד ןעגנערב וצ

 ,ןעייגראפ טרָאד ךיז טיילפ ןַײז ןוא עילע ןגעלפ'ס זא

 ןעיײוָאלָאס טימ דָאס א ייז ןטלָאװ ןעייווראפ יוװ זיא

 ;ןעיירפ ךיז ץראה סָאד לָאז'ס זא ,ךַײא עמָאשענ רעד ןיא

 ,ןעייווצניא טציא ןייטשפוא ריא טלָאװ רעשפע זיא

 -- ,ןריר ןטיוט א טנעקעג טָאה סָאװ ,ליּפש רעד טימ ףא

 ןריפוצסיורא בורג ןופ קירוצ ליּפש רעייא טימ

 ;ןברָאדראפ טָאה רעלטיה סָאװ ,ערעַײט ,עביל יד

 .,ןברָאטשעגּפָא טינ ךָאד זיא רענעבָארגאב-קידעבעל א
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 ,ןבָארגאב ךיוא ןעד טנעקעג רע טָאה ריד טימ יצ ןוא
 ,לטיילפ ןַײד --- עקרעטסעווש ןַײד ,לרעדורב-עילע ,ךא
 ?לטייווק-רעדלעפ ןופ עלעזדלעה טימ עקכעטסאפדעניוד ןַײד
 ,עקליּפָאס א טַײקליטש יד ךיוא זיא ערעזדנוא ןטנאק ןיא
 ,טַײקדלימ-ןגיג ןַײד טבעל ךָאנ ערעזדנוא ןטנאק ןיא
 ,רעדיל טימ ךָאנ טמעטָא רע ,ךָאנ ,ןגינ ןַײד ,טבעל רע
 ןופ רענעטָאשראפ רעד םעטָא רעד טלָאװ'ס יו

 רעדירב-רעטסעווש
 ,רעדיוו ןבעל וצ םיא טימ טרעקעגמוא ךיז

 ,טנאק-ןשטנעמ ,יוא ,רעשיכָאלעמלאב ןַײמ
 ,טנאה עשירעכאמפעשיק א טסָאה וד
 ,טנאוועג ןופ ןטסקראטש עמאס םעד טסָאה וד
 ןבעווּוצסיוא עקאט זיא םיא ןופ רָאנ סָאװ
 ,ןבעל קיביײא רעזדנוא ןופ עלעסייײמ סעמע סָאד
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 טקעטש עלעדיפ ןיא סָאװ

 ,עלעדיפ א ביל ןבָאה רעקלעפ עלא

 םעכיילא:םעלָאש

 סקידנענייוו א -- סנצעזאב-עלאק ןשיווצ
 -- עלעדיל א ,טאוויוו א ,סכעליירפ א ןוא
 סעקינייא זיב סעדייז עקידרעב יד ןופ
 ,עלעדיפ ןיא עלא רימ ןקעטש

 סעלָאריוג ןופ ליּפש יד לדיפ ןַײמ זיא'ס

 .,ןליק טיג ךיז ליוו סָאװ ,םעטָא רעד ןוא
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 ,סעלָאהעב-עמָאשענ ןופ טניוו רעד ןוא

 .ןליּפשרעד ךָאנ ףראד'כ סָאװ ,עביל ןַײמ ןוא

 ,עלעדיפ א סיוא ךיז ןצנאגניא טסיג'ס

 ,טסוּפ ןרעוו טינ לָאמנייק ףא

 עלעדיפ םאב זיא טסיזמוא טינ ,ןיינ

 .טסורב יד טנפעעגפוא

 ,סקינוז ןוא סטיור אזא ,ביַיל ןַײז טימ

 ,סטראצ-קיכָארב ןוא טקיטפערק אזא

 סענורטס-ךעלרעדָא עקיכליה טימ ןוא .

 יץראה ךעלשטנעמ א סע טנָאמרעד

 ,ןרעטיצ סענורטס ריפ לדיפ ןַײמ ףא

 ,ןליפ קיבַײלסײה עלא ןוא

 ןרעטיוועג-סנבעל עלא טימ ןוא

 ,ןליּפש עטמעטָאראפ ןענָאק ייז

 ,עלעדיפ א סיוא ךיז ןצנאגניא טסיג'ס

 ,טסוּפ ןרעוו טינ לָאמניײק ףא

 עלעדיפ א אב זיא ךָאד טסיזמוא טינ

 ,טסורב יד טנפעעגפוא

 -- ,ןעגנאהעגפוא טנאוו רעטלאק ףא טינ

 ,םאלפ רעקיצראה ןייא ןרָאװעג זיא'ס

 -ןעגנאגעגכרוד זיא דיל ןַייז

 ,םאי ןוא ןזדלעפ ןוא רעייפ ךרוד

 ,ןטָארעג ןזָארג ןיא ,ןיוש טשיור סע ןוא

 ,ןדייר סָאװ ,ןגיַײװצ ךרוד ןיוש טליּפש סע ןוא
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 ,םעטָא רעד ןוא טלעוו יד זיא טסורב ןַייז ןוא
 ,ןדיישעצ טינ ייז טימ ךיז ןָאק עמ סָאװ |

 ,עלעדיפ ןוא ,למיה ןוא ,דרע ןוא

 ,טסוּפ טינ זיא ,טליּפש סָאװ ,ןבעל סָאד ןוא

 עלעדיפ םאב למיה ןוא דרע ןנָאה'ס

 .טסורב יד ןטינשעגפוא

608 

 ךעלעפַײּפ ןופ רעטסַײמ רעד

 .ערעווש יד ךימ עכָאלעמ יד רעטסיימ רעד טָאה טנרעלעג טוג

 .ערעל ןַײז רימ ןיא זיא ךעלטנירג ןסקאוועגניירא ,םיוב א יו

 ,ןרעהרעד רימ ןיא ריא טלָאז םיא ,רעביא רעזאכ ךיא דייר ענַײז

 ןרעק טינ רעמ ךיז טעװו רע ןוא ,רעטסַײמ רעד ןיוש זיא ָאטינ לַײװ

 ,ןכאז עגנירג יד ןופ זיא'ס זא --- ,ןנָאז רע געלפ -- ,ןעניימ טינ טסלָאז ---

 ,ןכאמ וצ עלעפַיפ א רָאג ןרָאד א ,טגָאזעג-סנייטשימ ,ןופ

 ;ןסיוו ףראד עמ ,קינייוו ךָאנ זיא םילייק עלא ףא ןטעברא

 ,ןסירעגסיורא סנורג ןופ טסָארּפ ןרעוו טינ רָאט ןרָאד רעד ךיוא

 ןריּפשרעד יינספא לָאז רע זא ,רָאנ יוזא ןדַײנשּפָא םיא טסלָאז

 ,ןריר ןטיוט א ןָאק רע סָאװ ,קעטייוו-סנבעל ןכיוה םענעי

 ןליפרעד דרע יד טנאה ןַײד ןיא רעדיוו לָאז רע זא ,טסעפ םיא טלאה

 ןןליּפש רע טעװ עשז יװ שרעדנא ,ןעלצרָאװ -- רעגניפ עניַיד ןיא ןוא

 ,ןענעק םיא ןקירדוצ ןעמ ףראד ןטסורב ןיא ןכעטשנַײרא זיב

 ,ןענערבוצסיוא םיא ךעלעכעל ןעמענ לָאז ץראה סָאד ןיילא זא
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 .ןעמאלפ טימ םיא ןליוקראפ ןעק'ס ,קיניײװ ָאד ךיוא זיא ץראה סָאד רָאנ

 עמאמ א לָאמא טגנעה סע יוװ ,ןרָאד םעד ףא ןעמ ףראד ןעגנעה

 ,למילב א יוװ ,ןיוש טיולבראפ זיא ,ןיוש טיוטראפ זיא סָאװ ,דניק ריא ףא

 .,,למיה ןיא ךיז ןסָאגעצ ןוא ןגױלפעגּפָא ןיוש טלָאװ סע יו

 ,ןבירטעג טיוט םעד טלָאװ יז יו ,םענָאּפ ןפא םיא טכיוה יז ןוא

 ;ןביל ריא ןיא שעפענ םעניא רעבירא ךיז טמעטָא יז ןוא

 ,ןבראפ יד ןפורּפָא םיא ףא ,ןגערפוצּפָא ךיז טמוק יז ןוא

 ,ןבראטש ןזיב זיא ,ףראד עמ ביוא ,םעטָא וד םיא ןיא יוזא ךיוא

 ,ןעייוו ןטניוו ,ןשיור רעטעלב :ןענירג ןרָאד רעד טמענ טלמעד

 ..ןעיײװָאלָאס ןטסענ ןעיוב ענַײז ןיא ךעלעכעל ןיא ןוא

 ,ןבירטראפ ןיוש זיא טיוט רעד ,סייוו ,ןעיײװָאלָאס ןכליה'ס עוו ןוא

 ןביל ךיז דיל רעייז רעטנוא טנגוי יד טמוק ךָאד טסיזמוא טינ

 ,ןטאט א ןופ רעביל רימ טסיב ,טנרעלעג ךימ טסָאה דייר טימ טינ

 ,ןטאט ענַײד טימ ןקיטולב רעטרעוו ענַײד ךָאנ סנַײה זיב ןוא

 ,רעכאמעדוד רענייש ןַײמ ,ריד ןסָאשעגניירא טָאה'ס ןעוו ,ךא
 ,רעכארעוָאד רעניורב רענעי ךעשיוכ ןופ ליוק יד ליומ ןַײד ןיא

 ,ןרָאלראפ ךיז טלָאװ דרע יד יװ ,לקאוו א ןָאטעג ךיז טסָאה ןוא
 ,ןרָאד א רָאנ ,ךיז רער יד טינ טעדיוה סע זא ,ריד טכודעג טָאה
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 -- ןצנאלפראפ םיא ןיא טלָאװעג יו ,םעטָא ןטצעל םעד טסָאה וד ןוא

 ןצנאגניא ךיז ןסָאגעגסיױא ,טקעטייוועגסיוא ,טמעסטָאעגסיוא

 ןכאז עגנירג ןופ זיא'ס ,טינ ןיימ/,, -- :רעטסילפ ןטצעל א ןָאטעג ןוא

 ."ןכאמ וצ ךעלעפיַיפ עטוג ןרָאד ןטליוהעגסיוא ןא ןופ
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 םיוב רענעדלַאג רעד

 ןעניקלאה .ש

 ,ןלאפ טינ דלאוו ןַײמ ןיא טעוװ םיוב רעביל ןיימ
 ,םעטָא ןַײז זיא רעטיוועג רעקיטכעמ רעד
 ,ןטָאש ןיא ךיז ןליק טינ םיא וצ םוק ךיא
 .ןלאפאב ךימ לָאז טכיל עסיורג ןַײז זא רָאנ

 ,ןלארטש יד קצווא ךיז ןופ טיג רע רעמ סָאװ

 ,ןטָאשאב דלָאג טימ ןיורק ןַײז טרעוו רעלופ ץלא

 ,ןדָאזעגסיוא יו טרעוו טייקצראווש-ןדָאב יד

 ,ןלאווק יד טעז עמ ,דרע ןַײז קיטכיזכרוד זיא'ס

 ,ןלייה יד ףוא ןסילש ןעלצרָאװ יו ,טעז עמ
 ,ןפָאטש ,ןצלאז ,ןטפאה :ןטראוו סערציוא ווו
 ,ןלייש ךיז טמענ עביל ּוװ ,טרָאד ,רעפיט ןוא
 -- ,ןפָארטעג ךיז ןעניז רעד ץראה םעד טימ טָאה
 ,ערעז יד טפאז ןיא טכיול ָאד ,טנורג רעד זיא ָאד
 .ערייּפ רעטוג ןַײד וצ רָאנ טנורג ןייק ָאטינ

 ו 9 85 6 !
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 רעגערטקינַאה רעד

 (עמעָאּפ)

 .סערעבּועמ זיא ןעוועג עקעסאּפ יד

 ,זיירג א -- רעלטכיצניב רעד ,דָאסלּפע רעד

 ,סַײװ-קיכלימ עדייב ןענַײז ןענאטשעג

 .סערייּפ ןיא ךיז ןסיגרעבירא טיירג יו

 ןקָאז רעקידערָאיקיצכא רעד טָאה'ס ןוא
 ,גָאװ רעד ףא יוװ ,טנעה ןיא ןָאטעג םענ א
 ןקָאטשנעניב עלא ןשיווצ ןטסנעש ןַײז
 ,גָאט ןטפירטעגנָא םעד ןגעװּפָא ףא
 ,ןעיוט עקידנקיווקרעד טימ גנילירפ םעד
 ,ןעיולב םעד עלעקטאכ םעד טָא ןיא טניוװ סָאװ
 ."טייל א טרעוו רעכָאב רעד, -- טצכערקעג סיז ןוא
 ןביוהעגנָא ןבַײלק רע טלָאװ סעכאנ יו
 ,טיישראפ ןעוועג זיא סָאװ ,דניק א סנַײז ןופ
 ,טיירפאב רָאנ ךיז טנעה ענַײז ןבָאה ןוא
 ,ןביוט יד יו ,ךיז יז ןבָאה טרעטאלפעצ
 ,טָאטש-קינָאה רעליטש ןופ ךעלעכעד ףא
 ,ןרעווש א געוו א ןופ יו ,דימ ,ךיז טכוד ,רָאנ
 ,דָאס ןיא רעהא יז ןטלָאװ ןגיולפראפ
 --- ןרעלק עדאווא טציא טלָאװ רעקיטַײז א
 ,"טבאמ ןָא ,קירעפעלש ָאד טייג טעברא יד;
 רענייא ןימ אזא םיא וצ טגָאז סע ןעוו רָאנ
 -- ,"רענייב ענַײד ןעור ןיוש זָאל ,רעטלא ,ונ, --
 :טכאלעגסיוא םיא טומ ןטוג ןיא טלָאװ רע
 ,ןציה טינ ךיז וטסלָאז ָאט ,טסמוק ןעניב וצ;
 ."ןציווש ןשטנעמ ןעוו ,טנַײּפ ןבָאה ןעניב לַײװ
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 ,דַייז ןיא טיג ןוא ,טקעמשעג םיא טָאה ימ יד
 טַײז-ןסיורד יד טָא יו ,טדיילקעג טסָארּפ רָאנ
 ,ןטיווצלּפע יד טינ ןעוו .ןקָאטשניב ןופ
 --- ןטינשעג ןַײפ ןוא יז ףא ענעגיובעג
 --- ,טקָאטעגנַײא לטייווק א ןיא לטייווק א
 .קָאטשנעניב רעד ןעזעגסיוא טלָאװ יורג יו
 ,סָאלש א טלעה ענַײז ךעלטערב רעטניה רָאנ
 --- ,סָאק ןיא סָאק ןסָאלשעג -- ץנעדערק א יו
 ,ןענַיװ-ןזיור טימ ךעלרעמעק ןעִילג טרָאד
 ןענַײז עקידנצכעל ןטרָאד קיבײא ךָאד
 ןעיוב סָאװ ,סעצינשאּפערָאה יד ימ ךָאנ
 .ןעיוט ןוא ביוטש-ןעמולב ןופ טאטשראוו ןימ א
 ,ןַײז קָאטשניב א ךיוא םיא זיא ןבעגעג
 ,ןיײש-ןשטנעמ רעטוג טימ ,ץראה טימ לופ רָאנ

 ,עצראווש ענַײז ןגיוא ןבָאה ךיז טנערבעצ
 ,ןצראה ןיא ענעדנוצעג ,סמערוט-טכַײל יו
 טיירגעג קָאטשנעניב א ךיז רע טָאה סָאד
 טיירדראפ סָאװ רעדייא רָאנ .ןענעפע טציא
 ,ןטלאהאב דמעה ןיא יז ןוא דרָאב עסַײװ ןַײז
 ;רעטלא ןַײז טימ יוװ ,ריא טימ קידנעלטרעוו ךיז
 ,טייווק ןַײמ ,טינ ךיז שימ ןכאז ענַײמ ןיא; ---
 "!ןעניב ענַײמ ,ךיד טעב ךיא ,טינ רימ ץייר ןוא
 טנעה יד ןיא ןיוש םיא אב טָאה סע ןעוו ,ךָאד
 ,טדנעלבעגפוא ,קינָאה טימ טלופראפ ,םאר א
 ,ענימ ןַײז ךיז ןטיבעג לָאמאטימ טָאה
 ,טאמ-קילייה ןרָאװעג זיא םענָאּפ סָאד
 ,לּפמעטש ריא םעד ףא לעז ןַײז טלָאװ ןלעטש יו
 טאלאכ ןרעביוז ןיא ןעזעגסיוא ןוא
 ,לּפמעט םעד ןיא רעטסירּפ ןימ א יו ,טָאה רע
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 טאלב רעד ןיא ךיז טפיטראפ דניצא טָאה סָאװ

 ,ןביל ןוא םענעדלָאג םעד ,ךוב ןסיורג ןופ

 .ןבירשראפ טפירשיקינָאה טימ טרעוו טעברא ּווװ

 ,וואסק-ןעמולב םעד ָאד טנעיילעג טָאה רע
 ..ףאשאב ריא ןוא דרע-עמאמ ןופ לאווק םעד
 ;רעטּומ א ןופ עמָאשעג ריא טנעיילעג
 ,רעטוג רעד םאר רעד ןופ טָאה םיא וצ טקוקעג
 ,טכיל רעקידרעמוז טימ טסאּפעגניירא

 טכיזעג קידרעציוא סָאד -- ךלימ ןוא טולב טימ |
 ,ןטשטנעבעג ,ןרעַײט ןַײז ןופ דנאלמייה ןופ
 ,טלעוו רענשאּפערָאה ןַײז ןופ ןעניז רעד
 טלעהעגסיורא טרָאד ןופ טָאה םענָאּפ סָאד
 .ןשטנעמ א ראפ קינָאה רָאנ טגנערב סָאװ ,שטנעמ ןופ

 .טלעטשעגניירא םאר יד קירוצ טָאה רע

 ,.ןעיימ ןביוהעגנָא ךיז ןיב יד טָאה ןיוש

 טיײװקלּפע ןא טסאל ריא רעטנוא טָאה ןיוש

 טייהרעטמעשראפ ּפָאק ריא ןָאטעג גיינ א

 ,ןעִילמ ןיא ,טפאשנדַײל-עביל ןיא ךָאד ןוא

 .סײרּפשעצ ךעלעטעלב יד ףניפ סמערָא יו

 -- ןענאטשעג טליּפשעגסיױא זיא יימ עדנע רעד

 .יוט-ראטקענ רעיולב-למיה לטוב א

 ,יוזא טגיילעגפוא טנַײה זיא ןטלא םעד

 ןענאטשראפ טלָאװ עמאטסימ דניק א רָאנ זא

 -- זיורבעגפוא ןקידװעטמָאי-װערע ןייז

 ,געהנימ ןַײז יו ,ןבילקעג ךיז רע טָאה סָאד

 ,זיוהרעדניק ןיא קנאשעג א טימ ןייג טנַײה

 .קיניזימ א יו ,ןעוועג םיא ראפ זיא סָאװ
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 ,ןבעל סָאד טאהעג ביל רע טָאה רעדניק ןוא
 ןבעגוצּפָא עמָאשענ יד ,ייז ץראה סָאד
 .טמיורטעג טָאה רע .גראק םיא ןעוועג ךיוא זיא
 ,ןעמוק םינָאב יד דלעפ ןופ רָאנ ןלעוװו טָא; --
 ןיוש טָאה רע ןוא --- ?!טַײלערוװעכ יד וצ ,אדייה זיא
 ןעמונעג ןעוועקאמס ,ךיז טכוד ,רעירפראפ
 ,ּפיל ןַיז ףא רעדניק יד ןופ לכיימש םעד
 --- ,"ביל םיא ךיוא ןבָאה ייז ?אה ,ןעלכיימש ייז,/-
 ,ןטכארט ןעמונעג ,דניק א יו ,ןיוש רע טָאה
 .ןטראוו ןרָאװעג םיא זיא יוזא רעווש ןוא

 - טקישעגסיורא זלעפ ןיא רע טָאה רָאיאק
 טקישעג ןַײז זא ,ןיז יד טימ קָאטשניב א
 --- עכַאלעמ יד ןענרעל ןוא ןיב יד לָאז סע
 --- ,עכָארב-לזאמ טימ טייווק א ןיא ןייגניירא
 ,טריוולַאק םעד קינָאה רערעמ ןעגנערב לָאז

 ,ןסירעגפוא יוװ טרָא םענופ םיא טָאה טציא..
 טירט ענבירד טימ טָאה רע טלייעגקעווא
 .ןסיגֹוצנָא רעדניק ראפ דעמ טימ גורק א

 ,טינש ןפא קינלעטס יװ ,טייהרעטכידעג
 ,רעמיצ םעד טָא ןיא טפוד רעד זיא ןעגנאהעג
 רעמיש א קידנפור זיא ןאגעגמורא
 ,דעמ ןקראטש ןופ ,יילרעלא סקינָאה ןופ
 ,טעז ףא ןוא עכמיס ףא קידנטעבראפ
 ,ןטיירג רע טמענ רעדניק ראפ סָאװ ,קינָאה רעד
 ,ךייוו-לדייא ןוא טנייכאב יוזא זיא רע
 ףייח-לגיּפש רעד ןיא ןַײשּפָא ןא ךַײלג יו
 ,ןטייווק עריא טימ טסבלעז עיצאקא רעד ןופ
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 סיורא גורק ןופ טקוקעג טָאה קינָאה רעד
 .ןעניג ןטסנייר ןופ גיוא ןימ א יו ,םיא ףא
 ןעניז ןַײז ראפ ןוא .טרעלקעג רע טָאה --- *!ייז ראפ, --
 ,זיוהרעדניק סָאד טָאה ךיז טלעטשעגקעווא

 גיוו רעד ןופ ,ךיז טכוד ,טָא ,ךעלעפייא ךָאנ
 ,גירק רערעווש רעד טייווראפ רעהא ייז טָאה
 ןפָארטעג טָאה'ס זא ,טליפעג יו ןבָאה יז
 ,טלעוו רעד ףא סכעלקערש רעייז סעּפע ךיז
 טלעטשראפ טינ עמאמ יד יז טָאה רעמ לַײװ
 ןפָאלראפ טינ יז געוו םעד ,טַײקטנלע ןופ
 ,טכאנ יו גָאט טמעראוו סָאװ ,ץראה-עמאמ טימ
 טכארטראפ קיטעמוא ךיז טפָא ןבָאה ייז
 ,ןכוז וצ טרעהעגפוא טינ ץלא סעפע ןוא
 ,טכארבעג ןאד ייז טָאה רע סָאװ ,קינָאה םעד
 ,ןכוזראפ וצ ןקָארשעג ךיז ןבָאה יז
 ,טנעקעג ייז ןלייה טָאה ץראה א רָאנ ןוא
 .טדנעוועג ךיז טפאשביל ןיא רָאנ טָאה ץלא ןוא

 ,רעטכעלעג טימ ,ךעלביל ןבָאה יז ןעוו ןוא
 | ,"דעמ-עדייז; ןפור ןביױהעגנָא םיא

 ,רעטכער רעד ייז ןיא טָאה סָאד --- טליפרעד רע טָאה -
 ,טדערעצ ךיז סעדנוק רעקידנליּפש רעד
 ןגיוא ענַײז ףא יוזא טָא עקאט ןוא
 ,ןגיוצעגסיוא ,ןווייה ףא יו ,ךיז טָאה עמ
 | ...ץראה ןזיב םיא טכיירגרעד

 טָאה םיא יצ א

 ...ןָאטעג ייז וצ

 ןגָארטעגסיורא רָאנ יו

 ,דָאס םעד ןיא קינָאה טימ גורק םעד טָאה רע
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 ,ןגָאלש ךיז םיא ןיא ןיב א טָאה רע ןעזרעד

 .טּפעלקעגנַײא ךיז רעמ ץלא דעמ ןיא טָאה יז

 ,טּפעלשעגסיורא ןיב יד טָאה רע טכאדאב

 ,ןזָאלוצּפָארא דרע רעד ףא יז טווּורּפעג

 ,ןזָארג ןיא ןשאווסיוא ןטרָאד ךיז לָאז יז

 ,טרָא םענופ ןריר ךיז טנָאקעג טינ רָאנ

 ,םענָאּפא ,טָאה ןרעטש םוצ ןָאטעג בייה א

 ,טרָאד ןופ ןָאטעג לאפ א רָאנ ,ךיז טנאה ןַיז

 ,םענַאּפ ןַײז ףא טשעלאכראפ קידנשטילג ךיז

 ,דרָאב ןַײז ןיא ךיז טּפעלקעגנַײא טָאה ןיב יד

 ,ןעליוק יז טלָאװ עמ ךיילג יוװ ,טזָאלעגסיורא

 ,טדַײנש סָאװ ,אזא ףור ןקידנלאש א

 ןליוה טרעדורעגפוא ןוא טציירעצ ריא רָאנ

 ,טַײװ רעייז ןופ םיא וצ ןאגרעד ןיוש זיא

 ,קינָאמראה א רָאג טליּפש טָא זא ,םיא טכוד'ס ןוא

 ,קינָאה טימ גורק ןַײז זיוהרעדניק םוצ טגָארט רע

 ץנאט א ןיא ןעיירד ךיז םיא םורא ןוא

 ,טצנאלפראפ לָאמא טָאה רע סָאװ ,סעּפיל יד

 .ןפָאלראפ געוו ןַײז דלאוו א זיא םעצולּפ רָאנ

 ,יוזא ןעוועג גנוי זיא רע ןעוו ,ָאד טָא

 יוריןעניב ןדליוו א אב ךיז טָאה רע

 .ןפָארטעג רעב ןסיורג ןטאלטאּפ א טימ

 .ייץראווש ןוא רעווש --- ,רעטאלטאּפ רעד ,רע זיא טָא

 ץראה ןפא םיא ףורא ךיז טרעגלאוו רע

 ,ןרעטש םעד ,קידנפיוז ,םיא טקעל ןוא טקעל ןוא

 ,ןרעוו ךיז ןָאק ,רענייב טימ טאי א ,רע רָאנ

 ,ּפָאק ןיא םיא לגנערד א טימ רע טיג זיא

 ,ּפָא ךיז םיא ןופ רעב רעד טלייט ךעלעמאפ
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 למיה םוצ טילפ רע ,דרע רעד ףא טינ טלאפ רָאנ
 ,..ךיור ןקידנקלָאװ א ןיא ךיז טײרּפש ןוא

 ,ךיוה רעייז ןעגנורּפשעג םיא זיא ץראה סָאד
 ,למיוועג סניב רעד םיא וצ ןיוש זיא ןאגרעד
 ,ןייגעצ טינ ךיז ליוו רע --- ךיור רעד טָא רָאנ
 --- ,ןיילא ךיז וצ טכארטעג רע טָאה --- ,טָאג ,ָא;
 ,ןסעוצפוא קינָאה לפעל ןייא רָאנ טָא
 ,,"טכער זיא

 ,ןסעגראפ ךיז רעדיוו טָאה רע רָאנ
 ,סיוא ,ןקָאז םעד ,םיא ךיז טוַײװ רעדיוו ןוא
 ,זיוהרעדניק םוצ גורק ןטימ טציא טייג רע
 ,ןפוליגעב יו טנאּפש רע ,םיא זיא טוג ןוא
 :ןפור םיא ךעלרעדניק יד יו ,ךָאד טרעה רע
 "!"ידעמ-עדייז, רעּביל וד ,זדנוא וצ םוק ,ונ;
 טעלג ןייא טימ טַײהדניק רעייז טלָאוװ'ס יוװ ןוא
 ,לכייה א --- טלעוו עַײרפ א טלָאמעגסיוא םיא
 ,טלכיימשעגניירא ריא ןיא ץראה ןַײז טָאה סע

 | ,טילבעג םיא רעביא טָאה םיובלּפע ןא..
 . ,ןעגנולקעג ןיב יד קראטש טָאה טסורב ןַײז ףא ןוא
 ןעגנוזעגסיורא ץלא טָאה םיא ןופ ךַײלג יו
 ;טימעג ךיז ןוא טלעוו ענשאּפערָאה ןַײז
 ,סנּפָארט טימ יוװ ,ןעניב ןבָאה סע ךייה ןיא
 ,טײרּפשעגסױא ןביל ןַײז ּפעטס ןַײז םיא ףא
 --- טײרגעגנָא רעדניק יד ראפ --- קינָאה ןוא
 ,סנּפָאקוצ םיא אב טנערבעג ךעלרעַײפ טָאה
 - ,טילגעג ןוז טימ ,דלעפ םעד טימ טמעטָאעג
 ,טילבעג םיובלּפע רעד םיא רעביא טָאה'ס

 ו 1



 טנאיר טקאמ

 סאג עשיטריוולַאק עַײנ א

 ,ןטסרעוו עטַײװ יד טגאקאב רימ ןענַײז'ס
 / ,טרעהעג בָאה'כ עגַײט ןופ םורב ןדליוו
 עטשרע יד בוטש יד טגיילראפ טָאה עמ ןעוו
 .דרע רעטווּורּפעגסיױא טינ ךָאנ רעד ףא

 -- ןשיור ןעגנורענירעד --- ייבראפ ייג'כ
 - ,טריפ ךימ רעהא טציא לגעטש ןייק טיג
 וועשיוט רעטסטלע רעד טבעל ךָאנ בוטש רעד ןיא
 ,טריוולַאק ןופ רעיוב רעטשרע רעד ןוא

 סרעמוז טעטיװצענּפָא ןבָאה קיטפוד
 .טרענעג טפאז ןסיז טימ דרע יד ןוא
 ,ןעמוק רעיוב רערעמ ץלא --- רָאי א סָאװ
 ,רעמ ץלא וצ םינייכש ןעמוק סע ןוא
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 ,ןרָאפ וצ ףרָאד ןיא םוק'כ ןעוו ,יוזא טָא

 ,ןייטש עַײנ א בוטש א ןיוש ךיא ףערט

 ,ןרָאבעג סאג ןייא.ךָאנ טרעוו'ס --- ךימ סע טיירפ

 .םייה יד רעשימייה ךָאנ טרעוו סע ןוא

1 9 5 4 

 ?רעמ ןבָאה ןעמ ףראד סָאװ

 ;ןדלעמ רימ טלעוו רערָאג רעד ראפ

 ,טעוועג ןיא ןעייג רימ --

 רעדלעפ ןעילב ןלָאז סע

 ,טעטש עַײנ ןסקאוו ןוא

 ךיז טסעמראפ טאדלָאס א ביוא

 -- ,סיילפ טימ ימ-סנדירפ ןיא

 רעטסעב רעד זיא'ס םעלָאש ןופ

 ,זייוואב רעטססעליוב ןוא

 --- ןביוהרעד ןַײז טעברא ןיא

 ?רעמ ןבָאה ןעמ ףראד סָאװ

 קיבײא ףא לָאז ןענַײש זיא

 !דרע רעד ףא םעלַאש רעד

1059 
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 טסבראה

 ,טייטש סע לגירק א רעטצנעפ ןַײמ ףא

 ,טייזראפ ןטרָאד עלעמילב א בָאה'כ

 ,ןוז רעד ףא סע זיא ןסקאוועגסיוא

 ,םולב רעקיטכערּפ א ןיא טילבעצ ךיז

 ,ןייא ךיא ּפאז טפוד ןקיטפאז ריא ןוא

 .ןייוו ןטסלדייא םעד ,ןטסעב םעד יו

 ןיילא גנילירפ רעד זא ,טכוד סע ןוא

 ,ןייג וצ רעדיוו ןיוש ןעמוקעג זיא

 ,ביוש רעד ךרוד קוק א ךיא וט טָא רָאנ
 ,ביורד טימ ןיוש טּפאלק רע -- ןגער רעד :עזיכ
 ,טקעדאב דלָאגניג טימ רעמייב ןרעוו'ס
 .קעווא רעמוז רעד ןיוש זיא'ס --- סע טסייה

 -- ,טרעשאב ןיוש דלעפ םעד ןקלעוו ביוא זיא

 !טרעוו ןאד ענָאזאוו יד טָאה לפיוו

 ,טיהראפ ךָאנ ךיז ראפ רעמוז םעד בָאה'כ
 ,טיווצ ןטימ טציא ךָאנ ךיז קיווק ךיא ןוא

 ,םוטעמוא ןַײז לָאז ןבעל סָאד ,ליוו'כ

 ,ןוז רעד ףא םולב עקיבייא ןא יו

18 
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 סעלער שריה

 עגַײט רעד ןיא

 ןפָאלראפ זדנוא זיא געוו םעד עקרעוועוו עסייוו א

 ,טרעלקראפ טּפעלקעגוצ ךיז םאטש א ףא ןוא

 ןמָאלש טינ רָאט עגייט יד ,טּפָאלש עגַײט יד

 ,דרע רעד ןיא סעדיוס טנזיוט עריא טימ

 ,סעטכיּפ יד ןוא סעלדָאי יד סיפ יד וצ ןלאפ'ס ןעוו

 ,רילָאק ןַײז רעלעה ןוא טרעוו רעסערג למיה רעד

 ,עטכישעג יד ןעשזדנָאלבראפ רעהא לָאמא טעוו'ס ביוא

 ,רימ ןגעװ ןלייצרעד סעּפע ךיוא יז סעוו

6,807 

4 9 0 

 ,ןפָאצ ףא קע םעד טיירדראפ עכירעב עסיורג יד

 ,טַײצ יד ןָא ךעלרע רעייז זדנוא טזַײװ יז

 - ,ןפָאלש ךיז טליוװ למיה ןעיײרפ רעטנוא

 .טַײז רעד אב טמעראוו רעטַיש א ןעוו

0* 



 ,רעסיז א םיורט א רָאנ ,טינ ףָאלש ןייק ףָאלש רעד זיא'ס
 ,םעלק רעטראצ א ןוא רעפיט א קנאדעג א
 --- ,לסיב א ּפָא ךיז טסרעק ,םענָאּפ ןיא סייה ריד טרעוו
 .םענ א ךיד ןקוסעמ טסָארפ רעד טיג

 ,ןעָארג םעד םורא ןיא ןגיוא יד ךיז ןפיולעצ

 ,טינ יצ ,טספָאלש וד יצ ,רעכיז טינ טסיו וד ןוא

 ,ןעור רענייב יד זא ,לָאמנייק יו ,טסליפ וד רָאנ

 ,טיווצ-לּפע רעסייוו זיא יינש רעד :טכאד ריד ןוא

9 4 4 

 ,ךיוה ןוא שירעפיטש לדיימ א טכאל

 ,ךיור ןקידנעמיווש ךרוד רימ וצ טקניוו

 ,רעהא םוק --- :ךימ טפור רעגניפ ןטימ

 ?רעילאוואק ,טערומכראפ וטסיב סָאװ

 --- סיוועג ףא רימ טסאּפ ןעמָאנ רעד ,ָאי
 .סיפ יד ףא לוויטש ערעווש יד טכארטאביכ ןוא

 ,ןָא ךימ טנאה א ראפ לדיימ סָאד טמענ
 .ןָאט וצ סָאװ טינ סייוו ךיא ןוא ךיא קוק

 ,קעווא ןיוש לדיימ םעד ןופ ךיא ליוו

 :גערפ א ךימ קיור םעצולּפ יז סוט

479 
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 ?רעילאוואק ,וטסיב ןטנאק עכלעוו ןופ ,גָאז ---

 .ירעב"עגַײט רעגיה א -- :ךיא רעפטנע

 ,.ןעזעג ךאס א ןיוש ךיא בָאה ןרעב ---

 .ןעוועג טינ ןענַײז ענרומכ עניוזא רָאנ

 ,עגיײד עסיורג א ךָאנ רימ טייג'ס :ךיא גָאז

 יייעגיײט ןיא עכירעב ןַײמ ָאד טעקנָאלב ץעגרע

 ,טכארטראפ ענַײמ דייר יד סיוא יז טרעה

 .טכאדראפ ןוא דיילטימ טימ רימ ףא טקוק יז ןוא

 ?רעמ סעּפע רעדָא דיילטימ עקאט סָאד זיא

 ..ירעב א יו עקאט ,טרעּפמולעגמוא ךיא ייטש

1087 
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 ,עטראצ רעייז ןענַײז סעזערעב יד זא ,טגָאזעג טסָאה --

 יד טימ ןטייווצ םעד סנייא ןגָאלש ייז יו ,רָאנ עז
 -- ,עטראה רעטיר

 ...רעטיוועג ןיא לגניי סָאד רימ וצ טגָאז

 ,עטסיירד ןענַײז ןענָאילק יד ,טגָאזעג טסָאה ---

 -- ,עטיירדעגסיוא ןגַײװצ ארא'ס ,רָאנ עז

 .רעטיוועג ןיא לגנַיי סָאד רימ וצ טגָאז

30--6 



 ,קיטפערק טינרָאג ןענַײז ןבמעד יד ןוא --
 --- ,קיטכעמוא ןרעטיצ ןוא ךיז ןעלסיירט יז
 ...רעטיוועג ןיא לגנִיי סָאד רימ וצ טגָאז

8 } 

 געכינָאװאיל

 ,עקניראמ-ערעמ עכינָאװאיל א טצנאט
 ,עקניזימ סמעכָאנ ,עקניזימ סמעכָאנ

 ,טעּפוט ןוא יז טגנירּפש עטיור ךעלעכיש ןיא

 .עּפוי רענענייל רעביא סעטנעל יד ןעלגנעלש ךיז

 ,רעטנוא טגנירּפש אלָאקימ לדמעה םענעדַײז ןיא

 ,רעטנומ ייז ןעמיווש טָא ןוא ,םורא יז טמענ רע

 ,ןדיירפ ןיא שזא טנייוו עטאהא רעטומ ןַײז

 ,ןדייב ךייא ראפ רימ ,ךעלרעדניק ערעַײט

 :לקניוו זיב לקניוו ןופ ףוא לאז רעד טרעדור

 !עקניראמ ,ָאווארב !עלָאקימ ,ָאווארב --

 ,ןגָארט ךימ טמענ טרָא ןופ טעּפמיא ןקיטסאה ןיא

 ?ןגָאז ךיא לָאז סָאװ ונ ,ענַײמ ךעלרעדירב

 ,ןגינ א ךָאנ קנעב ךיא ,סכעליירפ א ךָאנ קנעב ךיא
 .ןגיוו יד ןיא טקעוװעג עניילק ךָאנ זדנוא טָאה סָאװ

 -- עלאק ןוא ןסָאכ טימ ןצנאט ךיז טליוװ טציא רָאנ

 !סעלאבמיצ ,רימ טליּפש ,עכינָאװאיל א טליּפש

2 6 9 1 

 ,ץנאט-סקלָאפ רעשיסורסַײװ א -- עכינָאװאיל ו

81 



1282 

 גנילירפ ןיא

 ,רעדינ רעד ןיא ןעמושז עכלעוו ,סעקשטיר ןופ יצ

 ,ךיוה רעד ןיא ןשאר עכלעוו ,ןענָאילק ןופ יצ

 ,רעדיל עקידגנילירפ יד ןָא ןעמוק

 .ךיוא ןגינ רעד טמוק רעדיל יד וצ

 ,רעטרעוו יד ןופ קורדסיוא רעד טלעפ סע ביוא
 ,ןיילא ךיז ןופ ןאד ןגינ רעד טלאש
 ,רעטרע עקידסעווכאר ןיא טניוו רעד יו
 .ןייטש ןיא טּפאלק עכלעוו ,עילאווכ יד יו

091 

 עצילעטעמ א

 ,רעטציא לעה ןרָאװעג זיא רעטצנעפ רעטניה

 ,טכיל יד ,ערעַײט ,סיוא סילש ןוא םענ

 - עצילעטעמ עכעליירפ ארא'ס ,רָאנ קוק א וט

 ,טכירעגמוא םעצולּפ ךיז טליּפשעצ טָאה

 ,עכעלנייוועגמוא עקנאלש ארא'ס ,עגנוי ארא'ס

 ,לעה-קיצנאלג יוזא ךיז טגָארט יז ןוא

 עכעליירפ אזא יז טּפאלק רעטצנעפ ןיא ןוא

 .לעווש םאב קידנצנאט ךיז טיירדראפ ןוא

 -- ?עצילעטעמ א טעשָאּפ זיא סָאד זא ,טסניימ
 טרעקעגמוא טנגוי ןַײמ ךיז טָאה סָאד
 רעטציא עז'כ ,לגיּפש ןיא יוװ ,רעטצנעפ םעד ןיא
 .טכענ עטַײװ ענַײמ ןוא געט עטַײװ ענַײמ

 ו 96 0



 קנופ א

 --- !קערש ארא'ס -- יורטש ןשיוצ קנופ א
 ,ךיז טזַײװאב רעיַיפ סָאד םעצולּפ לַײװ
 קעווא םעד ןופ ןשטנעמ ןגעלפ לָאמא
 ,רעזַײה יד רעביא סעברָאט טימ

 ,טרעוו ןייק טָאה יינש ןיא קנופ א
 ,ןפָארטש טינ םענייק ןיוש ןָאק רע
 ;טרעקראפ ךיז טמוקאב טלמעד לַײװ
 ,ןּפָארט א רעסאוו רָאנ ,רעַײּפ ןייק טינ

 ,ךאווש טעילט קנופ א שא ןיא

 ,ןקערש טינ סע טוט םענייק ןוא
 ,ךאז יד טינ טנערב לָאמאכָאנ לַײװ
 .ךיוש קעווא רעַײפ ןטימ זיא סָאװ

 ,ראפעג א ןָא ךיז טבייה קנופ א ןופ

 ,רעכיוו א יו ,גָארט א ןוא ןערב א טוט'ס

 -- ,ראפרעד ַײז טיחעג ןעקנופ סימ

 .יירעכיזראפ עפיירס א ןופ םייח ןַײד

6961 



 ןאמרוטש ?טָאמ

 לריוג ןַײמ

 זַײװלגנִיי ןענַײז רימ
 ,ןענישאמ יד וצ קעווא
 טעברא רעד וצ ךימ טקעוו
 | .ןעניגאב רעד

 ,עלעטעטש סָאד טזָאלראפ בָאה'כ
 ,ןריובעג ןיב'כ ּוװ
 - לָאוואז ןיא

 ,לריוג ןַײמ זיא ןריובעג

 טמָארטש ןצראה ןיא
 ;טפאז-טנגוי ליפיוזא
 טאהעג ךיא טלָאװ ןעוו
 ?טפארק ןימ אזא

484 



 טאהעג ךיא טלָאװ ןעוו
 טנעה עניוזא
 ,ןעמָאנ א ןוא
 ?טמעש ןכעצ ןיא סָאװ

 טאהעג ןעד ךיא טלָאװ

 ,סעכאנ ליפיוזא

 ןעזעג ןעד ךיא טלָאװ

 ,סעווכאר ןימ אזא

 זיײוװלגנַיי טינ לָאז'כ ןעוו

 ,ןענישאמ יד וצ קעווא
 טינ ךימ טקעוו'ס ןעוו
 ?ןעניגאב רעד טעברא וצ

6)80 

 גנוילב

 טריּפשרעד ץראה ןַײמ
 .ריר רעדעי םעטָא-סנבעל ןופ
 טמעטָא ןבעל סָאד
 ךַײר-קיטכעמ
 ,זָארג טימ
 ,דלאוו טימ
 ,ךַײט טימ
 טלעה ןביוא ןוא
 ,טלעוו-למיה יד

2858 
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 דָאס רעד
 --- טישעגּפָא גנוילב טימ
 ,טילב רע
 - ךיא ןוא
 ףיט רעטספיט זיב
 | ליפרעד
 ןייכ ןדלימ םעד
 ךיז טימ ןַײז ןופ
 ,ןיילא טינ ןוא
 ךיז טימ ןַײז ןופ
 ,ריד טימ ,ןעמעלא טימ
 ,טלעוו רערָאג טימ
 ,םענַײמ גָאט טימ
 טנגוי יד יו סָאװ
 ,טלעווק

6))0 

 עמאס יד ,רימ

 | עטשרע

 םעלָאש ןופ ןָאפ רעטנוא
 ,טגיוו ךיז דרע ערָאג
 עטשרע עמאס יד --- רימ
 ,גירק ןגעק רעגירק

 .ןרָאי ןופ זיורב םעניא

 ,טלעה ןעיניב רעזדנוא

 ערָאלק ןצאלאּפ טימ

 .טלעוו רעד ראפ רע טקנאלב



 ןביולג ןופ ןוז רעד טימ
 ,רָאד ןיײמ סיורָאפ טייג
 ,ןביוהרעד --- געוו רעזדנוא
 ,רָאװ זיא םיורט רעזדנוא

 עטשרע עמאס יד ,רימ

 ,טלעוו-ןסענאלּפ ןיא

 ןכייצ רעזדנוא ןבָאה

 .טלעטשעג ךעלרעַײֿפ

 ןגיובעג טינ ןוא ץלָאטש

 ,טסאל רעטסרעווש רעטנוא

 עצנאג יד טלעוװ יד ןוא

 .טסאגוצ זדנוא וצ טמוק

 :טרעדנווואב זדנוא ןוא טמוק

 ,טלעטשראפ טינ יו ,טעז

 ןרָאבעג יינספא טרעוו

 .טלעוו יד לָאמאכָאנ
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 ךַײט-עװקסָאמ

 קיטכעמ וצ זיא םור ןַײד

 ךַײר-קידסעוװכאר ןוא

 ןעמָאנ םעד ןגָארט ףא

 ,ךיײט ןכעלנייוועג

287 



 ןכארּפש רעקילדנעצ ףא
 טנאקאב ןוא טבילאב
 . ןעמָאנ רעשיסור ןַײד
 ."אקערדאווקסָאמ,

 רעליטש ,רעכעלדירפ א

 םאצ םענרענייטש ןיא

 :רעדייסעק ךיז טכאד רימ

 ,םאי א ךָאנ טסקנעב וד

 ,עגַײד ןרעסאוו ףא

 ,גָאטראפ ןשירפ ןיא

 רעפמאד רעקיטכיל א

 .טגָארט ץעגרע טַײװ ךימ

 ,"ןיבעל; זיא ןעמָאנ ןַײז

 .קילג זיא ןפאה ןַײז

 רעפמאד רעקינוז א

 .טגיוו ךיז סעילאווכ ףא

 עכיוה גרעביןינעל יד

 ,ןטײרּפש ךיז עטנירגעצ

 ,ןרעטש עשלמערק יד

 ,עטיירב יד ןעלמיה יד

 ,ןקירב יד ,ןגערב יד

 ןטַײװ יד ,ןעיולב יד

 ,רעפמאד םעד ןטיילגאב

 .עטיישראפ סָאד ץראה ןַײמ
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 קיטכעמ וצ זיא םור ןַײד

 ךַײר-קידסעווכאר ןוא

 ןעמָאנ םעד ןגָארט ףא

 ,ךַײט ןכעלנייוועג

163 

 רעדירגב

 ,בעל ךיא עוקסָאמ ןיא
 ,גניז ךיא עװקסָאמ ןיא
 ,ךיז טבעל ָאד
 ,ךיז טגניז ָאד
 ,גנירג ךיז טמעטָא ָאד

 ,למיה ןיא ןרעטש יו

 -ײי ,רעבדימ רעד ןיא דמאז יו

 טניירפ עניימ לייצ ייג

 .רעדירב ענַײמ לייצ ייג ןוא

 ךימ סעב רערעדעי ןוא

 ,ןעמוק ךיז וצ טסאגוצ

 לָאצ ךיא ןדעי ןוא

 .ןעמוזעמ טפאשביל ןַײמ טימ

 ,יד טָא טפאשטניירפ יד

 ,רעטומ עקיצראה א יו

 ,יד טָא טפאשטניירפ יד

 -- ,רעטסעווש עכעלנבייל א יו

 זיא יז לָאמנייא טינ
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 ,ןעמוקעג ןטסיירט ךימ
 לָאמנייא טינ
 ןעמונעגמורא ךימ טָאה יז
 ,ןאמעינ אב ,עגלָאװ אב
 ,רעטסעינד םאב ,רעּפעינד םאב

1 2 

 ערוסב א

 .ירפרעדניא רעװקסָאמ רעקידגנילירפ-בייהנָא ןא
 ,טייג רעטצעל רעד ,ןַײז ןָאק ,יינש רעדניל א
 | | ,יורג -- למיה רעד
 ,טייווראפ ןוא טלּפענראפ

 ןוז יד טָאה םעצולּפ רָאנ

 -- ךיז טלארטשעצ ךיוח ןיא

 ;טרעוו רעלעה ,רעגנירג ןצראה ןפא ןוא

 ערוסב א טָאה םעצולּפ ןוא

 ךיז טלאשעצ קידרענוד

 ,דרע רעד ףא

 טלעוו ערָאג יד
 ' ;טפאגראפ ןוא טפעשיקראפ
 טזיירק ליוקדרע םעד םורא
 !טװאנַאמסָאק רעטשרע רעד
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 למיה ןטעביז ןפא

 למיה ןטעביז ןפא טָאה רע
 םיכָאלאמ ןייק ןעזעג טינ
 ,לגילפ ענרעבליז טימ
 ,ןדיינאג-רעדנווו ןייק
 ,ןעזעג רָאנ טָאה רע

 ,ןגיוו ךיז ןרעטש עקיזיר יו
 ,טרעהעג רָאנ טָאה רע
 םענַײז טימ ןצראה טימ יו
 .ןיזייר ייז

 ,ןקיטכעמלא םעד ןעזעג טינ טָאה רע

 = == ,ןייַג

 ךיילג יו
 זיא טָאג א רע

 .ןיילא ןזעוועג

 - רעדינ רעד ןיא טעהיטעה
 ,טיירד ךיז ליוקדרע רעד
 למיה םעד ןיא שטנעמ רעד
 .טרעהעג טָאה גנאג ןַײז
 ,ןעניגאב ןופ טכיל ןיא
 שטקנעבראפ ןגיוא טימ
 ...דרע רעד ףא שטנעמ רעד טָאה טקוקעג
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 רעטסעווש ןַײמ

 -אװָאקשערעט אניטנעלאוו

 טקנעשעג אװעַײלָאקינ

 ,ןרָאי עלא ןעוועג דיכָאינעב א ןיב ךיא
 ,טגָאמראפ טינ בָאה ךיא עיַײרט ןייק רעטסעווש ןייק
 ,ןרָאװעג רעטסעווש א ,ןדעי יו ,רימ טסיב וד
 ,טגָארט ךיז סעקערטש עשימסָאק יד ןיא ףיש ןַײד

 !סָאמסָאק םענופ ץראה ןיא טגָאלש ץראה סעכעלשטנעמ א

 ,יֹוט ןשלמיה ןיא -- ןרעטש ןשיוװצ טספָאלש וד

 ,עטסָארּפ א לדיימ א -- ןיטעג ןייק טינ טסיב וד

 ,טיורטראפ ןסיור םעד ןרעטש םעד ךיז סָאה סָאװ

 ,עטיירב יד עגלָאװ יד רעשפע ךיז טמעלָאכ ריד

 ;םיוז רענירג-יולב רעד לוואלסָאראי טָאטש ןופ

 ,ךיד טיילגאב סָאמסָאק ןיא סעיָאז טומנדלעה רעד

 . .םיורט ןַײד טלגילפאב עזיל עניקַײשט ןוא

 ,לגילפ ענַײד קראטש ןוא ,*עקַײשט; רעזדנוא ,טסילפ וד

 ,ךיוה רעשלמיה ןופ טגנילק לָאק טראצ שלדיימ ןַײד

 ,טלגיראפ טינ גצוו ןשנרעטש ןַײד רענייק ןוא

 ,טכיול זדנוא רעטראצ ןַײד לכיימש ןַײז טלעוולא ןופ

15 



 גרעבנרעטש וװעקנאי

 רעטכיד רעד ןיב ךיא
 :טשעראקאוו עלאק ןופ

 רעטכיד רעד ןיב ךיא

 .טשעראקאוו עלאק ןופ

 .רעטכיוועג יד לָאשגָאװ ףא ?סָאװ זיא ,ונ

 ?טשער סעּפע רעשפע ךייא רימ ןופ טמוק

 ןפילשעג זרעפ ןַײמ גונעג טינ ךיא בָאה רעשפע

 ?דיל רעַײא ןופ לאטעמ ןָא

 ,ןפיט יד ןופ םיא טכארבעגסיורא טינ

 ?טיווצ ןכעלרעקיש םעד םיוב רעליק רעד יוװ

 :ןעמרופ שרעדנא סע טנעקעג סיוועג טלָאװ'כ

 ,קראק ןפא ןקעלפ טימ סיפ עטכַײל

 ןיא טפאשמערָא רעשידִיי רעד ןופ ןָאיאר רענעזעװעג רעד -- טשעראקאו עלאק 1

 ,טשעראקוב ןקידעמָאכלימראפ

1083 



 סמערוטש ןעוו ,סָאד ןעמ טכאמ יו רָאנ
 ?קראמ םוצ ךאילש םעד טקאהראפ .רימ ןבָאה

 ןסעלסעמ-ּפעטס ןיא טנעקעג סיוועג טלָאװ'כ

 ,סיז ןליּפש וצ טיילפ סכעטסאּפ םעד רימ ןגרָאב

 -- 1גןסעש-טעמאס ןופ ךָאד ךיא םאטש סעּפע

 .סיפ יד אב רעדניר ןוא ףָאש

 ןפָארטס ענַײמ טימ טנעקעג סיוועג טלָאװ'כ
 ,טכיל סענָאװעל רעד וצ ףורא ךַײלג ןרָאפ
 ,ןפָארטסאטאק ןפאש ,ןרעקרעביא ךיז טרָאד
 ,טביזעג םענעפָאלשראפ טימ ןאמרופ רעטצעל רעד יו

 ,סעיילש יד טסיײרעצ ,טלעטש םָאביד ךיז דרעפ ןַייז ןעוו

 ,גראב-ענָאװעל א ןופ ּפָארא קידנעילפ

 ,זיא יינש יװ ןייש ּוװ ןוא טעשזדנָאלבראפ טָאה רע ווו

 ,קראמ ןטלא ןפא ןעלמירד ָאד טמוק רע קירוצ ןוא

 ,ןגָאװ םעד טָא ןעגניד רימ טנעקעג סיוועג טלָאװ'כ
 --- םעד ןופ טרָא ןפא רָאג ןרעדנא ןא יצ
 ,ןגָאלש טינרָאג סע ףראד עמ --- ןיילא טרָאפ לדרעפ עראד'ס
 ...םעשלאב רעד עינלעק רעד ףא ןוא טָאג טציז דיוב ןיא ףיט

 רעסטסנעּפשעג ךיוא ןעלמאזראפ טנעקעג סיוועג טלָאװ'כ

 ,ייז טימ ןייג וצ ביור ףא יצ ,עליפט-טנווָא ןא ףא

 ,רעטצנעפ יד ףא ןזָאל עטציירעצ טנעה ןוא ּפעק-רעדיוש עדליוו

 .ייווצ יד עלעסימ רעגניפ יד ףא שינאגילוכ ןָאט ףַײפ א ןוא

 .(םזילאקָאל רעשינעמור-שידִיי) סעקנָאל ---ןסעש ג
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 םלעכ רעזדנוא ןיא יוזא טנעקעג סיוועג טלָאװ'כ
 ,דִיי א ןיב ךיא יו ,ןרעוו םעסרופעמ ךיוא
 .םיא לעטשראפ'כ --- ןיילא סייוו ךיא -- םור ןַײמ רָאנ
 ,דיל רעטשעראקאוו עלאק ןַײמ טימ

 םענָאּפ סוועצאק ןגיה םעד טָאה רעטצנעפ ןיא רערעקיש א יו
 ,טימעג ןַײמ ןופ ביוש ןיא טלעטשעגניירא ךיז
 "םינָאמכאר"ייגב, עלא ןשיווצ זא ,סָאד טָא םיא ןרעווראפ יוזאיוו
 ...דיי רענוואלג רעד זיא ןזעוועג רע סנעדאפדלָאג קראמ ןפא

 ;ןרָאיטקא עשידִיי עטשרע'ד ןבעגעג גרָאב ףא שיילפ עטאט ןַײז טָאה'ס
 .ןיילא ןענעדאפדלָאג ,םיא עקאט ,ןוקסעלוגָאמ ןוא ןענײטשדלָאג רָאכָאס
 ,ןרָאװעג רע זיא טניירפ א רימ ,ןרעייז שעריוי ןעיײרט םעד ,רימ
 ,ןייב-ךראמ ןייק ךָאנ טינ םיא וצ םֹוק ךיא סָאװ ,טרעיודאב ןוא

 -- ?עגיישט, רעד ןיא לשיט ןַיז אב ןציז ךימ לָאמא טפור רע ןעוו
 ,ךורעג-סעימשאג ןוא -טולב ןַײז רימ ףא ףוא טינ טייג סע יו
 עניימ םירייוואכ-ןעּפ ןופ ךיוא רעלדייא ,רעדלימ רע זיא
 ,ךורּפש-עניס-עניק ןקידנטַײט ,ןקידנטפוד-שירארעטיל ןטימ

 עייוועל ןיימ ךָאנ ?ןענעקייל סע ךיא לָאז סָאװראפ ןוא
 ,ןייג ןלעוו םיצארעמא עגיה ןופ ערעדנא ןוא רע
 עייר-רעטכיד רענייש רעד ןופ רענייק סָאװ ,טינ ךימ טרא
 | ,ןענייוואב טשיג ךימ טעוו
 ןענייטשאב קידעווייצאמ טשינ
 ,ןייוועג-ףַײפ ןטימ ןוא רערט-ןעגנאזעגביול רעד טימ

 רעטכיד רעד ןיב ךיא
 ,טשעראקאוו עלאק ןופ
 ,רעטכיוועג יד לָאשגָאװ ףא ?סָאװ זיא ,וג
 ?טשער סעּפע רעשפע ךַײא רימ ןופ טמוק

18 
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 1 ָאד

 ,ןענאראפ ָאד זיב'כ טנַײה רָאנ טינ :טיידאב "ָאד;
 ,טרָא ןַײמ ןַײז טעוװ ָאד טשרע טנַײה ןופ טינ
 ,ןענאיווראפ טנאה עטכער ןַײמ לָאז
 ,ןיוש טבעלעג ָאד טינ בָאה ךיא ביוא
 ,טרָאד ךָאנ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 ןענָאמרעד לָאמא ךיז ןטרָאד ןעמ טעוו
 ,ימ רערעווש רעקידנטרָאד ןַיימ ןיא
 ,טַײהַײרט ןַײמ ןיא ,עביל ןַײמ ןיא
 -- טַיײהיײרפ ןופ געט יד ןיא -- טלמעד ןעמ טעוו
 ,רימ ןיא סָאד ןטרָאד ןעמיר

 ...יה ןופ טמאטש סָאװ :

10 

 לגנארעג םענעגייא ןיא טציא

 עטיינעגסיוא שיבאראסעב ןלארטש-ןענוז עטשרע יד טימ
 -  ,ירפראפ ןכעלבליק ןופ דמעה:טנווַײל ןקידרעמוז ןפא
 עטײרּפשעצ ,עקיטפול ךעלקער ןיא עסעװרָאב ןדִיי ךעלנייוועג ןעוו
 .-- יק ,ךעלבלעק ,ןגיצ עקנָאל רעד וצ ןביירט ןגעלפ

 -- לטעטש עצנאג סָאד טנַײה ןבַײרט ךיז ןיילא סיורא זיא |

 'נטעװָאס ןייק עינעמור ןופ ןרָאפרעביא ןכָאנ רעטכיד םענופ דיל עטשרע יד 1

 ,דנאבראפ
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 ,לָאט ןופ ךיז ןפרָאװעגסיורא ןיילא גיוו ןופ דניק א יו
 ,לטעלב א ןופ רעגנירג םערוטש םעד ךיז ןבעגעגּפָא
 ,לַאמאטימ רעדנאוו רעד ףא לגייפ יו ,ךיז ןביוהעגפוא
 | ,לגעס א ןיא ךיז טיירדעג ,טעוועדלאווגעג ,ייז יו ןוא
 ,ייברעד טרעהרעד רָאי-רעדניק יד ןופ ןעלשוב ןופ יירשעג סָאד
 לָאק ןיא לָאטש ןופ גנאלק רעד טמוק ןענאוונופ ,טשרע ןעמונאב ןוא

 --- לגייפ אב
 ...יילב ןוא ץילב ,עראמכ רעטנוא לגנארעג םענעגייא ןיא ,טציא

141 

 עקוװָאסעסע רעד ןופ עדאלאב יד
 / טנוה ריא ןוא עדליהנורב

 דנוב א

 עדליהנורב עקווָאסעסע רעד ןשיווצ זיא ןעוועג

 ,טנוה ןעיײרטעג -- יז יו ,ךיוא עשַאר א --- םיא ןוא
 ' ,רעדליּפעג ןיא ךעלנע ךיוא ריא וצ רע זיא ןעוועג
 | | ,רעטסעווש א ןיא רעדורב א יו ,ןטָארעג טאמיק
 ,רעטסערג טפאשטנַײרפ ןיא טבעל סָאװ ,קלָאפרָאּפ א יצ

 טדערעג
 --- וועלעק בלאה ,ףלָאװ רעבלאה רעד זא ,רעגאל ןיא טָאה עמ
 ,טעב םעניא לבצנאמ א יו ,ךיוא ריא טימ טפָאלש רע
 ,וועלייכ-ןשטנעמ טימ ןרעטיפ ,ןעלכעק םיא טגעלפ יז
 --- רעדניק עניילק ןופ רָאנ רענייב עטראצ ,עכייוו טימ
 - ,רעדניש םעד ןוא ןעלזאג םעד ,ףלָאװ א ןופ לגליג םעד
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 טגעלפ יז
 -- סענָאברָאק-ןַײּפ עריא ראפ ןיירא גָאט ןיא זיב ןביול םיא

 ,געיעג א ןיא טגעלפ ןעמוק יז םיא טימ ייז וצ סָאװ ,ןעיורפ יד

 -- ,סענָאװעל ענעגנאגראפ יו ,עכיילב יד ,עטנלע יד

 -- ןטינשעג ץראה סָאד יז טָאה'ס -- ץלא ןרעה ןבָאה יז טזומעג

 .ףטילעג טינ ליפיוזא ךָאד וועי טָאה'ס

 טנידעג

 עדליהנורב עקווָאסעסע יד *רערויפ, םעד ַײרט טָאה יֹוזא

 ,טניה ןשיוועצ ףלָאװ ןטלייװרעדסיוא ,ןטבילעג ריא טימ

 .רעדליּפעג-שטיר ןיא םיא וצ ךיוא ךעלנע ןרָאװעג

 . ןזַײא ןופ ץיירק םעד יַילצנאק ןַײז ןופ ךַײלג עדייב ןגָארקעג

 .ןזַײװ ךיז סָאלש ןיא םיא וצ ךיוא ןרָאפ וצ טפָאהעג

 טיירגעג
 .סענָאשקא ןוא רעפייא סיורג טימ עדליהנורב טָאה ךיז םעד וצ

 -- דיילק ךָאנ דיילק ןגיוצעג ביל ןראד-לקיפ ףא

 .סענָאברָאק עמערָא יד ןופ עטסנעש סָאד ןוא עטסעב סָאד :

 ,רענייצ ענ'דלָאג טימ טקעטשאב ליומ-עניוז עילאק סָאד

 ..רענייטש-לדייא רעמאדרעטסמא עטסרעַײט יד טימ עטצוּפאב

 ךילּפ ריא

 ,עטזיורקעג סענָאקָאל עדנָאלב טימ טקעדראפ טָאה יז

 ,ךיג סעמינ ריא לָאמ עלא ןרעוו רעבָא ןגעלפ סָאװ

 .עסיורג ןענָאראב יד ,ושטנאה יװ ,ייז ןטיבעג טָאה יז

 ,ןעמענ יז טגעלפ רעגאל ןיא ענעמוקעגדיינ יד -- ןיילא

 + ירעמעל יד יוװ ,ןרעש ,ןכערּב יז עלעדייא יד ּפעק יד
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 ,ףיירט ריא
 -- ןטלָאגעג טינ טינרָאג טָאה ךָאד םענָאּפ ענדוקסאּפ
 .."ףייז-ןדוי , עטמיראב טוג יד טינ עליפא
 ,ןטלאּפש-ןגױא ענטומ עריא ןיא טוג ךיז טקוקעגנַײא טָאה יז ןעוו
 -- ןסָאלּפעג ייז ןיא טָאה םאטש-טניה ריא ןופ ערעז ּווװ
 .ןסָאגעגּפָא לבעווש טימ סנייש א טכיזעג א לָאמניײא טינ יז טָאה

 -- טציירעצ

 ,ןעגנאהאב ךיז ,סעלעביצ טימ יוװ ,גנוריצ טימ טָאה יז

 טציילפ ןוא טמָארטש סע ,ריא ךיז טכאדעג טָאה'ס ןוא

 ,רעגנאל רעד טנאה סדנאלשטייד ןופ טכאמ יד ריא ףא

 ןטנאילירב טימ דנאבזדלאה א טָאה יז ןָאטעגנָא ןוא

 ןטנאּפשעג ףַײטש רעּפרעק טימ טראוועג ןוא ,עליפא טנוה םעד

 ,גָאט םענעי ףא

 .ןדאגסעטכערב ןייק טסאג סלא יז ןעמ טעוו ןפור ןעוו

 ,גָאלק ןוא ךָארב רעסיורג ריא זיא ןעמוקעגנָא רעכיג רָאנ

 "ןדאנ"רעלטיה? ןכַײר ןצנאג ריא טזומעג טָאה יז

 .עלָאשמעמ ריא ןלאפעג זיא'ס לַײװ ,ךיז ןופ ןסַײרּפָארא

 .עלָאּפאמ יד --- טנעָאנ .טלגנירעגמורא זיא רעגאל רעד

 - ליורג ןיא
 ןפרָאװעגּפָארא ךיז ןופ ןוא יז זיא ןענאטשעג
 --- ליומ ןופ ןוא סנדַײז סָאד ,רָאה יד ,סטוג עדמערפ סָאד
 - ,ןפראש קעטייוו טימ ןייצ ענעטנעמיד יד
 | יד --- יז טָאה טניימעג ,טדיילקראפ ךיז עולב-עורק ןיא

 -- ?עלאק-רעלטיה, | .

 .עלא טימ עטקיגַײּפראפ יד טימ ןשימסיוא ךיז יוזא
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 סיורא

 ןענירטנא טפאשנגנאפעג רעד ןופ יז טעוו טקרעמאבמוא ןוא

 ,סיורג ןַײז טעוו למוט רעד ןעוו ,סיזגער עטשרע יד ןיא דלאב

 ,ןעניפעג שינעטלעהאב א שטָאכ טנוה ןראפ יז זומ רעִירפ רָאנ

 ,ץוּפ ןצנאג ןיא סיפ זיב ּפָאק ןופ םיא ראפ ךָאנ יז זיא ןענאטשעג

 ,עדליהנורב

 .עדליוו סעַיוואה טימ טרעמָאיעצ ךיז --- עדייב ןוא ,ךיז טנגעזעג

 | | ןעוו רָאנ
 ןסילשעגּפָא ןיֹוש ןאגעג עקווָאסעסע עמאזיורג יד זיא סע
 --- ,טנעה יד טמעלקראפ ייוו ןיא ,עקשידִיי א ןופ רעדיילק ןיא
 ,ןסירעגּפָא לטייק ןַײז ןופ ךיז טנוה רעיײרט ריא טָאה סע
 - ,ןקוקוצמוא ךיז טָאה ןזיוואב יז רעדייא ...רעמיצ ןיא ריא וצ ןַיײרא
 | ,ןקורד סעטאל עלעג עמאס ריא ףא רע זיא ןעגנורּפשעגפורא

 לענש-ץילב
 ,ןסיבעגנַײרא קראק עמאס ןיא ריא עפראש יד ןייצ יד
 ,לעווש רעד זיב יז טּפעלשעג --- טביוטראפ "סאה-ןדוי; ןופ
 ןסיוועג ןשיטניה ןַײז טימ ןוא ,טקעמשרעד יז רֹע טָאה םעצולּפ ןוא

 --- ,עריגעּפ א ןיוש --- יז רָאנ ,ריא ןבעֶל ךיז טגיילעגקעווא -
 ...עריא ןטּפיה יד ףא עדרָאמ ןַײז טליפעג טינ ןיוש רעמ טָאה

 ,ןַײז ןָאק
 -- עדייב ןפָארטעג יוזא ייז ןגיל טָאה'מ ןעוו זא

 ,ןייש-עיקש סרעלטיה ןיא עקווָאסעסע רעד טימ טנוה םעד

 -- סעדייא-רעגאל עלא יד טנעקרעד ייז ןבָאה'ס ןוא

 - ,ןסָאשרעד ץעוָאסעסע םעד וועלעק םעד ןאד ךיוא טָאה עמ

 ,ןסָארדראפ טלָאװ --- עליפא ףָאס ןימ אזא ךימ רָאנ
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 "עטיוס רעװקסָאמ, רעד ןופ

 ןרעַײפ עסַײװ יד

 טכאנאב ןרעקאלפ סָאװ ,ןרעיײפ עסייוװ יד

 טָאטש רעד ןופ ןעלגיה עלא ףא

 ,עריא ןקירבאפ ןוא ןענאב טימ |

 ,עריד ןַײמ טימ ןדירפ ןופ טקעּפסָארּפ םורא

 --- ןָאקלאב םעד --- טקנוּפ"ךיוה ןַײמ ָאד רימ בָאה'כ ווו

 -- .ןָאק ךיא טסניד-עטכאוו ןַײמ ָאד ןעווארּפ ןוא

 יה ןרעַײּפ יד
 ,ןרעַײש ןוא ךיז ןצוּפ דימָאט ןופ יו ,עסַײװ-רָאלק

 --- ךאס א ,ךאס א ,ךאס א --- טייקרעביוז רעייז ןזַײװ ךַײלג

 .טעריוועג טלעטשעגסיוא ךיז םיור םעניא ןבָאה ייז

 ,טכאד ךיז זיולב ביײהנָא ןיא יוזא סָאד רָאנ

 ,טייטש עמ גנערטש ,רעדנוזאב טָא לַײװ

 - .עדימאריּפ א םאזוצ טיוב עמ טָא ןוא

 -- דיירפ רעטקעלפאבמוא רענייר ןיא ליּפש עכיוה יד

 יייעדימ ןוא רוטאנ ,זיא עדיוווא ייז ראפ

 ,לָאמא גָאט ןופ ץָארּפש ןטשרע זיב ייז ףא קוק ךיא

 ,לָאטשירק יו ,ןַײז ןייר ךיוא טסַײג ןיימ יוזא ביא ןוא
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 זוברא ןא יו יוזא

 ,ןטינשעצ ייווצ ןלייט ףא ,רעקיטַײצ א זוברא ןא יו יוזא
 --- ,ןטימרעדניא ןטָאשעצ עכעליירפ ךעלרעק טימ
 ,ָאש רעד טָא ןיא סיוא טעז ,עקיבראפ-קישיור יד ,סאג-יקרָאג יד
 . - :ָאלב טימ דלָאג-טנוװָא סָאד יירפ ךיז טשוק סע ריא רעביא ןעוו

 ,ןטלא ןיא ץראה ןיא טכאוורעד טסולג עשירעשאנ-שידניק עסיורג א
 = ..ןטלאּפשעצ טגיל סָאװ ,זוברא ןופ לטפיר א ךיוא ןָאט ּפאכ א

 . ןרעטש עסייה-שידרע יד

 -=  טָאטש רענשאּפערָאה ןַײמ ןופ ןרעטש עסייה-שידרע ,עקידעבעל יד
 | דָאס םעד רעמ ךָאנ ןרעסערגראפ טכאנ רעטעּפש ,רעפיט ןיא
 . ,ימ ןוא סַײלפ-ןעניב ןַײז ,ןשטנעמ םעניא ורמוא ןסיורג ןופ
 ,ילפ א טוט רענייא טינ ,עשידרע יד ,ייז ןופ שטָאכ ןוא
 - ,לעז ןַײמ ןיא ןפערט ייז --- ,עשלמיה יד ,םיור ןיא ,טרָאד יו
 לעה זיא סָאװ ,ןקעלּפטנא ןַײש-לדָאנ רעפראש טימ
 -* =- ןעקנופ-ןעיוט ערעייז טימ ךימ ןשירפרעד ,רימ ןיא יורג ןוא
 ...ןעקנורטאב ייז ןופ רעװ ךיא ןוא --- עגנערטש ַײס ןוא עדלימ ַײס

 רענשאּפערָאה ןַײמ ןופ ןעיליל-רעַײפ עסַײװ ,ענייר ,עקידעבעל יד
 -- טָאטש - יי

 דָאס םעד רעמ ךָאנ ןרעסערגראפ טכאנ רעטעּפש ,רעפיט ןיא
 םאלפ-ןּפסָאנק עגנערטש ,עדלימ טעכיוא ווו ,ןיילא רימ ןיא
 . ....םאי ףא ןוז ןופ ךעלרעטילפ יד יוו ,ןטַײב ךיז ,ןָא ןדניצ ךיז
 ,ףוא ךימ טקעוו'ס רָאנ ,ייג'כ ןפָאלש ןוא ּפָא ךיא טערט רעטצנעפ ןופ

 טָא ןוא 0 | |
 טָאטש רעד ןופ ןעמולב-רעייפ עסַיוו ,ענייר ,עקידעבעל יד
 דָאסעב ףוא רעדייסעק טכיוט סָאװ ,ּפרעס-ענָאװעל ...רעמ טינ עז ךיא

202 



 ,טָאה ןטינשעגּפָא ,קיטנעק ,ייז --- ,גָאטראפ ןופ טייקכיילב רעקידסעינצ ןיא

 ,טינש ךָאנ דלעפ טעקאנ ,לקנוט ןופ ראצ רעד טכיירגרעד ךימ ןוא

 .יטימ רעד ןיא ךעלמילב ריפ-ַײרד ןענַײז ןבילבעג רָאנ וו

 שואטע םענעגיולפעגפוא ןא ףא

 ּפָארא טכאנאב טקוק סָאװ ,שטנעמ רעד

 ,שזאטע םענעגיולפעגפוא ןא ףא רעטצנעפ ןופ

 ,לָאט-ןסאג ןיא ןיילא טנאּפש טלמעד סָאװ ,רעד ןוא
 -- ,דרע רעד ףא ,טרָאד

 ,ןענַײז ייז ענעדיישראפ ,ערעדנוזאב
 :טרעקראפ יצ

 .,שטנעמ רעבלעז ןוא ןייא רעד
 שאר ןָא ,ליטש טנלע ןַײז טָאה סָאװ

 - ,ייווצ ףא טלייטעג ,ןיילא ךיז ןטלָאּפשעג ,טגיזאב

 ,ייַנש ןטילב עסַײװ ,עדלימ יד דניצא סע ןעוט'ס יו יוזא

 -- ןעניּפשראפ םיור ןצנאג םעד ןוא ןטיש ,ןטיש סָאװ

 ,ןעניז םעד ןרעטנָאלּפראפ קידװעליּפש *רעדינ/ ןוא *ךייה, ןופ

 ..?ייז ןדניבראפ ךעלרעדנּוװ ןוא ןקינייראפ יוזא רָאג יצ

 ףרָאד

 ,ןאברעטנוא ןופ ןָאגאוו ןיא זיא ןיירא עטרעיוּפ עטנוב א

 ..ןאווש א טציז רעסאוו ןפא יװ ,טביילב טרעווילגראפ

 .יורפ יד ,דרערעטנוא ןיא טרָאפ יז לָאמ עטשרע'ס ,םענָאּפא

 | טלכיימשעצ ךיז טַײײקיױולב עקידוועמעש ,עקידלמילב א

 .יולב"ןגיוא ריא ןיא |

 -- ףרָאט ןוא ןילָאּפ ,דלעפ ןופ ךורעג ךָאנ ךיז טקנעבראפ טָאה רימ

 .ףרָאד טימ ,םוטרעיוּפ ןטוג טימ ןָאטעג קעמש א טָאה סע
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 ָאש עטסליטש יד -/

 - ָאש עטסליטש יד
 ,טבאנ רעבלאה ךָאנ
 ָאד טָא טסייה סָאװ
 ָאש עטסליטש יד
 ?טכאנ רעבלאה ךָאנ

 :טכאמ סָאד ,טניימ סָאד
 ,ןסאג עקידסעווכאר עריא טימ טָאטש-ןשטנעמ-ןענָאילימ יד

 ,ןרעיומ
 ,ןקירבאפ

 .-- ןקירב .עקידנעגנעה עַײנ ,סרעטסיולק עטלא ,ןרעטאעט עריא טימ
 ,טלמירד טי ,טּפָאלש טינ ,ןייג ,..טעַײטראפ ךיז טָאה
 - ,,טלמיהאב ןוא שידרעז טסָארּפ טגַײװש רָאנ

 ?טגיײוװש יז ,טסייה סָאװ

 - ,טגייטש ןוא טפארק טימ ןָא ךיז טקנירט יִז :טניימ סָאד

 ןגייווצ-רעמייב ,רעכעד ,סנרָאג עלא טימ :טכאמ סָאד

 -- ןגייווש עסיורג סָאד ןטסרעטיול םענורב ןופ טקנירס יז

 ,ןטַײװ ןיא דלעפ ןיא םענעבירטראפ םעד ,םענורב ןופ

 .רעטייר א ,רעייגסופ א םיא וצ טמוק'ס ּוװ

 | ןרעטש עקידוועדייר יד טימ ענָאװעל יד עליפא

 ןרעג ןעשזדנָאלבראפ םיא וצ -- ּפָא ןכוז קישיור םיא

 ...םיטָאװש-סנטָאש עטסמוטש יד ןופ סעדאטס יד טימ םענייניא

 / ,רעקיטשרָאד דימָאט ןַײמ ,טָאטש טימ םיא ןופ קנירט טעכיוא ךיא
 ,ןענאדנופ :

 יב -- ןעמאזוצ ריא טימ קנירט טעכיוא ךיא
 ,םעטָא רעד קנורט ןשירפ ,ןגנאל ןופ שזא זדנוא טּפאכראפ'ס
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 טריראב ןוא ביוש ןַײמ ראפ טבעווש סָאװ ,ךעשיוכ רעשימסָאק רעד

 ,טכיזעג ןַײמ | |

 טכיל קידמערוטס יװ ,רעכעד יד רעביא םאלפ-ןּפמָאל רענעטלעז רעד

 ןַײמ ןעלגילפאב ןוא טסַײג ןשידרע ןַײמ ןבייהרעד --- ,םימאי ףא

 ,טימעג שידרע |

 ,ךיל א ןרעוו וצ רעטרעוו ןייק טיג ףראדאב סָאװ ,קיוומ זיולב ןיב ךיא

 ,סיורא ךימ סיש ךיא רעמיוכ םענעגייא ןופ שיטעקאר ,,;זָאלגָאװ ןיב'כ

 ..,טיוא ןיביכ ןוא ָאד ןיב ךיא -- ילפ ךיא ןרעטש א יוװ טָא ןוא
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 "ןטאּפראק יד ףא, לקיצ םענופ

 'עשטמעראי

 .ןעלגיה ןביז טשרעהאב ,טָאטש-טלצוו עקילָאמא יד ,םיור

 ןעלגיּפש וצ ךיז טניגראפ ןביז לָאמ יירד גרעב ןיא עשטמעראי

 !ןלייצ ייז ווּורּפ -- סינ יוװ עדנור שטָאּכ ,ןטייווצ רעטנוא גראב ןייא

 .ןלייטעצרעדנאנאפ ייז קילב ןליוה זיולב טימ סינ ןעק שמ

 שיגאזגיז רעבָא ,עטרעווילגראפ סמערוטש יו ,ןעייטש ייז

 .שיגאמ טלּפָאד טקריוו סָאװ ,גנוגעוואב ןדליב יז

 ,קיטפוד ךיז ןקעמשעצ -- ערעווש טימ רעדלעוו טימ ןדָאלאב

 ,קיטפול סיוא ןעעז ייז --- ןעלּפענ ענעדייז ןיא עטליהעג

 ,ןבראפ עטסלדייא טימ ןטכיולאב -- ןביוא ןופ לייוו ,טכַײל ןוא

 ,ןבראה טרָאוװ"יוװָאנ טָאטשנָא שטנעמ םוצ םיכָאװש טימ --- ןסנוא ןופ

 ,ןטאּפראק יד ןיא ,עניארקוא-ווערלימ ןיא וװעשִיי א -- עשטמעראי 1
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 ,ןטאּפראק עגיה יד סנקלָאװ יד ןופ םיוז םעד ןכיירג'ס שטָאכ
 ,ןטאט ןקיצראה ןשיפרָאד א וצ יו ,ייז ףא טסקוק רָאנ
 טפאשביל ןוא ַײשּפָא רָאנ ,עריומ ןייק ךָאד ןָא טינ טעייוו סע
 ..טפאשבירט רעשימאמ-טראצ טימ טלעווק סע סָאװ ,טימעג-רעטָאפ א

 גראב ץיפש םוצ גנורפש רעד

 -- גראב ץיּפש םוצ גנורּפש רעד

 !דלאוו רעד סע טוט ָאד קיקענטראה ןוא גולק יוװ ,קַיור יוו

 םיוב רעדיווטעי ןַײז

 ,טלאטשעג ןייא טפאש עמ םאזניימעג ,ןטייווצ םעד רעטנוא טּפוטש

 םיורט םעד ןקיט א ןבעג וצ שינָאמראה טרעטעלק סָאװ

 ,גראב ץיּפש םוצ גנורּפש ןופ

 --- גראב ץיּפש םוצ גנורּפש רעד
 קנאדעג רעבלעז רעד טלזיר סע יוװ ,רעה ךיא

 ,גנאל ןופ ןיוש רימ ןיא |
 ,ליטש ןוא קישיור םיא רעטנוא טבָארג יא ,דָאסעי ןַײמ טרענ יא
 --- ליפ סע שיזיפ ךיוא ךיא -- טנַײה רָאנ
 ,קראטש יוזא זדלאה ןוא ןקאנ ןַײמ רימ טכערב רע
 ,טעלטא ןא ףמאק ןיא ןריּפש רָאנ סע ןעק'ס יו
 טעוועג ןסיורג אב רעביג רעקיטכעמליפ א םיא סָאװ
 ...קראק ןַײז טָאה טּפאכראפ סמערָא ענרעזַײא-לָאטש ןופ םעלק ןיא
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 ןעלגיפש ײװצ

 ,ענָאװעל יד ןעגנאגעגפוא רעבליז ןייר
 ..גנולק א קילב ןַײמ ריא ןיא טוט רעטיול ןוא
 - .צנַאװאק סיורג טימ ריא ןיא ךיז לגיּפש ךיא
 ,גנוי ןיב ךיא יו ,עז'כ ןוא

 . ,ענָאװעל יד טלגיּפש ךיז קירוצ רימ ןיא

 ,טלאק סָאװטע טרעוו קאב ןַײמ ,שוכעב ליפ'כ ןוא

 ענָאװאק סיורג טימ רימ ןיא ךיז טלגיּפש יז

 ...טלא זיא יז יו ,טעז ןוא

 ךעשיוכ קָאטש

 -+ ,גרעב יד ןיא טכאנאב ןָאק ןַײז יװ ,ךעשיוכ קָאטש

 .עטכידעג רעמייב טימ ןטרָאג א ןיא וצרעד

 ?"קרעט רעמאזיורג; רעוו ?*רעסטָאט א יו ,ץראווש; סָאװ

 .עטכישעג-רעדניק א יוװ יוזא ןיוש טגנילק סָאד

 טַײצ רעשירא ןופ רעטצניפ יד טנייוו רימ ןיא

 ,ןלױּפ ןשימָאכלימ ןופ דרע רעד ףא ,ָאד טָא

 .ןעליוק ןוא ןטכעש ןופ רימ טלייצרעד טָאה'מ טנַײה טשרע

 !טַײרש יוזא טולב ,ןיינ ?ריא טרעה לאפרעסאוו א

 ,ןטאּפראק יד ןַײא ךיז ןליה סע סעכשאכ ןיא

 --- --- = ןטאנארג-ןצילב ןרעדַײלש ךיז ןיא ןיילא
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 "עצידָאלָאמ ענירעטאק;

 ,"עשטמעראי; ןעמָאנ םעד ךיא םורב גָאט ןצנאג א
 ,עשטמערווא ןגיה םעד קידאצ םעד :םארג ןַײז ךָאנ קנעב'כ ןוא
 ,דָיי א --- רעדַײנש רעטעשָאּפ א ?קידאצ א --- ךיא גָאז סָאװ
 .;דיל סָאד ךיוא טיינראפ סעגאימרעס ןיא טָאה סָאװ
 ,עצידָאלָאמ ,ענירעטאק,
 ,.."אדויס ידָאּפ

 ,ענַייפ סָאד שעבלאמ ןייז ןגָארט טגעלפ עס רעוו זיא
 ,םענַיז ןופ ןעגניז ןופ טפעשיקראפ ןַײז טגעלפ רעד
 :עניגענילָאק סיז ןַײז רעיוא ןיא ןבָאה ןופ
 ?ענירעטאק סע טסייה עשז סָאװ ,סע טסייה עשז סָאװ;
 ;עטיק ךָאד זיא טאק ,יוא

 ,גנאזעג זיא עניר ...עניר
 ,עצידָאלַאמ ,ענירעטאק זיא
 ,.."אדויס ידָאּפ

 .,*עשטמעראי; ןעמָאנ םעד ךיא םורב גָאט ןצנאג א

 ,עשטמערווא רעדַײנש ןשידִיי םעד :םארג ןַײז ךָאנ קנעב'כ ןוא

 ,דיל ןַײז ךיוא טיינראפ סעגאימרעס ןיא טָאה סָאװ

 ,טינ רעבָא דיי רעד ,ןבילבעג זיא דיל סָאד

 ?טינ רעבָא דַיי רעד ,ןבילבעג זיא דיל סָאד

 ,(ךיא יירש) !ןיינ

 --- (ךיא יירב) !?ןייג

 !דַיי רעד ךיוא טבעל זיא ,ןבילבעג זיא דיל סָאד

508 



 עינַאפמיס גראב

 | ,ןערוואטיל -- ןרענוד יד ,ןקיוּפ ןדליב גרעב יד

 ,"ןרעבאד; וצ רעקיוּפ רעד ייז טגניווצ סע קיטכעמ סָאװ

 ערּוװג סיורג טימ טרָאװ ןראפ טפארק ןעווענאש טינ

 .םערוטש ןוא ןגער ןופ עינָאפמיס רעד טָא ןיא

 ,ןטסילעשטנָאלָאִיװ ןוא ןסאב ךַײלג ,רעמייב יד

 ,ןטסימוא יו ,רָאה יד ךיוא ייז אב ןעִילפ'ס סָאװ
 ןגָאירעד ,ןגייב שזא ךיז דרע רעד זיב סייב

 .ןגָאזרעד סרעייז ןוא םילייק ערעדנא יד

 -- ןדיינאג ןופ טכיל טימ ןצילב עדנלאש יד

 ?ןדייל ןופ יצ ,דיירפ ןופ גָאזנָא רעד ןענַיז ייז

 -- ןדיײנשראפ ךיז טולב ןיא ףיט שטַײב א יו ,ביוא ןוא

 | !סנדַײז ןוא טעמאס יו ,ןעלדיפ ךיא רעה סָאװראפ

 ,ןעלגיה רעביא גנורּפש-ןרענוד רעד רעדיוו ןוא

 ...ןעלגיּפש עדנצילב ןיא רעמייב יד רעדיוו ןוא

 - ,ןטַיײשראפ סישיירב טימ טקעמש'ס ..?ףָאס יצ בייהנָא זיא'ס

 / . ףטַײצ יד ןופ דנע זיב רעביא ךיז טרעזאכ סָאװ
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 טינ ךיז ביילג ךיא

 סס3ץא30 חקעה11ג8 86044,
 א228תמ1/ 283 116 86קעמפ 6606.

 סיָאטסלָאט ,נ .ל ןופ)
 ,(ךוביגָאט -

 !גנילירפ רעמענעגנָא ,רעשירעריפראפ-ןיז א

 ,גניליווצ ןַײמ -- דרע רעד ףא ןטָאש ןַײמ רימ טימ טייג סע

 ,טינ ךיז ביילג ךיא

 / .ןעגנאהעצ שעו יװ ,ךעלדנקלָאװ עסַײװ ןעלגיה ענירג ףא
 .ןעגנאלק ןופ טכערב ךיז טפול יד ,יולב רעטשרע -- למיה רעד
 ,טיג ךיז ביילג ךיא

 ,קיצנייא זיא םיוב ףא שראק ןלעג ןופ ץייר רעד

 ,קישטניילק א עלעבלעווש א סיורא טילפ סע טסענ ןופ

 : ,טינ ךיז ביילג ךיא

 - .סעוורָאב-סיפ ךרוד טבעווש עטרעיוּפ א לָאערָא-ןענוז ןיא

 -.סעװרַא ןָא סיורא טקסעילּפ ךיז דיירפ יד טסורב ןופ

 יי | ,טינ ךיז ביילג ךיא

 .עסייה דרעפי-טַײר סָאד טיצ סע ןיהּוװ ,טסייוו טָאג

 .ןסייווש ןביז ןיא ךעלעגייפ ןעגניז סע

 | ,טיג ךיז ביילג ךיא

 | ,רָאנ דרעווש א יו ,טָאה ןָאטעג קסאילב א זָארג סָאד

 : .רָאנ דרע ןוא זָארג זיולב ןַײז ךיוא לעוװ ,ךעלדנע ,ךיא

 וי - ,טינ ךיז ביילג ךיא
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 יורג-רעמעד-קַָאטש

 ץוס1ע2.. ה 2106 10 תזמסוס... 488 סא...

 עטצעל סיַאטסלָאט ,נ ,ל)
 ,(טיוט ןראפ רעטרעוו

 ,..יורג-רעמעד-קָאטש ..?טכאנ סע ,,?טגָאט סע
 ..יוזא ןַייז טעוו'ס ,טסּוװעג בָאה ךיא
 ,טסּוװעג טינ ןוא טסּוװעג בָאה ךיא
 ,יָאטסלָאט ןיב ךיא ...ןיב ךיא םאגאה

 .ייטעפ ...וועינעגרוט ,,,יַאטסלָאט

 ...ייז טינ ,יײז טינ --- ווָאקינשטעמ רָאסעּפָארּפ

 טעוו רע געוו םעד --- !רָאנ !עקטאנגיא

 ..יייגש-לבריוו םענטומ םעניא ןכוזּפָא

 ..לעווש עלקנוט ןייק ...רעטש ןייק םיא ראפ ָאטינ
 ...לעה זיא םיטש סעקטאנגיא ןוא ,ךיז קערש ךיא
 גָאט-קיטנוז םענייש-קיטסָארפ א ןיא ךַײלג
 ...טגָאי ןוא טילפ ןטילש ןַײז ףרָאד ןיא

 ,..ןטניוו טנזיוט ןגָארט סע יינש םעד
 ..טגניז רע ןוא ,"עקיורט/ןַײז רָאנ --- ןעקטאנגיא
 ...עטניווק א ..,ריּפסקעש ןופ רעכעה טגניז
 טגנילק רעטיול לקעלג ןַײז -- ָאצרעט א

 ,ןיב ךיא םיא ןיא סָאװ ,סָאאכ ןיא

 .ייייג ךיא םיא וצ סָאװ ,סָאאכ ןיא

 ייגש ןפא טציז טימ סדנאלסור ןיא

 טדניברעכיא ךיז ןוא עקטאנגיא

 ."םערוטש-יינש; סיָאטסלָאט ןופ שזאנָאסרעּפ-טּפיױה רעד 1
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 .טַײז ןייא ףא רעדיו ןוא ענעריורפראפ סיפ יד
 ,טיירש םערוטש ןפא ןוא טרָאפ עיגלעק ןופ

 ,טדער ןוא טפערט רע ךָאט ןַײמ וצ ןוא |
 ,טעָאּפ םוש ןייק טדערעג טינ יו

 ...טביירט רע דרעפ יד ..,טפייפ ךעליירפ רע
 ,.,טיוה עצנאג יד רימ ףא טרירפ סע
 .. טביילב ןעקטאנגיא טַײצ לפיוו ,יוא
 טיוט סעכלאמ ןיא קידעבעל ןעגנערב ךימ

 | ןַײמ טימ ןקיביײא טימ טסַײג טימ
 - ..ןַײש רעטלאק ןַײז ךרוד ,רעבדימ ןסַײװ ךרוד
 ,טגיוומערוטש רעד ףוא טלעטש טנאוו עכיוה א
 ,,,דניוושעג טרעקרעביא יז שטַײב ןַײז טימ עקסאנגיא

 ,,?ראווג רעד איליא ..?איליא זיא עקטאנגיא
 --- ןיילא קלָאפ סָאד --- קלָאפ סָאד זיא רע
 ..ראה רעטוג רעד ּפעטס ןדליוו ןופ
 !ןייש ףוא טייג עגָאװעל יד יו

 .-- םיא ףא ןיורק א טציא --- עביל ןַײמ יו ןוא
 . ,דרע עטיירב ,עסיורג ןַייז טכיולאב

 ,,,םיטש ןַײז ןיא ךיוא טכילראפ זיא סָאװ
 | ...דרעפ עגייז לגילפ ןבָאה סע

 . ..םיא ףא ילפ ךיא ...ייז ףא ילפ ךיא
 -  .ירפ ךָאנ זיא סע ..!טראוו ,עקטאנגיא
 ..,יח ןצנאג םעד טרעהעג ךָאנ ןרעלק ןַײמ
 ,זילפ טינ ,יוזא ילפ טינ !טראוו ,עקטאנגיא

 ,ןיילא ץראה ןַײמ טימ סעמע ןופ קילג ןַײד
 . ,,ןייטשראפ ,וד יו ,ךיוא ןסיוו ליוו'כ ,וד יו
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 רשי לשייש ישראל "ר"ר,

 |ע מ'ט ש
4 

 א," "יא א: לא," "א... טא." ל עא

 װָאקציא ףעסיוי

 רענאטסיקעבזוא םייה ןַײמ

 ,טיווצ םענעטעמאס טימ לופ זיא טפול יד

 ,ןעיײוומארס יד ןסאג יד ףא קישיור ןגָאי סע

 ,טיצ לטניוו א גרעב עטַײװ ןופ

 .רעיײרפ ייס ,רעכעלמייה ייס טָארט ןַײמ טרעוו סע

 ,ןישאמ יד ןוָאלראפ גנאל טינ בָאה ךיא

 ןגעקטנא רימ ,עטבילעג א יוװ ,טייג'ס ןוא

 ,ןירג "רעדעס טימ טצוּפראפ ,טָאטש יד

 .ןגער א ףא קידלודעגמוא ןטראוו סָאװ

 ,קעבזוא ןא ןוא סור א :טניײרפ עניימ ָאד ףערט ךיא

 ,ןגרָאמטוג ןקיכארּפשליפ םעד ןיא ץראה ןייא טדער סע

 ,געֹוו ןייא טריפ זדנוא ,טירדעבלאז ןעייג רימ

 .ןגרָאז עלא ןופ רימ ןענַײז רעקראטש ןעיירדניא

52 



 םורא-דנור טייוו ,טָאטש רעסיוא ןוא

 ,ןענאל עסַײװ-לָאװמיוב יד ,ףאנעק ןופ סעטסוק עטראה יד
 םור רעד ןביורטנַײװ ןיא ןָא ךיז טסיג סע

 .רענאטסיקעבזוא םייה ןַײמ ,ריד ןופ
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 רעסַאלש רעד עשיומ

 ,רעכעלב רעקילּפעט רעד ,רעסָאלש רעד עשיומ -- רע
 ,רעכעד יד לטעטש ןיא רעירפ טגעלפ ןקעד סָאװ
 ,ןביורט יד ןגייב ןוא ןטייל טגעלפ רעמע יד
 -- ,ןביוא ןופ ןבילקעג רעסאוו סָאד ןבָאה סָאװ
 ,רעטנעקשאט ןכעצ עקישיור יד ןיא זיא רע
 ,רעטנעקאב רעטוג ןַײמ ,רעוואכ ןַײמ ,רערעל ןַײמ
 ,ןעמענעצ סענישאמ יד ךימ רע טנרעל טציא
 ,ןעמעלק טימ ,ליּפשאר טימ ןלייה ייז םירווייא יד
 ,רעדילג יד ןשירפאב ,ןעיײנאב ,ןרימש יז
 ,רעדיוו רעטעברא םעד ןלָאז יז ןעניד זא
 ,ןגינ ןכעלטנעק א טלמרומ ןוא טעברא רע
 ,עגיה ,עשיקעבזוא ףא זיא רע ךעלנע סָאװ
 ;ןשָאל שידִיי ןַײז ןצראה םוצ רימ זיא סע
 ?עשָאקשינ ןטלאה רימ ,קָאנעב ,וטסגָאז סָאװ;
 ,לגרָאג ןיא יז ןייב א ,ןטאנגאמ יד ,ייז רָאנ
 *.ןגרָאמ רעזדנוא טקערש ייז ,סעכָאדאק ןיא טפראוו יז
 ,ןדייר ןוא סעמראוו םעד אב יוזא ןציז רימ..

 ,ןדיישעצ טינ םיא טימ לָאמנייק רימ ךיז טליוו'ס ןוא !

1664 
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 טעברא רעד וצ ייג ךיא

 ,ןייש עשירָאיאק רעטצנעפ ןיא ךיז טסיג סע

 .ןיײרא טמוק גָאט רעד ןגרָאמטוג ןטיירב טימ

 טנעה יד ןעקנעב סע יוװ ,טיצ ךימ יו ,ליפ'כ ןוא

 ןַײמ רימ ףא טראוו סע ּווװ ,ןיהא

 ,טנעמורטסניא

 ,גָאט רעקיטכיל א .טעברא רעד וצ יג ךיא

 ,דָאװאז ןופ טייג יז -- עטכאוו עקיטכאנאב

 -- !ןגרָאמטוג !ןגרָאמטוג ---

 -- ,טסירגאב רעדעי ךימ

 ןייגכרוד טינ םענייק ראפ לָאז גָאט רעד

 ,טסיומוא

 .טאי א וצ טאי א עדאגירב רעזדנוא ןיא

 !טארוקא .טַײצ רעד וצ .ןָאטעג ןוא טגָאזעג

 ,ןַײש עשירָאיאק עגער יד רימ ביל זיא'ס

 ,ןיירא םעטָא ריא ןבעל ןַײמ ןיא טגָארט סָאװ

1964 

 טנעקשאט ןיא טכאנאנ

 ,ןפָאלשראפ ,דימ זיא דרע עטליקעגּפָא יד

 .טכאנ עפיט זיא'ס .טציא ןעור רעדעס יד

 ,ןפָא ,עשירעדניק ןגיוא יו ,ךעלדנרעטש יד
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 ס1ס

 ,ךאוו טציא םורא טייג רעוו ,סיוא ןקוק יז

 ,ןקירא יד ןעלמרומ ליטש

 ןטָאשאב טיווצ טימ

 ןכיוה זיב טָאטש עצנאג יד

 / ,גראב |

 ,טכאנ יד טשטנעבעג ןַײז לָאז

 ,םעֹטָא ןַיײמ טכאמ רעשירפ סָאװ
 טנוזעג ןַײז רימ לָאז ןגרָאמ רעד

 ,קראטש ןוא

1964 

 שטיוװערוג םִיאכ

 עיסעלַאּפ ףא וװעשִיי ןַײמ ןיא

 ,םייה רעביל ןַײמ ןיא ,עיסעלָאּפ ףא וועשִיי ןַײמ ןיא

 ,ייה ןשירפ טימ ןוא עלָאמס-ענסָאס טימ טפול יד טקעמש

 ,ךלימ עשירפ-קימיוש עמאמ יד טגנערב סע לאטש רעד ןופ

 ,דלימ ןוא טראצ ןעמולב -- רעטצנעפ םאב לדנטרעג םעגיא

 ,רָאס רעפייר רעד לופ ןראב ןוא סעקוװָאנָאטנא טימ

 ,דָאר רעד ףא ךיז טציז ,רענאלּפ א יו ,לשוב רעד ןוא



 !קיטנא ןא טעשָאּפ -- רעסעפ ןופ ןַײװילּפע ןעמ טקנירט

 ,קילג ןטייווצ םעד סנייא ןשטניוו סע סעקינטריוװלָאק ןוא

 ,ייה ןשירפ טימ ןוא עלָאמס-ענסָאס סימ טפול יד טקעמש

 ,םייח עביל ןַײמ ,יוא ,עיסעלָאּפ ערעיַײט ןַײמ ,יוא

13 
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 קיטנוז ןדעי ךיז טלעטש ָאד
 | ,קראמ רעקידנשיור א
 -- ,רעטנוב א ןוא רעכַײר א
 ,טראּפש עפעש יד ,טעז יד

 ,ןעלדניווש עשירפ ןרילָאק

 ,טנערב ןבראפ ןיא קראמ רעד

 ישזדגיוק ןיילא זיולב ןוא

 .טנעקעג םיא ןלָאמ טלָאװ

 ,קיניײװ ןיוש ץאלּפ זיא ץלא ראפ
 -  .טרָא קידייל ןייק ָאטיג
 טלדנייכ ךיז שיט רעדעי ףא
 ,טרָאמרויטאנ רענייש א

 לפע עשירפ טימ גרעב םעל

 -- טיירב ןפָא ןגיוא יד

 ןיּפער רעקידנעמוק א

 ,טייטש רעטפאגראפ א

 196ִּפ
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 .ָאקנאד רימידאלװ

 סנגער עמעראוו

 ,ןרָאפ ןעמ לָאז ןיהּוװ

 .  ןייג ןעמ לָאז ןיהּוװ

 יייועגעגעגאב ןרָאי עשרעדניק יד

 ןייגסיורא רעשפע ןוא

 ןייטש יוזא טאלג ןוא

 ןסנגער עמעראוו יד רעטנוא

 ךיז ןָאט זָאל א רעשפע ןוא

 רעווקס םעניא ךַײלג

 ;ןָאט לאפ א ןזָארג יד ןיא טרָאד ןוא

 ,עליטש יד רעשפע ןוא

 רערט ענעדלָאג יד

 ..ןטלאהאב

}2 

 וויטַאמ-סקלָאפ א

 ,לדיפ א ףא רעטניוו רעד טליּפש

 ,טכאל רע טָא ןוא ,טנייוו רע טָא

 ,לגיוו א טניוו רעד טגיוו ןוא טגיוו

 .טכאנ יד טפָאלש לגיוו ןיא ןוא

 ,לדיימ א זיוה ןופ סיורא טייג

 ,ןיילא עקנינייא-ענייא

7 



 :לגיופ םעד אב ןגערפ יז ליוו

 ?ןיינ רעדָא ,גגילירפ ןיוש טייג'ס

 לגיופ רעד טגיל ןרָארפראפ רָאנ

 ...טכארטראפ טייטש לדיימ סָאד ןוא

 ,לדיילק ןַײד סיוא וט ,םייהא יג

 ,טכאנ יד סיורג ךָאנ זיא'ס ,ךיז גייל

16 2 

 סעמע ןא

 ,סעמע ןא
 --- !סעמע ןא עקאט זיא'ס
 ;ךאל ןוא ךיז גיווראפ ,ךיז סעגראפ
 סרעמע עכעליירפ רעקילדנעצ ןיא
 ,ךאד םענופ ּפָארא רעטניוו טניר

 ,סעמע ןא עקאט !יא סָאד ,ָאי ,ָאי

 ,זיא סָאד סעמע רעקינייא ןא

 סעּפע ןגָאזסיורא ךיז טליוו'ס ןוא

 ...טסירדראפ ןוא טיירפ סע סָאװ ,סניוזא

1 6 2 

 עיזעָאּפ

 ,ןדירפוצ למיה רעד זיא ןוז טימ
 ,יינספא ןריובעג יו --- דרע יד
 ןדימש ךעלרעמעה ענרעבליז ןוא
 ,יימ וצ רעדיל ענעדלָאג ןיוש

19 
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 ,גנילירפ רעד ךיז טסיגעצ ןסיורד ןיא

 ,טּפאכראפ עמַאשענ יד ,ץראה סָאד

 ?ןעלגילפ ןייק טינ טסָאה וד זא ,טסניימ וד

 ..:ּפאט א וט ,טנאה יד רָאנ סיוא יִצ

 .ןרעוװו וצ ךארטסיוא ןא זיא רעווש טינ

 ,דיל א ןפאש וצ זיא גנירג ןוא

 ןרעהרעד טַײקליטש ןיא רָאנ ףראד עמ

 .דימש םענרעבליז ןקניניילק םעד

12 

 לערפא

 ןעלגילפ-רעטצנעפ יד ףוא ןלארּפ סע

 ...טכאנראפ םעניא טייוו ןעילפ ןוא

 ,רעלדיפ-טנווָא םעד עזרעד ךיא ןוא

 ,טכאמראפ ,קידנליּפש ,ןגיוא יד

 ...רעטייווצ א ...ןָא ךיז טדניצ ןרעטש א

 ,טירט עליטש טימ טכאנ יד טייג סע

 ,ןטייווק ןשיווצ ,טרָאד :ליפרעד ךיא ןוא

 ,..טילב יז ,טילב יז ,דיל ןַײמ טילב סע

1964 
2 4 

 גנילירפ

 לדָאנ א ןוז יד טמענ

 ןלארטש עדלימ טימ ןוא

 -- ,ןעמָאנ ןַײד םורא טיינ

 ,ןלאפראפ רעוו ךיא ןוא

33---6 



 ,ןפָארטעג טָאה עשז סָאװ
 ?ןפָאלש טיג ןָאק ךיא סָאװ
 --- ,ןסע סָאד טינ רימ טייג'ס
 ,ןסעגראפ ךיא בָאה ץלא

 ,ןפָארטעג טָאה טינרָאג
 ןפָאלטגא זיא סע רָאנ
 ,דנאטשראפ ןָא ,שידניק
 .,,דנאל םענירג ןיא ץראה'ס

1 6 4 

 רעטיוט רעד
 רעגייז

 טנאוו ןופ ּפָארא םענ ךיא
 רעגייז ןטלא-ןטלא םעד
 קעווא טַײװ םיא גָארט ןוא
 .,,טלעוו-רענעי ןיא ,ןיהא
 !טַײצ ןיוש .ָאי .ָאי

 ןענייוואב םיא ,ךיז טכוד ,רָאנ
 ;טנעוו עטלא זיולב
 .רענַײמ טינ זיא רע
 ...רערעייז זיא רע

1 9 64 
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 !ןגיז

 ,ןעלגילפ יד ןווּורּפ ערעגניי יד
 ,געוו א ןכוז ערעגנַיי יד
 ,לדיפ א רעגניפ יד ןיא טמענ עמ
 .געז א ןופ לָאק סָאד סיוא טווּורּפ עמ

 ,טגעז סָאװ ןוא טייז סָאװ ,רעדעי ןוא

 ,ןעגניז ךיז טנרעל סָאװ ,רעדעי ןוא

 ;טגרָאזראפ ךאז ןייא טימ ןַײז ףראד

 .ןגיז טעװ רע זא ,ןביולג טימ

1964 

 שטיוועליגָאמ עשימ

 דליב סָאד

 ?סענסָאס ףא ךיז עיקש יד טגיוו'ס

 ,שירפיקִייוט זיא טפול יד ןוא

 עזנָארב טימ טלארטשאב דלאוו רעד טקוק'ס

 .שריה םעד אב ןגיוא יד ןופ

 ןעלּפאצראווש ןופ ןזַײרק יד ןיא

 ,קנופ רעקִיורמוא ןא טילג

 ןעלּפאצ ייז --- רעכעלזָאנ עטכַײפ

 .גבורּפש ןטיישראפ-דליוו םעד ךָאנ

 עטציּפשראפ ןרעיוא:ןזיּפש

 ,טַײװ ענירג יד סיוא ןרעה

 ,עטצישאבמוא סענורטס יוװ ,סיפ

9 



 ,טַײרש ,ךיז טכוד ,לקסומ רעדעי

 ןבענרעד ליפ'כ םעטָא ןַײז ,טכוד'ס

 ,דליב ןפא ןבראפ יד ןופ

 ןבעל סָאד ןייֵלא רימ ןיא טָאה'ס

 ,טליצעגנָא טנווַײל ןופ ךיז
684 

 ןביוט ןשיווצ
 ,ןעמולב עקידעבעל ןופ סאג ןסימניא ץנארק א טילב סע

 ,טכיזעג ןשרעדניק ןפא ןַײש-ןוז יד טליּפש סע

 ,ןעמיוז ןופ לדנגער א ,לדנגער ןדלָאג א טּפיז סע

 - ,טיצארטנא יו ,טצנאלג רע -- טלאפסא רעד ןוא

 ,ןביוט יד סאג ןיא עלעדיימ א טעװעדָאה סָאד

 ,טנאה ריא זיא ןרָאװעג ענעדלָאג א ךעלדנרעק ןופ

 ,ןגיוא עריא ןופ דיירפ יד ץראה ןיא ּפעש ךיא

 ,דנאל ןַײמ ןופ םעלָאש רעד רימ ףא טקוק'ס עכלעוו ןופ

162 

 ע ביל

 ,יולב סיוא טעז ,ךיז טכוד ,טייקליטש יד

 ,עקנָאל עקירעפעלש יד טגיוו לטניוו א

 ןעקנָאלב סע ריא רעביא עקידנגייווש ןוא

 .,יוט ןקידלקניפ םעניא סנטָאש ייווצ

 ,טרעוו קיניײװ ןטפאז עשירפ ןופ טפול יד
 ,ןזָארג יד ךיז ןעלקַאש סע ךעלרעקיש ןוא
 ,ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןבָאה סנטָאש ייווצ
 ...דרע'רד וצ טקירדעגוצ ךיז זָארג סָאד טָאה'ס ןוא
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 טיורב

 ,ןוז רעד ףא ךעלנע זיא טיורב לבעל סָאד

 ,ןעניגאב םענופ ןייש יד זיוה ןיא טגנערב'ס סָאװ

 ןעניּפש ךיז ךעלרעדנּוװ ךעלטפיר ענַײז ןיא

 .טגיוו םענופ ערּוװג יד ,ּפעטס ןופ זיורב רעד

 ,טפארק ןוא טייקיטעז יד טיורב ןיא טלעווק סע

 ,ןגָאטראפ עקינוז ןופ טַײקרעטיױל יד

 ןגָארט טַײקטכייפ סנקלָאװ יד םיא דעוװַאקעל

 ,טפאז ןשירפ טימ םיוז םעד ןָא ןסיג ןוא

 ,טגָאמראפ טיורב סָאד דרע רעד ןופ םעטָא םעד

 ,ןעמולב עטנוב ןופ טפוד םעד ןוא קינָאה םעד

 ,רעמוז ןקידנקעמש םענופ ןערפאז יד

 ..גָאיעג ןקיטסאה םעד טולב םעראוו ןופ

 ,טיורב סָאד זיא טרעבָארעד דיירפ ןוא ימ ןיא

 ,ןלארטש עסייה ןופ סע זיא טשוקעגסיוא ןוא

 ,ןלאפ טינ רעמ רעדלעפ יד ףא רעייפ ןוא יילב לָאז

 ,...טיוט רעד לָאז ןעגנאז יד ןעשטּפָאטסיױא טינ
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 ןָאטלעכימ עדלַאג

 ןענאטשאק

 ,ןסעגראפ טינ טנַײה זיב יז בָאה ךיא

 .ןענאטשאק עטלא יד

 ,ןסעזעג ןענַײז רימ ּווװ ,קנאב יד

 .ןענאטשעג יוװ ,ךיוא טייטש

 ,יז זיא סָאד רעבָא ,טבראפעגּפָא שטָאכ

 !ןרעוװש ךיא טלָאװ טגשמעג
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 עטיוש א סעּפע ָאד טָאה לָאמא
 ,ןרעטמאל א טלעטשעג
 גנוטכיילאב ןימ אזא טגעלפ זדנוא ראפ
 ןגיוט טינ ןטולכאל
 גונעג ץנאג טניישעג ןבָאה זדנוא)
 (...ןגיוא יד ןטייווצ םעד סנייא

 ,קנאב יד ,עדייב יז ןעמענ רימ...

 ,ןּפעלשראפ ןטָאש םעניא

 ערעזדנוא ןרעגמוא יו סעּפע ןוא

 ,ןפערט ךיז רעגניפ

 טיג ןליוו ןיוש רעגניפ עמעראוו ןוא

 ,ןדיישעצ ךיז רעמ

 ;ןיֹוש טירדעבלאז ןייטש רימ ןביילב זיא

 | ...עדייב רימ ןוא קנאב יד

 ,ןסעגראפ ןענַאק טינ ייז לעוו'כ ,ןיינ

 .ןענאטשאק עטלא יד

 -- ,ןסעזעג ןענַיז רימ ּוװ ,קנאב יד

 .ןענאטשעג יוו ,טייטש יז
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 ראזאב ינטישז

 ,ראזאב ינטישז ,ראזאב ינטישז
 !ראפעג א זיא ענעשעק רעד ראפ ָאד
 ,ןפיולטנא םיווָאנאג ראפ ףראד עמ ,טינ טניימ
 ,ןפיוק ץלא טעשַאּפ ָאד ךיז טליוו סע !עלילַאכ
 ,לכַײמ א --- ךעלמעווש טימ לפָאטראק עגנוי
 ,לבַײי שירעניה א טינ ךיוא טעװ ןטאש רָאנ
 ,ןראנ ךיז ןעמ ףראד סָאװ ,ןעמיולפ זיא ערייּפ א

9 
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 ?ןראב ןענייז ּוװ ןוא לּפע ןענייז וװ טנייה
 ,ןשיור ָאד עלא ןוא ןדייר ָאד עלא ןוא
 ,ןשיוק יד עלופ ןיוש ןדעי אב ןענַײז'ס ןוא
 ןגיוא ענעגייא טימ עפעש יד ןעמ טעז ָאד
 ,ןגיווועג זיא דלאב ןוא ןטסָאמעג זיא דלאב ןוא
 ,עוורוקוק ביל בָאה ךיא --- ,ריא יו ,טינ סייוו ךיא
 ,ךיא זומ יז ןפיוק רָאנ ,ןַײז רעווש טעוװ ןגָארט שטָאכ
 ,ראזאב ינטישז ,ראזאב ינטישז

 !ראפעג א זיא ענעשעק רעד ראפ ָאד
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 גרעב

 ,ןגעוו עטַײװ ןופ ביוטש א טקעדאב דיילק ןַימ
 ,קירב עגנאל יד ןיוש ךיז טזַײוואב'ס ,טָא רָאנ
 ,קירוצ טלָאװ ןעמוק טנגוי ןַײמ יוװ ,ןוא
 ,ןגעקטנא קידנלַײא ןענאּפש רימ גרעב יד

 טנאוו ענירג-קיציּפש א .סיוא ןסקאוו יז
 ,ןלייה ןוא ןסירּפָא יד טימ טלּפוטשעג
 ,טנאמרעד ראי-יבאב םעד רימ ןבָאה יז.
 ,קילייה ןביילב סעריוד ראפ טעוו סָאװ ,טרָא סָאד

 יינספא ךיז ןסקאוועצ טרָאד טָאה'ס ,טגָאז עמ
 ,רעבירג יד ףא ןדליוו טימ זָארג טימ דלאוו א
 יילב ךעלקיטש יד עז'כ -- ךיז טכוד ץלא רימ ןוא
 ,עביל ענַײמ ןופ בַײל םעד ןיא ,סנבראש ןיא
 ,ךַײא ראפ ךיז ךיא גיינראפ דרע רעד וצ זיב
 --- !םישיודק ,דימָאט ךַײא לעוו'כ ןגָארט ןצראה ןיא
 ,ןשיור ןיוש קידנפיול סעשטנערָאּפ-קירב יד...
 .ךַײט רעד ךיז טזעגיורב ןוא טפיטש ןטנוא ןוא
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 ...רעמוז ןופ געט עטצעל יד

 ,לענש ןפיול רעמוז ןופ געט עטצעל יד
 ,עליק ןענייז רעמוז ןופ טכענ עטצעל יד
 ,לעוװש רעד ףא טנַײה ריד אב קידנעייטש רָאנ
 ,ךיא ליפ רעדיוו ןיוש ריד וצ שינעקנעב א

 ,ןגיה ןדעי יו יוזא ,רימ ךיז טליוו'ס ןוא

 !םייה ןַײמ ,ןעווערָאה ?סיב א ריד ראפ

 ,םייל ןופ יוװ ,ןזרעפ ןופ ןעמערופ לעוו'כ

 ,לגיצ-רעייטשוצ א רענַײד גנּויוב וצ
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 ךיא ןיב גנוי ןוא

 ,דגיק א רָאג ךָאנ ,ךיא ןיב גנוי ןוא

 ;ןגיוא יד ןענַײז טיירב טנפעעצ

 !טניוו רעד שירפ יו !לעה זיא ץלא יו

 !ןגיובנגער רעד זיא סע ןייש יו

 ,ןייטשראפ ליוו ךיא ךאז עדעי ןוא

 .ןעמענאב םענעגייא לכייס טימ

 ,ןיילק ךָאד ןיב'כ רָאנ ,,,סייוו'כ קיניײיװ יו

 !ןעמעש ךיז סָאװ ראפ ,ָאטינ זיא'ס ןוא

 טײרּפשעצ רימ ראפ טגיל סע :עזיכ ןוא

 ,ןגעוו טנזיוט טימ סיורג א דנאל א

 --- טייג סע ןיהווו געוו רעכלעוו רָאנ

 ..?ןגערפ ךיא לָאז ןעמעוו ,טינ סייוו ךיא
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 טנאה א לָאז סע ,רימ ךיז טליוו'ס ןוא
 ,ןעמאמ ןַײמ אב יו ,עמעראוו א
 !ןאּפש :ןגָאז ןוא ןעמענָא ךימ
 !ןעמאצראפ געוו ןַײד טינ רענייק טעוו'ס
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 סיקלע לקנאי

 עקשזעטס עכייוו ןוא טלאפסא

 ,לענש-קיצילב עדארטסָאטוװא יד םיא ףא טגָאי סע ...טלאפסא

 .לעלאראפ-םאזגנאל ךיז טּפעלש עקשזעטס עכייוו יד

 -- ,ביל ךיא בָאה עקשזעטס יד ךיוא רָאנ ...טוג ןוא טאלג זיא טלאפסא

 ,ביגראפ ,דניז יד טָא רימ ביגראפ ,טַייצ ןַײמ

 ,םיורט א עלעביטש ןיא טבעל ,עקשזעטס םעל ,טרָאד זא ,ןַײז ןָאק'ס

 ,םיור-למיה ןיא ןגיילכרוד עקשזעטס עַײנ א טעוו סָאװ

 -- רָאטָאמ ןוא רעדער-ימוג ראפ טוג ןוא טאלג זיא טלאפסא

 ,רָאד ןַײמ ןופ עדארטסָאטוװא עטיירב יד זיא סָאד

 גָאירעביא ןוא גָאי ןעמונעג ךיז ףא טָאה סָאװ

 ,גָאװ ןוא טרעוו ןעלפייק דנאלמייה ןַײמ טפלעה ןוא

 ,ךייה רעטסכעה רעד ןיא ןיוש דיל ןַײז טגנילק סע

 .ךייוו-ךעלשטנעמ ןוא טראהיקילָאטש זיא טָארט ןַײז

 ,לענש-קיצילב עדארטסָאטוװא יד טגָאי'ס יװ ,ןעז וצ ביל בָאה'כ ראפרעד

 .לעלאראּפ ךיז טּפעלש עכלעוו ,עקשזעטס עכייוו יד ביל'כ ןוא
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 עצרוק
 עשיפארגָאיב
 סעידעי

 ןרָאטװא יד ןגעוו

 -געראפ א(עטיל) שזצװענַאּפ ןיא 1908 ןיא ןריובעג .שטיװַארצשַא שריה
 ,עגליװ ןיא טניוװ ,1934 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא ,טעטיטרעווינוא רענװַאק םעד טקיד

 טעבראעג .(עניארקוא) ?שימָאדאר ןיא 1910 ןיא ןריובעג .עג ס איל אב עװיר
 ,וועיק ןיא טניוװ ,1930 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא .קירבאפ א ןיא

 יסיײװ) ץעדָארַאה לטעטש ןיא 1923 ןיא ןריובעג .שטיװַאכורַאב עשטיא
 ןקורד ךיז ןביױהעגנַא .טוטיטסניא-רערעל רעװַאשטאגַאר םעד טקידנעראפ .,(דנאלסוד
 .עװקסָאמ ןיא טניוװ ,1938 ןיא

 רעװקסָאמ םעד טקידנעראפ .סעדָא ןיא 1914 ןיא ןריובעג .לָאװמיוב לכַָאר
 .עװקסָאמ ןיא טניוװ ,1923 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא ,טעטיסרעווינוא-עכולעמ

 -ראפ .(עניארקוא) װָאכינרעשט ןיא 1908 ןיא ןריובעג .רצדניב כוב לסָאי
 טגיוװ ,1927 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא ,טוטיטסניא ןשיגָאגאדעפ רעװעיק םעד טקידנע
 ,וועיק ןיא

 ינעראפ .(עניאוקוא) לעּפק לטעטש ןיא 1920 ןיא ןריובעג רעדײב םִיאכ
 טניוװ ,1934 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא ,טוטיטסניא ןשיגָאגאדעּפ רעסעדָא םעד טקיד
 ,קסלַאדַאפ-ץענעמאק ןיא

 טצבראעג .(עטיל) ןָאפײק לטעטש ןיא 1893 ןיא ןריובעג ןײטשַאלב שריה
 "ימע 1925 ןיא .ןרָאי רע-20 יד ןופ בײהנָא ןיא ןקורז ךיז ןביוהעגנַא .רערעל סלא
 רעשט ןיא טניוװ .דנאבראפנטעװַאס ןייק ןעמוקעג 1922 ןיא ,עניטנעגרא ןייק טרירג
 .ץיװָאנ

 ןביוהעגנַא .(עניארקוא) ןיסַײה ןיא 1915 ןיא ןריובעג .גרע במָאר ב דיװַאד
 .עװקסָאמ ןיא טניוװ ,1932 ןיא ןקורד ךיז

 רא) עטאועשטשאכ לטעטש ןיא 1913 ןיא ןריבעג ןאמפנָארב קיציא
 -װיטָאמָאקָאל א ןיא טסינישאמ-ףליהעג ןוא טסירָאטקארט סלא טעבראעג .(עניארק
 ,ןאשזדיבָאריב ןיא טניוװ ,1929 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .ָאּפעד

 צג .עקניארקואײנ לטעטש ןיא 1918 ןיא ןריובעג .זײטש בלָאג לטָאמ
 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .םוקינכעט-סגנוטייצ ןשיטסינומַאק רעוװַאקראכ םעד טקידנע
 ,לָאּפָאטסאוועס ןיא טניווו ,4
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 םעד טקידנעראפ .וװעשטידרעב ןיא 1908 ןיא ןריובעג .ראטנָאג םָארװא
 ךיז ןביוהעגנָא .טוטיטסניא ןשיגָאגאדעפ רעסעדָא םענופ טעטלוקאפ ןשירארעטיל
 ,עװקסַאמ ןיא טניוװ .1927 ןיא ןקורד

 "נעראפ .(ענַיארקוא) עקוװילָאקַאס ןיא 1909 ןיא ןריובעג ןאיבורג לטָאמ
 ,1920 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .טעטיסרעווינוא-עכולעמ ןשיסורסַײװ םעד טקיד
 .ץװקסָאמ ןיא טניוװ

 טנידעג .(עגיארקוא) װָארימענ ןיא 1916 ןיא ןריובעג ןאמװּורג לטָאמ
 ,1939 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא ,יימרא רעשיטעװָאס רעד ןיא קינװָאקלָאּפדַאּפ סלא
 ,דָארָאגװַאנ ןיא טניוװ

 טקידנעראפ .(עניארקוא) ענסארק לטעטש ןיא 1908 ןיא ןריובעג זירד עקיש
 ,עװקסָאמ ןיא טניוװ ,1930 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .טוטיטסניא-טסנוק רעוועיק םעד

 -נעעג .(עילַאדָאּפ) ןיטשלעפ ןיא 1906 ןיא ןריובעג ןאמרעבוה קיזַײא
 ,1929 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא .םוקינכעט ןשיגָאגאדעּפ ןשידִיי רעסעדָא םעד טקיד
 ,סעדָא ןיא טניוװ

 ,(ןליופ) שטיטאואלס לטעטש ןיא 1907 ןיא ןריובעג ןאמרעסאװ עבויל
 ךיו ,לדיײֿפטסניד סלא טעבראעג טרָאד ,עניטסעלאּפ ןייק ןרָאפעגרעבירא רָאי 17 וצ
 .ןאשודיבַאריב ןיא טצעזאב ךיז 1932 ןיא .סעבאגסיוא עשיטסינומָאק ןיא .טקורדעג

 -ראפ .(עניארקוא) ןיהול לטעטש ןיא 1902 ןיא ןריובעג ןאמרענַײװ ענַאכ
 טניוװ ,1925 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנַא .טוטיטסניא ןשיגַאגאדעפ רעסעדָא-םעד טקידנע
 ,סעדָא ןיא

 :ראפ .(עניארקוא) ראבויל לטעטש ןיא 1918 ןיא ןריובעג .סילעגרעװ ןרא
 -ניא ןשיגָאגאדעפ רעװקסָאמ םענופ טעטלוקאפ ןשיטסיװגניל-שירארעטיל םעד טקידנע
 ,עװקסָאמ ןיא טניוװ .1924 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא ,טוטיטס

 יקשטאנכַאמ ףרָאד ןיא 1908 ןיא ןריױבעג יקסװעיאלאלאט לטָאמ
 ןקורד ךיז ןביוהעגנָא ,טעטיסרעװינוא-עכולעמ רעװעיק םעד טקידנעעג .(עניארקוא)
 ,וועיק ןיא טניוװ ,1926 ןיא

 עמ רעװקסָאמ םעד טקידנעראפ .קסנימ ןיא 1904 ןיא ןריובעג ףײט עשיומ
 ,עװקסָאמ ןיא טניוװ ,1923 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .טעטיסרעווינוא-עכול

 ,(דנאלסורטַײװ) שטיװַאקנילאק ןיא 1907 ןיא ןריובעג ןיסעלעט עמאיו
 ,1931 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנַא ,טעטיסרעװינוא-עכולעמ רעװקסָאמ םעד טקידנעראפ
 | .עװקסַאמ ןיא טניוװ

 (עניארקוא) לעװַאק ןיא 1909 ןיא ןריובעג יק סװאינרעשט עמיולש
 ,וועיק ןיא טניוװ ,1932 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא

230 



 םעד טקידנעראפ .רימָאטישז ןיא 1914 ןיא ןריובעג יק סװָאנאי יס ײּפ
 סלא טעברא .1923 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא ,טוטיטסניא ןשיגָאגאדעּפ רעװקסָאמ
 ,םרעּפ ןיא טסילאנרושז

 ןביוהעגנָא .(עיװאדלָאמ) ירוש ףרָאד ןיא 1912 ןיא ןריובעג ץאראכ רעײמ
 ,ץיװַאנרעשט ןיא טניוװ ,1935 ןיא ןקורד ךיז

 אינדור אװַאקטראב ףרָאד ןיא 1909 ןיא ןריובעג .ָאקנעדַָאלַָאכ עהפיש
 .עװקסָאמ ןיא טניוװ ,1924 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .(עניארקוא)

 ,1922 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .טוטיטסניא ןשיגָאגאדעּפ רעװעיק םעד טקידנעראפ (עניארקוא) עװָאמירכָאה לטעטש ןיא 1894 ןיא ןּריובעג .לָאר ַא כ עריוװד
 ,עװקסָאמ ןיא טניוװ

 ןקורד ךיז ןבױהעגנָא .ָאגינרעשט ןיא 1913 ןיא ןריובעג .עניק ַײכ ערָאד
 .וועיק ןיא טניוװ ,1931 ןיא

 א טקידנעראפ .(עטיל) ױרקָאּפ ןיא 1906 ןיא ןריובעג ןאמ צאל? צושעי
 ,ענליוו ןיא טניוװ ,1929 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא ,טוטיטסניא-רערעל

 .סורסַײװ) שטיװָאנאטסענ ףרָאד ןיא 1907 ןיא ןריובעג .ץיש פיל ל?לדנעמ
 ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .טעטיסרעווינוא-עכולעמ ןשיסורסַײװ םעד טקידנעראפ .(דנאל
 ,עװקסַאמ ןיא טניוװ ,1923 ןיא

 ךיז ןביױהעגנָא .קסװָארטעּפָארּפעינד ןיא 1900 ןיא ןריובעג ןיװעל ענאכ
 ,װָאקראכ ןיא טניוװ ,1921 ןיא ןקורד

 ןבױהעגנָא .(עיװאדלָאמ) ןאשטירב ןיא 1912 ןיא ןריובעג .רענרעל לסָאי
 ,ץיװָאנרעשט ןיא טניוװ .1929 ןיא ןקורד ךיז

 טקידנעראפ .(עטיל) שזעװענַאּפ ןיא 1910 ןיא ןריובעג יקסניטלאמ םיאכ
 ןיא טניוװ ,1927 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנַא .טוטיטסניא ןשיגָאגאדעּפ רעוועיק םעד
 ,קסנימ

 -ראפ .(עניארקוא) ץעניװָאקלָאװ ?טעטש ןיא 1913 ןיא ןריובעג .רעלימ יזוב
 -ניא ןשיגָאגאדעּפ רעװקסָאמ םענופ טעטלוקאפ ןשיטסיװגניל-שירארעטיל םעד טקידנע
 ,ןאשזדיבָאריב ןיא טניוװ ,19231 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא .טוטיטס

 ןבױהעגנָא .(עיװאדלָאמ) עװָאעל ןיא 1907 ןיא ןריובעג .רעִיצקאס ל?לטָאמ
 ,ווענעשעק ןיא טניוװ ,1928 ןיא ןקורד ךיז

 -ראפ .(עניארקוא) ןינרעשט ףרָאד ןיא 1916 ןיא ןריובעג .װעצ אק םָארװא
 ,1939 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא ,טוטיטסניא ןשיגָאגאדעּפ רעסעדָא םעד טקידנע
 ,ןַאסרעכ ןיא טניוװ

 .(עניארקוא) ןילאמ לטעטש ןיא 1921 ןיא ןריובעג יקסנאשטיריק עיניפ
 ,וועיק ןיא טניוװ ,1940 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא
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 טקידנעראפ .(עניארקוא) ןיסַײה ןיא 1918 ןיא ןריובעג .רעלרעק ףעסיוי
 ;עװקסָאמ ןיא טניוװ ,1935 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא ,לוש עלארטאעט א

 ןביוהעגנָא .(עטיל) רענאז לטעטש ןיא 1896 ןיא ןריובעג ינמוזאר קראמ
 ,עגיר ןיא טניוװ ,1921 ןיא ןקורד ךיז

 ,(עיװאדלָאמ) ןיטָאכ לטעטש ןיא 1910 ןיא ןריובעג ןאמ טיור םִיַארפע
 - ,ץיװָאנרעשט ןיא טניוװ ,1937 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא

 טאדידנאק .קסלָאדָאּפ-װָאיליהָאמ ןיא 1913 ןיא ןריובעג ןא מטיור עמיולש
 -ראקשַאי ןיא טניוװ ,19231 ןיא ןקורד ךיז ןבױהעגנָא ,ןטפאשנסיװ עשינָאלָאליפ ןופ
 ,(קילבופער עמָאנַאטװא עשייראמ) אלַא

 -אבאכ םעד טקידנעראפ .ָאטאראס ןיא 1923 ןיא ןריובעג .טנאיר סקאמ
 -ָאריב ןיא טניוװ ,1946 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא ,טוטיטסניא ןשיגָאגאדעּפ רעקסוװָאר
 ,ןאשזדיב

 -נעראפ .(דנאלסורסײװ) יקינשאשט ןיא 1913 ןיא ןריובעג .סעלע ר שריה
 טניוװ ,1931 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעגנָא ,טוטיטסניא ןשיגָאגאדעּפ רעקסנימ םעד טקיד
 ,קסנימ ןיא

 -עג (עניארקוא) וָאקרעצַאלעב ןיא 1906 ןיא ןריובעג ןאמרוטש לטָאמ
 טניוװ .1925 ןיא ןקורד ךיז ןביױהעגנָא .קירבאפ רעד ןופ רוטארעטיל רעד ןיא ןעמוק
 ,עװקסָאמ ןיא

 -נַא (עיװאדלַאמ) ןאקפיל ןיא 1890 ןיא ןריובעג .גרעבנרעטש װעקנאי
 ,עװקסָאמ ןיא טניוװ ,1915 ןיא ןקורד ךיז ןביוהעג

 ןעמיטש עַײנ

 רעקסנאירב) שזארוס לטעטש ןיא 1921 ןיא ןריובעג .װ ָאקציא ףסיוי
 ' ,טנעקשאט ןיא טניוװ .יירעקורד א ןיא טעברא .(טנגעג

 :סורסַײװ) ןיבָאראטס לטעטש ןיא 1916 ןיא ןריובעג .שטיװערוג םִיאכ
 ,קסריביסָאװַאנ ןיא טניוװ ,םוקינכעט ןשיניצידעמ א טקידנעעג .(דנאל

 (עניארקוא) קסרָאטאמארק ןיא 1926 ןיא ןריובעג .ָאקנאד רימידאלװ
 ןיא טניוװ .רעינעשזניא סלא טעברא .טוטיטסניא-גראב רעװקסָאמ םעד טקידנעראפ
 ,דנאקראמאס

 "וא) ?יבָאנרעשט לטעטש ןיא 1920 ןיא ןריובעג .שטיװעליגָאמ עשימ
 .װעיק ןיא טניוװ ,.רעקינכעסט סלא טצעברא .(עניארק

 -יארקוא) לעמָאטסָאה לטעטש ןיא 1907 ןיא ןריובעג ןַאסלעכימ עדלַאג
 ,דארגנינעל ןיא טניוװ ,לושפָארּפ עלעירטסודניא-סלדנאה א טקידנעעג .(ענ

 טקידנעראפ .(עניארקוא) ראב לטעטש ןיא 1895 ןיא ןריובעג .סיקלע לקנאי
 ,ווָאקראכ ןיא טניוװ ,טוטיטסניא-ליטסקעט רעוװָאקראכ םעד
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 337 . . 6 6 6 6 6 + א 6 + + + + + .ניקייכ ערָאד
 251 . 6 . 8 6 6 6 א + + + א + . . ןאמצאל עושעי
 358 . 8 8 8 6 6 4 6 + . 6 + + . . ץישפיל לדנעמ
 302 4 8 6 6. 6 6 6 6 א + + + + + + ןיװעל ענאכ
 282 8 8 8 6 6 6 6 א 6 6 + + + + + + רענרעל לסָאי
 389 2 2 2 8 8. 6 6 א + + + + + + יקסניטלאמ םִיאכ
 405 2. 6 6 6 א 6 6 א. א. + + + . + . . .רעלימ יזוב
 410 . 2 6 6 6 6 א + + + + + + + + רעיצקאס לטָאמ
 419 8 8 8 8 6 6 6 6 + + + + + 6 . ועצאק םָארװא
 427 . . . 6 6 6 + + + + + + . יקסנאשטיריק עיניּפ
 425 8 8 8 8 6 6 6 6 6 א. א + + + +. רעלרעק ףעסיוי
 449 8 8 8 8 א. ג ג ג . . . . +. . ינמוזאר קראמ
 4558 . . 8 . 6 . + + . א + . . . ןאמטיור םִיָארפע
 457 . . . 6 6 6 + + + + + . ; . ףךאמטיור עמיולש

 475 2 8 8 6 6 א א א א 6 . + א + + + טנאיר סקאמ -
 408 8 8 8 8 א א 6 6 6 א 6 + + + . . סעלער שריה
 484 0 0 8 6. 6 א א א . + + + + . ןאמרוטש לטָאמ
 492 0 0 8 8 א 6 א + א א + + + גרעבנרעטש װעקנאי

 ןעמיטש עַײג

 512 . 8 8 8 א 6 . א. א + + + +. + + װָאקציא ףעסיוי
 516. 8 8 א א א 6 א א א + . + . . שטיװערוג םיאכ
 518 . 8 6 8 8 . א א . + + + + + ָאקנאד רימידאלוו
 522 2 8 8. 6 . 6 א 6 + + + + . + שטיװעליגָאמ עשימ
 524 . . . . . . + + א + + + + + ןןָאסלעכימ עדלַאג
 528 2 8 8 8 6 6 6 א 6 + + + + + + + סיקלצ לקנאי
 529 . . . . . ןרָאטװא יד ןגעװ סעידעי עשיפארגָאיב עצרוק
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