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ט בעל רער מי ר- ב • חילה דעם ד
 טיער מיין בא נישט שטײ מיר פוג אװעק גײא

 סיגוט אײן אױף אפ נאר םיר טרײט

א  עק אײן פוג גיקיממען מיר צו ביסט ת

 אוועק יינג אזוי נישט מיך טךײב

?לוט טיין אפ נישט םיר פון צאפף
א  ש־פיהאן אײן וױא ץקוסםען םיר צו ביסט ת

זאל/יציהאן אײן אויף וױא לײבען סיין אויף םיר צוא

 ;עשוױנד אונ גיך אזוי נשםה סײן נעםען צו ציא

פערלאשין וועךין שוין וועט לאטפ סײן
 נענהאסען גוטס וועלט דער אױף האב איןך אײךער

. קינד אונ ווײב סײן פון צוא טיןז נעמםטו

2

 ,פאנגען ױװאלמ דיןז.נישט מאלט איןז

בעלאננען טיר אין ו־ין זאי זאןז דיא ווען

 נירײנקט ששערצען ךײנע דיר וואלט איף־

זינען אין גיהאט ךיך װאלט איןז
 בעקיטטען רלזטנות ריר אױף ױאלט אונ

גין?ײנקט לײןען דײן ךיר וואלט אין



 שלוון שראםטער אײן וויא מעהר גישט בי.ן איןד

? ד Г? א  בוןד טויטק דעם אין ?דײפען אײן גי־קיממען יי
 בײסען אײן מפען רײנע מיט שוין סוסט דוא .אונ

פערבליבען שױן איז זאןז ךיא

 אנגישךיבען בוןד אין אױבען שױן שטײםט ךיא

. צערײםען נישט שױן מען קאהןז гпу דוא

נייעכט אױאדי נניסט דוא יא Т ־ ־ Г • ־ V
 פעךעפט נישט נאר ױעלט דער אויף נאןז האב איןד

א אע ^קענען שױן מיןז .װילםט ת

 גירינען אפ מיר פין איז בלוט פיעל

גיװינען גיטאהן מיןז האט טאסע מיין אײדער

 נעמען צו וועלט דער פון סיןז ווילסטו אנט אינ

אױגען מײגע פונ טרײךען פיעל
מײנע.קינךער לײפט ךער האכ איך הײךער

 ערצױגק .ווייט אזוי

 יס1_אר פון ךער פין טיר קיםט װאס נא
 גיקיסען סיר צו ביסט ךיא או אונ

 פערניגען נישט לףבען מײן סיר טױזסט

. אויס !יאקים אללעם םיר דאס פאלט



נעס איך אױסנאמטק מיר בא וױלסטו»יק וואס
ךאטען ייננע ציא

 טענער ױיכע צוא נעם איף

שײנע ךאמען צוא נעס איןז
קלײנע .קינךערהיןן איגער אפילו ניט זיןד בארעם דער איןי

 ענער(ך גרױסע צי נעם אונ

ציגעהין מיר צו .קימסטו יף1ס צום
 גײײין .אײן.גדױס סיר פערלײנגסט דיא אין

ווערט אײן ע$יס־ מיר בא האםט דיא אז מײנסט ךיא

שטאלץ נישט זיןז ךזאלט דיא
האלץ שסיק איין וןיא באלד ליגען בלײבםטו האט

ערר אוילער ךער אױף אין טיר ךעד и פיס דיא מיט

5
 גע?;על אײן מיר אין האסטו אפשר

 שפיעל מײן גישוױנד סיר מאןז
 ךא איןער בעסער טיך לאז גישט אז אע

ל,ערץ. ווייטיק פיין מאןד
 תירוץ איין נאטט פאר ענטפער אונ אויבען ארויף גײה

 נישטא הײס ךער אין בין איןז אז זאנ אונ

גיגען ךחמנות םיר יף1א נאטט וועט אפשר



וועט קינךערליך .קלײנע מײנע ליעב צי

 לײבען םײן שיינקען טיר עי־

 זכיה _קײן נישט שוין איןי האב לײבען צו.מײן װארים

 ש;קען ךיןז ער ױעט אפשר נאר
פעןקוױקען צי דא סיך

. רפאה אמתה דיא אלײן האנד זײן פונ

6
טענטש פערשאלטעניר ךיא

 געבענשט נישט גאטט האט ךיך

וועךעטיל דעם פין ךאיה דיא נאר דיר נעם ךיא

 ערד ךער אינטער ליגיט וואם

פרידען צו אויך לײבט עס

 עטװאס.קךיגען נאטט בא טיהט עס אז

 .ערנעיט האני זײן פין אייןד ךאם װערט
 אײנער ביסט דיא אז טיינםטו םױף צים

ר שענערע זןרר ךער אונ ניט דען פאלען ע ג ײ ? 

 ףייןז זײן אין לײבען ווילםט ךיא

 פרידען צו זײן ךארפשט ךיא

 ױדען גיטע סיט גראפען אז

גלײןד צו וועךיטיל ךעס טיט ערר ךער אין ליגען



 גליען צי אןז הײבט ער ווען ים1ב דעם בעטרײכט
 ריהען ןילעטעליןד זיינע איהם אױף ^קענען ךעמאלט

 וועלמ מןלטיגע אײן גיניםען פירות דיא אונ

 טיניט ךער צו במעט עי?
גוט ד;ער ̂ער איו ךיא,ק־יראליןז שאר

 ניצעלט זיין אין .ארים זיא ךינגעלט ער

 לײגען אניךער בױם דעם טוהט האגעל.אונ דער קוטט
 בײנען אן צענטען אין אמווילעגדיק זיןז טוהן פירות ךיא

 זינען לעכטינע ךיא אראפ געהין בלעטעליןד ךיא פון

 גיפלאגט װערט בוים שײנער ךער

 גיהאקט אינטער שױן איהם ױעךין צװײגעליןד דיא
קיפועז אתיס פון ךער קעןי וואס נא

8
 מענטשען פאר ניזאגט האסט דוא טאטע יא

 כעננןשען חופה מײן צו םיןז וועםט דוא אז

 .פאו־כןעיט גאהר גױואךין דאם איז סויף צום

 דא איבער ?לאפ איןד

שעה אעןליקליןער אזא א׳ן
 ערדי דער אין ױנג אזױ ליגען וועסט דיא אונ

לײ^ען שײוןפוען.ײין דיר זאל ער נאטט »יײפ*ען װעל איך



ק ים1א ןתוייסימקײט אן טיןד זאלםט דיא או ב ע  ג

 טעם אײן אןז גאר איז ווײטיק םײן ווארום

א  ?ואה אײן לאזען טיו־ זאלםט ך
הנאה אײן האבען איןן זאל יאהרען טײנע פון אז

, בשר־-וךם צו.קײן קוטען אן ךאךפען נישט זאל איף

— 8 —

9

 האנר רעכטער ךער בא שטײ;נן ק־נו־ער מײנע וויא זײא

 לאנד לעכטיג אזא פון אװעק נישט גײה פאןעטער שרײען אונ
 פעךניגען לײבען אונזער אונז טװז

 אוועק גײסט דיא אײךער

 рц אײן לײבען אוטער םון ?אןך
 קוטען אהין טיר וועלין וויא

 שטעללען װיױע דער צו אנט האגער מיןד בעדארף איןז

 גיפעלען אױװען איןד וועל צו וױיסט הימםעל אין גאטט

 גךאז אײן וױא אזוי גױען מיר װערט פגים טײן

 קת״ע שנײדען אײך וועט םע ווען נןינדעו־ ליבע טײגע אײןד

 זכיה אײן האבען םען ךארף גיפעלען צו איהם

.הבית געל אזא טיט ךײרען קען׳ ווער



א גיוועהין בין איך גיטרײער טאטע יא  טייער זײער ךיר נ

 בין איןד עלענט וויא ײיה היינט

ױקאסט אפ ךיןז איןך האב פליט פ;על
 ױלאזט איבער איתוסה פאר שױן מיןד האםט האט

ױם-הדין איין היינט איז מיר ?א
 ערפען.קיאמגן םיר וועט יועלט גאנצע ךיא

 דעישלאגען אױןז מיןד װעט ךער,ערר שון שפוקעל אײן אפילו

 חרומות װיא סיר בא איז וועלט גאנצע ךיא

אוועק גײםט דיא םאטע אײךיר

 »ק אײן יײבען אונזער פון סאןד

מק אהין וועלען וױא . ךװמים ױנגע אזעלכע קו

10

1 1
בריליאנט שײנער טיק זינךעלי אהער.טײן.טייער קום

ס םאר טאטען ךײן גיב ע האני ךעכטע ךיא טױדט ד

פערצאגען ניט מיר אין זאלםטז ךיא זעה
נעװאהר װיירק װעםט ךיא ווען ;אהר אין מאהל אײן

טאטען ךײן נאןך אונ אלעכט שפאךען אפ זאלםטו
זאגען כןדיש



.קינךער ליבע םײנע אהער קוטט
 ווינדער בעשעפערס ךעם זײר׳ין איהר ױעט דא האט

 גיזײגענין אײןי טיט שױן םיןז דארף איןז וױא

ק טוהט בעל-ךבר ךער ב ע  שטײןןן םיר ל

נעהין אוועק נישט ער וויל טיר אןז אונ

ס זאלל _עם גאטט בײט ^עפי . באגײנענין גיטס סי

12
 נײער אריץ _קײן נישט םיר זיו זייא זײער ךיןד ?ײט איןז

 קימען אתיס פון ךעד ךיר וועט װאס

טרויערין טײן אונ ױײנען טײן

 בעדױערען נישט״קײגעד גאר מיןז טוהט עסז
 בריםען םיר איבער נאןד טיהסט דיא אונ

 שטייען רןנךערליןד םײנע וויא זעה

גיווײן נרוים איק ךיר פערלײגען אין
 שאנד איין זײן גאר אלײן ךיר פאר בעךארף עט

 בשוךה אגימע סיי ביײנג אונ דירה כױן פין אװעק נעה

. ךאנק פײגעם גאנץ ג־בען.אײן אפ ךיר איןד דועל

1 1 (5)̂ /
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п אין פרידען אינ נחת פון т לײךען אין

 מיניט אײן וױא סעריר נישט עײט דער אין

 זײן פינצטער נאןד קאהןז עם שײן ז״יא ליכטיג גאנץ איז עם

 טיט אללעס ?רײנגט צײט דיא אזױ וויא

 נעמטען איבער נישט זיןד ער זאלל גוט גײט אײגים ווען

 ._קעהןקיטען װאס צו וױ־םט װער ווארים

 מיליאנער נױױםען דער דרײפוכוין פין .אײך נעםט ראיה אײן

 װער ערז איז ווער הײנט נאר איהם בעטכאפט

 לאגד זײן אין פעךדינט לנר האט נאמםען_קאפי_טאן אײן

 שײנד צו אוג שפאט צו גייזאךין ער איז ;עצט

 גילביל אײן פאר נאך צי רער

 זינד שום אײן אן גאר

 ןןרױ זײן פונ געעמין צו איהם םען האט

. קינד ליעב זײן טיט

2

 גילעזין האט עס ווער צײטונג ףיא

.גיוו״ױן נטקליןז איו ךרײפום ןױא



 נאכט דאליגע ךיא איטענינעס פחיס _זײן פון

 גיזעהין צו פךײנרליץד איעדען האט ;גד

גיוועהין בײא דער אויף אױ עםטערגאזי אונ

 פערבךאכט פךײליןז נאנץ האט פאלקאװניק ךער פיקאר

 קופען נ ארײן ״אנרי״ ארזסאי דער איז פליצלעג גאר

 גינעטין ארויס פאפיר אוין האט אונ

ארעסטיךען צו ״דרײפוס•׳ ךיף

יל באפ אײן רעג־ךעגג פון איןד וזאב

גץל אוג גךין־ גיבליבען געםט ךיא זענען הײךינדיק ךאם

פערטראכט יסורים אין גישטאנען איז פײןאר אונ

 גילאכט פלײצעס זײנע אינטער האט ;ןםטעךגאױ

אין.קײטען גישלאססען טען האט ךרײפוסין אונ

 גישװינר אונ גיך

. לךנד ליעכ זײן מיט פרױ זײן פון געךיססען אפ

— 12 —

3
זעהין צו שטעךצין ךיא

 שטײה־ן גיבליבען איז ..ךױ ז־ין וויא

 וטםאכט אין א־הם לײבען ױא איז גיפאלען,

 ליעב אזוי איהר בא גיװעהין איז ערשט

שטוג אין איהר בא שױיד אזא

גיטראנט נישט זיןז זיא האט אוגגלןק .אזא אױף
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ק אװעק מאהן טײן . זיא זאגט איהר וױלט וואס ט ע  נ
 קוטען אהין איך װעל איהם טיט גלײןד

העכער םאהל א נאןד קול אײן מען הערט ךא
 פעךברעכער אײן איז מאהן ךײן ‘״אנרי׳ שו־ײט נײן

 אנטלױםען נישט הענט אוגזערע פון שױן וועט ?נר

פערקױפע; לאנד ךאס גיװאלט האט ערזװײל.

ווערטער דיא בא
 עפענען נעקענט נישט ךךײפיס האט

טונד זײן
 גיגעטען צו איהט מען האט אזוי

. קינד ליעב זיין טיט פרױ זײן פון

4
באלל לעכטיגען ךעם פון

 ל_אלל אין פיגצטער גיוואךין איז

 אבר יעדער ציטערין גיהויבען אן האט געםט ךיא אויף

 גיקװיגט זיןז האט עםטערגאזי אײן נאר

 גיקיקט ארוים האט .אײנער ערי נאר

 _קבר דךײפוםיס אױף לאנג פון שוין

פרײט־שאפט כעטטע ךאם איהם מיט פלי־ע דױיפוס װיל
'האבעןי

 גיגראבען שטילערהײט איהם אויף האט .עכטעתאזי אונ

3שטי שײנער םון.זײן ךךייפוסין האט ערז גיז



 נריב פינצטעךען אין ^ערקער דעם אין גיזעצט ארײן
נישטא זיןד איז עסי אז .ניזעהין אתם דרייפום זיןך האט ךא

 לןעךען צו וױא
рс הארט דעם אויף בליט גיגאםין האבען אויגען זײנע

טרײךען פון
 מיןד.אצונד איןד געפין לאגע איין פאר וואס א אין

 ;עהין נישט טיןז קעהןז אץז אז
. לןינד ליןנב מײן םיט אונ , פרױ םײן םיט
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5
צײט לאנגע נאנץ א אױעק איז עם

 או־ט קײן געפונען נישט _קעתן םע

 טרײט יעדער אױף מענטשען איהם םאר זיןד שטעללען עם

ראמאניסט געמיםער דער זאליא V V г • ־ » ז •
 פערגליסט איהם זיף האט פראצעס דעם קיקען צו איבער

 בליט זײן ניצאפט אײןד איהם מען האט

דעךווײזען שום נןין קײן ךעדען נישט העלפט עם

 אײוען וויא שטארק זיןד האלט קאוואניאקז סיניםטער ךער

 בןןלין איין גיױעהין ײעדערער איז דרײפוםין אפראװךאןען צו

 פאלען גאנצען אין שטאפ גענעראלגי דער ךארף
 סטי־אךאיען איגזעל טײפעל דעם אױף איןז רארף ךערוס

 שרײען טײן זײן וועט לאגג וױא גאטט אוי

נישט אליין ווײם איןד



ם פאר א  פערווארפען בין איןז זינד אײן פאר מ

ט . פרוי מײן פון עב מיין טי קיגד לי

6
ב1א ט איהר י ענ  :צווימנן אין נןיײנד ז

 זעהען ארום נאר זיןד איהר זאלט

ער אױף ניכען אכטונג אין הױף ד

 ?ל:קען נןרײנךליכע וױיזען אײןד ױעט אײנער יוען

שט קסהזנ ״קײן יף1א ער זאלל קוקען אי־ױס ני

ש דער וױא אזױ ט ענ  .ניאף רער עסטערגאזי אונם

על איהם ךערוד האט סיסײסטװיא זײן מיט דיץיפום פי

גיליטען צרות

ט ךיײפום אל טע פינגער דיא איהם פאר גיוועהין זיןי װ ^ני  גי

 הײנט פרןדער גיטען אײן גלײבען ךען מען סײג צו

ס ײפו ט ךי אר עסטערגאזין גיראלםין הא ען זײן פ ט ם ע  פרײגד פ

 לןאױאוויס אויף גיוױזען עםטערנאזי איהם האט פךײנז־שאפט

טער ךיא אין  גילײעגט מיר האבען בלע

ת זײן גװועהין איז אנרי אז םו ה - אןז ל  ס

ם ביז ט זיןך האט דרײפו װים  ךער

ײדע זעה פון אז ט ב ק ע ט ד ךער ש  בינ

 גיריסען אפ איהם האבען זײא נאר

. קינד ליעב זײן אין . פרוי פון.זי־ין
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7

אס ש .ןעךער ךארף ך ט ענ אר ם שטײען פ  

ס ױ .קליין ביז פון.גי  

ע היםטעל אז גישוװיךען האבען ערד א  

ײער איז עס זאןד שום _קײן אז נלאןד, איואךי.ז

שט ןאל ט דער אויף װעךין ני פערמיירען װעל  

ת ךער מ ױמעל .װיא נאןד ומיט א קימען ארויף וואקםער אויף ב  

ײפוס אונ קשה .פײנד זײנע פון נאןד װעט דר נעםען ̂נ  

ליעב גיווען װך;ין ;עדער יואלט װערמער דיא חעךען ןיו  

גךיב .ךךײפוסיס אין שאלען אריין ^זאלען שעאים ךיא אז

גיזעהין ארוים מיר װאלטין ךעמאלט  

X» 7  . ם אז א חהילים _קאפ;טעל י  

גישךיבען אן ריכטוג איז  

ײגט מיר װאןטען קיל אײן אויף אללע שיײען נימ  

ת ל1ויפ ויחפרהי פרה בור ח ש יפעל ב  .

-  16 —



איך בײנק בײניןען
 לײיען אין אונ צרות אין איך בין גינױךען

 יאג0 אין איטסער ^פערװאךפען אונ

 פיײךען פון װײט נאנץ איןד בין פערשטױםען איםסער

 טאג ענצעערז ךיעב.קיין נישט םיר איז עם

 איןעראלל ארום םיןד טרײבט האפינונג ייא

 לױז נישט טיר פון נײט זיא אע

עיין אײן אין םיןד איןד זייע מאהל אללע מ  פאל ע

 מלאןד-המית סײן איז צײט ךיא אונ

 שטאדק הײמײט מיין נאןז איןד בײנק *ײנקץ

 רעכט טײן וויגאלי םײן איןך טרעף ךארט

רעכט טײן יא

 נע-ונד זײן איןד וועל לאננ וויא

. ?זלעכט אזוי געהין טיר װעט עסז אינ

2
 הערין ים1א נישט גיטטע טיין ווילסט דיא וןליק ךיא

 ךךיםמעל ד־ײן אין טיף לײגט סאר ליגםט ךיא

עןטערין זיקע דײנע טיט ןבנה שײנע



 הי?ןמעל אין יארט טאטען ךעמ ךערצײל

 גיבען ךחמנות טיר אױף ,יאלל אז^ער

 הײם א צו.זיןד ביעעין טיןז אונ

 ^װײבץ ארים דער.וועלט אױף איף וועל לאנג וויא

 געהין שלעכט אזױ םיר וועט ̂עם אונ

 שטארק היימײט םיון נאןד איןד ביינק בײגכןין

 רעכט טײן וויגאלי מײן איןז טרעף ךארט
רעכט סײן יא

 ונד—נע זיין איוד וועל לאנג װיא

. שלעכט אזױ נעהין מיר יועט עס אע

»тт • £*Ю И'Г 1ИГ Г*.?Сг*0 «?ל
3 щ. 3ך л ׳׳|гит вля* Ж  д

ט אירר טאלען אוג בערג איהר ה  נןאסטין קיעפטי; מיןך טו

 שיער איין אן אהרזג געלןאנט איןד בין אײןד מיט

ט אייער מיט לײנג אײער י ל יט1א פיס םײנע האפען פ
געטא^טען

ט ײי צ ך ע ם ד ע  טיר פאר ךארט טאטען ד

ת האבען םיר יף1א זאלל ?גר אין מנו ח  ך

 גױט גןײן טיר אויף ען(שיר נישט אונ

אבעי איןז װעל לאננ װיא ביז תז גרױכוע אזויגע ה ח  צ

על סיר וועט ^עם אין  בי־ױט אין זיין םאננ

ק ^ײננןין ײנ שטארק הײפײט טײן נאןז איןד ג
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 רעכט טײן וויגארי פײן איןד טרעף דאךטין

רעכט מײן יא
 נע-ונד אזױ _זײן איןז װעל לאנג וויא

. לעכט1? אזוי געהין םיר װעט עם אונ

4
ײנסט דיא זון דיא שען יעדער פ<.ר ש ט  ליעב זײהר סעג

ס אז שײנםט ךיא ט גאראײן איז ע אכ  פר

 טךיב זײהר שאנםטע אײנעם טיר פאר נאר

ט טיר בײא איז טאג ךיר בײא ווען אכ  נ

א ק ;עךען к ערװענןסק ת ש ט ענ  ם

 םאךגען פריה אללע

שע טיט  געזו^ד םיט לופט פךי

 ;גחוענןסטו אײנעם טיןד נאר

ת אין לײדען אין אונ צרו

 נןי^ד פאךוואךפען עלינר אײן בין איןד ןךיל

ק בײנקען ײנ ק הײמאט סײן נאןד איןז ב י א ט  ק

 טרע? טײן וויגאלע םײן איןד טךעף דארט

רעכט מײן יא

ע־וני דין איןד וועל לאנג ױא,  ג

שלעכט אזױ גײהן סיר מעט עס אונ



5

 נישוױנך אונ גיןד חלום אײן װיא

 אװעק ;אהךין ױנגע מײ;ע זיעען

אײן עלטעױן טײנע בײא גיוועהן איןז ב־ן לאנג ניט ערשט
קינד נןלײן

 שרעק אין גיעלטעךט אי־ןד ין3 עצטזי

אוועק םיר פון איז טײנע ױגענד ליא

 שטאנר צו.קײן קוטען ניט נןאהן איןז

צװעק אײן צו טיןז בךיינג גאקט טײערער

 שאטטער-לאנד םײן אין שטאןבען חאטשע זאהל איןד

 שטארק הײםאט טײן נאןד איןז בײנק בײננןען

 רעכט טיין וױגאלי םײן איןז טרעף ךאךט

 רעכט סײן ;א

נע־ונד זײן איןז ורעל .לאנג וױא
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2״ 1-

ר ע ם ר ו ת י
 אלײן לןינד ךײן שטײט םוטטער ליבע טײן נןבר ךײן אױף

 צי איןך כין ציטער פ;על טיט אונ שרעק גרויס טיט
 גײהין צו גיקוםםען ךיר

п צו ךיר тפאסיךט עם װאם האךץ ביטער טײן ציילין «־
אצונד מיר ךןד

יתוטיל ךײן פון שקערץ מײן פאךנעם טוטטער ליבע דיא
*»♦* עליגד.קינד ךײן

2
 פארקעךט זיין זאל גיווהן עס גלײכער גיט ךען וואלט

באט אײן םאבען גיוועהן זאל גאטט אז
 עןד דער אין ךיר פגן פריער ליגען זאל איןד אז

עליך״קײט אזא פון גױװסט נישט איןז וואלט
 בראכען צו טיר שטיןןמאםע ךיא האט בײנער םיעע

 װאונד אײן אױם רװ־ןז טיר איז לײב טײן

 ;טטאכען צו סיר זיא האט אבךים מײנע

 ?זטיפיןאםע ךיא גיטאכט האט ךאם

,קינד••״ עלינד ךיין פון
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3

 ,קעלט ט־־עסטער דער אין באךװעם אונ נאקעט

 צו ךער אויןד לײךען הונגער אונ

 וועלט ךער אױף לעןען טײן גארז מיר טױג זשע װאם
 מיהא אזא םיט טיטשען זיןז אונ

א אוי אלײן גאםט סוטטער.פאר ליבע ת
 גישווינד .קינד עלינד דיין בריינגען זאלםטו

 געהין זאלםטו סוטטער ליבע מײן בײטען גאטט צוא

.קינד ,עליגד־ ךײן יתוםיל ךײן פאר . .

4

 אױ מיא פיר איהר דאם האלט מענטש איין אז זיןז טאכט
שלעכט? אזוי נןיגד אפךעטד כןעגין אײן טען

.טאטע אונךער מיר .אין גוקים ערשט ךןד זיא איז ארי,
גיךעכט נאןד איהו־ גיט

 ױצעלט אײן פון צוױי טױט דער כײסט לײטין בא זאגט )ןר

 געזוגד אויןז אײנע ךאם איז םיר בא אונ

ךער פין גינוםםען צו אײנע דאם טױד־ט ךער וואלט ליבעךשט
וועלט

ד ךײן »ן;תוטיל טנ .... קינד ע



23  —

5

ט אײנןר אן פאטער אײן אן יתום א גל

א חאטש איהם שטײט  פון זאט דער א3 םוטטער ך

 פטיר זײן ער זאל שלעכטינןײט אללע

אוסגלינןליכקײט .אללע פין איהם בעהיט זיא
בלײעען צו אױם זיך שװער נישט איהי בא איז עם

 יט1ל ךעם אױף

זאל ז״ן אבי גיזונד איהר גאנצען אין לײגען צו אוועק
 ברױט שטינןעלי דאס נעבין

.איינציג.קינד איהר יתומיל דעם . .

6
אזױנס ךיר איז וואם כוטטער ליבע מײן ?יט װײס איןי

גישעהן

 גישט םיר ,ענטוועךסטו וואם פאר

ט וױא גיטרײא אזױ אױ״ ס  גץועהן מיו־ חא״בי

 גיהיט 3א טיןד ד׳אסטי שלעכטיקײט אללע פון
 װײן אונ רײן.קכר אױף םוטטער ליבע איןך שטײ הײנט

ט וויא קןײעלין גיםין אױגען טײגע פון מ  ן

 גייד׳ח םיטטער םיין אל.סטוזז פײטין גאטט צוא

ני?(ט״.. מיר לןענםטו אזענטוועךין



»ן זײן זאל עס אז נאטט בײט מונ&טער ריבע םיין נייא

אלאיט מיר
שעךצאגען נישט מיר אןז יאלסט דוא זףע אונ

 יאהר־צייט ריין בא .שטענךיק איןד װעל פאר ךער
זאנין סאםע.קךיש ךיר נאןד

 ירועה אײן םיר ברײנג אע חלום אין טיר צוא קומ
 עגדע אײן נעטען זאל צרות סײנע פון אז

 ישועה אײן שי.קין מיר זאלל השײת

.... הענד שטיפמאמעס ךער פון לייזין אויס מיר זאל אונ

8
אביםעלי שוין יײע גיוויין ליין פון ט^עױין דיא אפ וױש

פרײד טיט
 ער אז אלײן גאטט בא ובײטין איןד װעל פאר ךער

יײו־ רײן נעמען פאר זאל
ענלע אײן נעטען זאלז צרות רײנע פון אז

 נישןױנד זײן םרחם ךיר איכער זיןד זאל ?גר
 הענד שטיפמאטעס ךער פין לײזין אוים ךיף זאל ער

גױרנד אהײם דיר נײא ווײל ךער



שלײגיר מצכה
 גילײגער דאם בעטראכט איןז שלײגיר טצבה געביך איןז

 שלאג אויס שטײן דעם איןז וואס מענטשען ךעם פונ

אויגען טיינע מיט גיוועהין איהם םיט איןד כין ערשט
גיזעהין אליין איהם

 טאג 3 — 2 1צע^גא- 1אי איי ם5£
 ים1א שטײן איין איךום איןד שלאג הױז גרוים זײן פונ ;ע?יט

 פערטעגין גאנץ זיין םונ גיבליןען איהם איז ךאס א

ת גיםעבילטע זײנע פונ ח שימת זײן.גחים פונ אוג ךי  ע

.לײגען .אךײן ערד ךער אין יעצט איהם טען סוז . .

2
העלד שטארקער אײן לעט ראךט א

 וועלט אהאלבע גימאכט חרוב האט ער

עךוואךבען נאםסען א זיןד קאםז אונ

 ױוגלייבט נישט םאהל ער,קײן האט טויךט דעם אין

 גילײגט אוועק לעבין זיין בא ?גר האט העלךין שטאי/קע ש־על

ךאךבען .פאר שטעהט שיןל או־ף אונ



3
הענד שטארקע .צווײע זיינע טיט

 אין;וענט טויערין גי^ראכען ער האט

שוין ליגט עך עסען פלײש זײן ווערים ךיא טוהין יעצט

 שטיל גא^ץ
 וויל םע וואם איהם םיט שוין טוקט םע אונ

פעךגעםין ?נר האט וועלט גאנצער ךער אן

. 4
.קינךעךליןי נןליינע סיר פע דאסע אױנגע ליגט ךארטין

טאמע אײן
 גישטארבין לאנג ניט עךשט איז זיא

אלטנה אײן גיװעהין זיא איז לײבין אירד בא
 סבגה יעךער א פונ קינדערליןד אירע געהיט אפ האט זיא

 ןןחוערבין בדויט זײא פאר אלײן אונ
 נןאלט אײז שוין זיא ליגט יעצט

 גיוואלר קיגדעתיכס איךע צו ניט שױן העךט אוג

 פעךזאךגין גיט זײא זיא ̂קען ברויט נןײן םיט

 חאפט עס אונ שטײן אײן אױם איהר שלאנ אונ שטײא אץז

тро אגװױין סיט שרעק אײן אן 

מארגין ווײפט.װעפים גאטט װײל
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5

שװארץ איז זיא אזןיא ןןיא םצבה דיא .א איהי זעט

 נןךןן פרישעוי א ערשט האךץ מײן אױם םיר רײםט ;עס

 קינך איץציג אײן ױװעהין זיא איז ןנלטעךין איהךע בײא

 וױני אינ זײא איז וריא

א אכלה ר א קלייד חופה יעם אין גישטאךפין חופה פ

 גינרײט צו ניװעהן שוין זיא איז חופה ךער צו אללעס

 געלד .אסאןד א־ױקאסט פיןגל האט דאס א

 עןלעכט גיוואךין איהר איז פליצלינג

גיךעכט בלײ?ט אונ שע?ט מלאןד-הטות ךער

.״.גישטעךט חופה שװאךצע שוין.א־ין איהר םען האט
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6
בע?יא?ט איןי ווען אבר יעדער רםי אױף ציטעךט עס

 _קבר ;עדעגס נאר

 פעלד ךעם אויף ךא שטײט עס װאם

סונ בעםיר שיעל איז טרעגיר רײגיל ארססטין ךןןם
 שלייגיר טצבה טיר

 װעלט ךער אויף אן ךא םיןז לייד איןז וואס

אויס ;שטײ אײן שלאג אונ שטײא איןל



אסויז טיט אשלאננ איןד זײע

 .קךיבען ארוים _קכרים ךיא פונ

 םעישמעקפ גוט שוין זײא האט עס בעיןינט פיסקעליןד ךיא

פעךזוכק צו פלײש פענשען

8
מ אײנער ליגט דארט אט ער אונזערע פ ד רי נ т ז : : * V ״ »  т : ־ V

 ליךער ש־יגע זײנע סיט וואס

שען ער האט ט פערגיניגען פיעל מענט אפ ש עך פ

ע שײנע זײן םונ אךי אי  פאעזיע זיסע זײן פונ מ

ען אן ען ה ש ט ענ ױגאפט א״נפאןד ס

ט קי ט י אם אינטאכט שױן .ער ליג ט ער וו  טאג הא

ט וויא אכ ט ניךאנקין נ כ א טי  ני

ך וואס ט ע ט הא עב ל בגי ט ;אהרען זיינע א מיא אזא קי

פאן אזא

ט איהם ארום שטילקײט ךאם ה  שטימען טו

ח אײךלין זיין טוהען ריא״װערעסליןד אונ  זש־מען טו

זײן אזײא אויןד וועט אונז פונ סוף ךער



♦ א נ י ט ג ע ג ר א
נעספט דיא װיא אזייא קינד םײן ױךעלע רייזע דײן אױף

פאױ יעצט זיך

 אצונד ךיר איןז ;אג ווערטער אפאר א

 נאר גידײנקין גוט ליא זאלםט דןא אז

לא;ד פיעשד אײן אין יעצט פארסט דיא

 זיטען זיייער פירונג זײערע ניט נאןי וײםט ךוא

 הא^ד ךעכטע זײן האלטען ךיר אויף זאלל נאטט

אבהיטען ךיןד ער זאלז שלעכטי_קייטין .אללע סונ
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2
 ווין נישט אלײן ווײםט דוא כןינד טײן פארסט דיא י

 .ארײן װעלט גרױסער אין זיןז לא^ט דוא

ךארט וועט טאטער .ארגענטין _קײן גוטם עובר-לים
 זײן ויאיגונג ךײן

וױיל אױםווא^ו־רען דאנען פונ ױןצט סיסט דיא
 נײא רער אױןז איז ווילען גאטס

 האנדרען צו אונ םירען צו אזױא װיא וױםען זץז סט1;א

פיײא דארט לעבט יעךער וואס .לאגד ךעם אין *



3

עס אין קיממען וועםט דוא או אוג ענ ארט י

ט דוא ת רמון יס1א זיןז .וועק  וועג יױיטין דיין פ

ט ס אי ם ז א ךאי־ט פעךנעסין ניט ך

ט דיא וואם עע אין ניליטען האם ענ לעצטע די  ט

ט װעסטו טאםיר  עױנען נישט אויןז זיןז ךאר

ט אזױא ט םיה דײן זײן װע ם מזי  או

ט מיא ױע היג כןענען זאלסט אלאננר ךיר ב  װאיגען ת

ט פערנעם ט דוא אז ני אךפס לןאלאניכט אײן זײן ד
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3
טע אללע ךײנע 5 גאנצען אין אװעק וואךף מארעם פוס

א וױא אװיא ט ח ס א ט זיןד ה  שלעכט גיפיי

טען ךאךטין אןפ  פלאנצען אינ בױען אקעךין״.זעהין/ ך

ט שאפען נישט זיןד  לןנעבט פרעשךין _קײן מי

ת בעל ךער אלײן ת אליין הבי י ש ם ר. ע  ד

ם שױן פעךגעס ע הג ך ס כנ ע  אלטען ך

ת נןײן לןײגעס טהאן נישט רוי?ען, ט1גי׳? מאסמךין, נישט  צרו

ף וויא נאר האלטין זיןד אי־נעם אין בריךעילי



 ;זוהן םײן פירען אזויא זיןד װעסט אז אונ

 ציינל אײן צו קוטמען נןענען וועסטו

ארגקטין אין ךאךט ^װעםטו טאטיר
 שטיל דער אין פאסלאניס םאכען וועלין

 .גיווערין לאנג נישט אויןד ךארט וועסטו אזױא

 פעךטרײבען אױןז ךאךט פונ ךיןד װעט םיא

 שטײרין שוין ךיר ם׳ען װ;טי דײן.נליק רוה ךיין

?לײבען וועסטו נישט גאר כא אוג

5
 פרײנד בעםטער טײן פארז קינד טײן פאר

 זעגין אונ נליק ךיר וויגש איןז
 לא^ד .נײעם ךעם אין בענטשין דיןד זאל גאטט

 פעךקעגען גרויס אונ ;יזונר םיט

 שעה גוטער אײן אין רןיד פײן פאר ךךפך .יצליח השי'ת

 דארטין ךיר לעב און עיךןד בית שם ובנה
דא וויא גמקליכער
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