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אײנטױטט

גאסטעזהױז.

חן!> וחבטין .ער נױטט ! ד״ווען וונויעוטייוט ק״ן נעעיזעעענעו וועוען כו
 5חווען פערויח; ,.חיך בעטרעטע בעבענד דיח טוועױע ד״נענ טעווטעןו,
ניטטערנדענן הערנען דער ווחהנוננ ד״נעז
מונד נחהערע > ויך נויט
ה״ןינטהוחו.
חך וויח פורבטבחר חיוט דיעוער חרט ! חיך בין נור חיין טווחבעו וויט
*ינדען בעהחבטעטעו נעטחב!'  ,חונד וח!! עו ״חנען  ,דיך חונענדןי ? ער!
חורקווע!! דער וו״והייט חונד ךערענטי^ ק״ט ! דיך ,בעהעררטער חןןער
ווע! טען חננוטברעבען— .
חבער ד״נע ננחדע נ! ״בט יח ד״נער נרחטע  ,חונד ד״נע ןיעבע ד״נער
חחכט  :חח ! חוועוט דיך הערחב נו פערנעהיוען דיח ו״בנערדער טווחבען
״ענטעו ,חונד חויך דיח טטי!! ען טהררונען דער ןיידענדען טטערב!י 3ען
וועררען פחר ד״נעק טהרחנע חויפךענחווווען ,דען דוח ביוט חןןבחס^
הערני^• —
וח ד״נער ננחדע פערטרויענד  ,ווירד ח״ן הער*| חיט נופערויכט בע<
?יעבט חונד החפפנוננופח!! העבע חיך ו׳ו״נע החנדע נו דיר עוועחר .ח
היווווןייטער פחטער ! ! ייטערע וו״ן הערין חונד ענטפערנע יעדען דיח חנ״
־חבט טטחרענרען ^ עדחנקען פחן ח״נער * עע! ע  ,חוי) 1דחט ח״ן ריינעי
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נעבעט)1ויי דעכן מיננערן יו״נעי
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3
ענו
נו
דיר
•
ע*
1
יורסנ 1״ן .ע )1 ,ונד
דיח חױי רעי
היײײעןי
החהען
ײיך
ערהיזרען יויןנעיע".
 4ע 5ןזבט יייעוני דוח ע״ין.
ער
!
דערדוח
דחי
פ
5
עהען דיינער ן .עטחפ  2ע
ערהחרעוט  .חײן!

מארגען״געבעט.
ח!! ;
נחדי 4ער ,ח!! בחריוהערנינער
נחטט
!
ך״נע
נחטערהוןד החני ױיך נחך
ח״נעק ערקזויקקענדען טןחעע
ערווח
3
ען
ןחויען
,
חונד
דחי טטרחה 5ענדע
ו> |זר4ענןי 3ט הןוט
ײיך וויעדער נ״ח בעןעבט.
זן
היווויןיטער פחטער ! וזיח
יעהר
4
נחיי
4
החיט
 3״ 4ט !
דומ דיך ^עןיען ײיך ^ ע־
> ו״נע עריטע עיופפינרונ
חיוט
דער
חינניניטע
דחנק עיר דיעיע
חונענר!י 5ע ן .נחדע  ,ווע 5כע דוח
וייר
חננער״הען
ןיעשעיט* .
ד״נע  3חרועהוע .ווחנט חיבער
ח״ן
5
עבען
,
חונר
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״חורדע
חיך
יחײײט
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,
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קחננען
עי
הייטע ני 3ט ײעהר
פערןחיוען  ,״״! ייח פחן
טײערצען
חונד
!
״רען
^
עפעײעןט וינד .וויח פיע 5ע
ײחן .ען ני
 5ט ( .עזטערן חין ר״ 5טהוק
חונד
חיבערפחט
ענטטןחפען ייין דיח
פחן נחכט!י 3עק חונ^ ןיקקע ן.
עטרחפ
1
ען
,
ב״ק
הײטי
^
ען
טעןטטחב
ער״ח  3ען דען בעט־
ערנרייפען ײיויען• חך ! וויח
2
יע
!
ע
חנדערעײחנען
״חהן חין דער
פיניטערן
נח 3ט דעי קערקערי טײח 3
טען
,
3
ו
דענען
ק״ן
פר״נדןי 3ער ײחר־
נענטטרחה{ 3ו דריננען פערײחנ ,
חונד
פיע
!
!
״כט
וינר
יחנחר נעיטערן פיע! ע
ענטט{ ח  £ען  ,חונן
ניעײעהר
חין
דיעוער
ווע
{
ט 3וערווחכען.
ןן
היײײןיטערפחטער!
פחןײיר
החט
ד״נע
היײײןיטע ן .נחדע יעדע נע־
£חהר ענט  £ערנט  ,ײיך החיט
דוח
ןנעיונד
ערהחןטען
,
חונד חןןע ײ״נע חננע־
החריןנען ח״{ ען פר״דין .חין ײ״נע
חרײע
.
דוח
יחרןנטעיט
פיר חוני  ,ח!י ״יר
בעווחושטןחז ט{ יע £ען חונ׳ ןיעשעיט
חוניחין
״חהןו״ן
ער״ח
3
ען
חו•[ 1דחט וויר
ד״נען נחײען פר״זען חונד
יערע
חנוערער
פ
£
!
י
3
טען נענויח ערפיןןען!
דער נערחנקע חן ד״נע
נרחנ
3
ענ
{
חוע
ן
.
נחרע
הער
ווירר ניח חויי ײ״נענן
 3ען 2ערדרחע .ט וועררען ,
חונד
יח
בעטע
חיך
3
ו
דיר  ,ע״י^ עו  ,חזנ־
ערן .רינדןי 3עי ״עיען !
טטחרקע
ײ״ן
ח״נ
דחנקערפיןןטעו הערין  ,דחײיט חיך
^ עדענק ד״נער חונענדןי3
ען
״חהןטהחטען
דיר
ע״י 4דחנקבחר בן״בע
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נזין1זונ)1וי £ד 1,-ןחיך * יינע נמבענ> וענפען > ויט נחכויכנוו״
נוונך דחײימ
עחןןער מנונוננ >< ימ ן .ימע נוונד > וימ ןיעכע בע^ ע^ נע 01 ,ווינו דומ דיך
( .נחדין .נוונר הוןדר׳יך ^ ען >ויך נעניי ^מ החוט.
^עןחבמ ו״עומ דוח עוזי^ ער דער דוח דיח טןחעענדען ערוועקעומ 1 .ואן.

אבענדגעבעט.
דער חןן^ יטי^ ע חיומ חויךה״מע ח״ן טוט? > ,ו״ן מרחוט חונד רעטמער
חונענדןיך 5יע 5ע זזחהןמהחמען חן ן״ב חונד
נעוועוען ; ער החמ >ויר
ועעןע ערנ״^ מ  ,דחרוק ווי!ן חיך * ״נען ה״ןי^ ען נח> וען פר״סען  £יר חונד
עיר חונד ו״נער ןיעבע דחנקען ה״מע חונד ע״י^ ןיך.
ח ^ חממ ! ווחו בין חיך מווחכען וועוען  ,דחש דוח > ו״נער ^ עדענקעוט
חונד דיך > ו״גער חנני>ו>יוט  .ק״נע >< ענפ! יכע נונ^ ע  ,יח ועןבומ קיין ןחב״
נעוחנ^ דער החכזמען ענ^ ען פערײחן .עו  ,ד״נע חונענד! יכע 4יטע חונד
דײנע חן [כחר> 1ד .ערנינק״מ חויזנומפרעכען ! נײמרחומ קחן חיך >ויך דער
רו־ע דער נחכמ חיבערןחווען  ,דוח  £חמער חיק הי>ו> וען זוח 5ומ חיבער ״יך,
זוען ס״ן חוין -ע ^ עפןחווע) חיומ חונד דונקןע נחכמ >ויך חוײן .יבט ; דוח
בעווחהרעומ >ויך פחר חו^ ןיקק חונד ן .עפחהר ווען חיך ני 3מו  2חן סיך
וו״מ — .ח וח ! חס ײיך דען חונמער דעק פחממען ד״נער חןן>יח  5מ חונד חיקי
פומנע ד״נער פחר*י 3ט  ,וקנ  £מ חונד ויכער רוהען — .
חבער נזר > וימ ר״נעק ^ עוויווען ! חסט עו ויךוחנ  £מ רוהען ; דחרונן
פחמער חיק היחײען ! פחןטע חיך חין דעויומה חונד> ייט ר״חין .עק הערצען
>י״נע החנדע נו דיר חןןבחר״הערני^ ער ! חינד פ( עהע — פערנ״הע ><יר ח
הערר ! יוען חיך הײמע רײנע ה״ןי^ ען ן :עועט 3ע חיבערטרעמען החבע  ,חינד
פטקרקע ײ״נען > יומה דחס חיך חיײײער נחך ד״נעק ^ חטמןיכען וויןןען
החנד! ע חונד ניח פחק פפחדע דער טו^ ענד חביו״כע חונד ווען חיך ה״טע
ײ״נע נעבענײענפען בען״די^ מ חדער חיהנען ני  3ט וח פיע[ ^ ומעו ערנ״^ ט
החבע  ,חיןו חין ײ״נעק פערײח^ ען פמחנד ; חדער יוען חיך ח״נע 5חן
חיהנען ײיר נו^ עפי^ מע בען״די^ונ^ ני  3מ ײימ דער פחן דיר ח[ ןניטי^ ער1
בעעחהןענען יחנפמײומה חונד פוועומערןיעבע פערניעהען החבע  ( ,ו חןן־
ױ״חרין -ומער ! וח [ חס ײיך ײ״ן חונרעכמ ערקעננען חונד  £ערטח  £ £ע ײיר
בח5־• ^ עןע^ ענה״מ ײ״נען פעה! ער וויעדער ןמט ײח  3ען3ו קחננען.

דיעער 4ר1
}נ 3ענן1ווען בחסוהער 4*3ק״ט  £ערטרויענד ,בעןנעבע {ויך >< יך
כי | 4
עשרןווט1וונד ײים3ו  2ערוי 3ט 3ור רוהע  ,רוונד ה (ו  £ £ע  ,דקש עי דיר
וויוהן^
עפיוןןי^ ו״ן ״ירד  ,״יך נעטטקרקט טן ןייב 1״נד ועע{ ע דען קןו^
ווענדען
טײכ ערןעבען3ו ןמווען  ,יווכן דעק 3יע 5ע נקנ 3וםטרעבמן  ,גיר
וועןכעו
דיינע עמטערהמנר ״יך בעטטי״יוט המט  .וויט נריזיסוען ^ עדמנקען
ן(
{חסהיווײןיטער פחטער ״יןן מיך ענטטןמעען  ,מונד ״יט וי׳ןכען נעדחנקען
וויך דען נ״ען ײחר^ ען וויעדער בענריטען.
^חטט !
חין ד״נע החנד חיבערן־עהע חיך יי״גע  ,ועעןע  4 .ע[ חכט ו״עוט
רוח עווי^
ער ! דער דוח וחנעטען טןח( 1חו•( 1דיח חוי^ענן״ידער דער
עראידמטען וענקוט >}| — .ון!
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הערר
דעו וועןטחןןו ! ווער פערווחנ ד״נע חןן״חכט חויו 3וטפרע 3ען,
חונד ווער חיוט עו חינן
טטחנרע חן״ן ד״ן ןחב3ו פערקינדען?
דורך דיין ווחרט
ענטטטחנדען דימ היווווען ,דורך דען הויך ד״נעו
אונדעו
ענטטטחנרען חןןע חיהרע העערע £ ,ע :ט החוט דוח דען ערדבחןן
^ע^
רינדעט חוי( 1דמם ער חין עווינק״ט ני 3ט ווחנקע• חויו דעק טחוע
דעו ניכט• ריע  1עוט דוח וועןטען
חהנע 3מד.ן הערפחר  ,חונד ד׳ח
חונדור  3ררינן{.י 3וטע עיטטערניט ןיכטעטע ויך חוי! 1ד׳ין ^ עה״ט.
וועןך ח״ן
חונכעד״טענדער פונקט חין דעק חונענר! י 3ען ח{ן דער
טחפפונ ;
בין חיך ערדענקינד ,חונד דחך וחרנוט חח  ,חןןנחטער ! טחכןיך,
סטינדןיך,
יח יערען חוי^ ענבןיקק וויט פיעןער נחטערהוןד חונד ײיט
}יעבענדער 4יטע  £יר איך חונד וו״נע חננעהחרינען  .חח החוט ״יך ה״טע
נח 3ט
פחריעדעק מיק  £ינוטערן טן״כענרען חיבע{ נעטיט 3ט  ,חונד פריינדןין
וויח חק
ערוטען טחפ ^ וננוטח^ ע ^ ריטט דחו ה״טערע ״חר^ ענןיכט חיך וויעדער.
היײ״ןיטער פחטער ! ו״ח חויך  £ערנער וויט וייר ,וענדע >*יר חויך
 5ערנער
דיין ןיכט חונד דיינע ווחהרה״ט  ,דחס ויח וייך חי״ײער ן״טען
*ןיןןען ,
ערןייכטע ײ״נען4ייוט  ,דחס חיך טטעטו וי״נע פכןיכטען ער׳
קעננענד
נור דען פפחד דער טו^ ענד ווחנדןע חונד ניח חויןי דיח חב״ענע
דעו { חוטערו
נערחטהע• פערןייהע וויר חונד וו״נען חנ^ עהחרי^ען חונוער
טח^ ןיכעו
ברחד  ,ןחס עו חונ• חויןי ח״נע עהרןיכע חנטטחנדי^ ע חרט
חונר ניח וייט דריקקענדען נחהרונז-ווחרן -ען ערווערבען.

ערה [)1טע רוונוערע * עע< ע)1י״ז) ער 1זין5ר 0הער
ה״טערק״טלזונד
ןקש ני1ו דיוטערן ן.רמנן סונד קסוווער וי 1ו1וו>ונ1ו5טען ׳
דען1ו״ן
נערטטרורמעז (.עחיטה  ,ס״ן1ייט טרוירינק״ט ערפיןןטעו הערין1וױט
מונפמהין .ו״נע פפןיכטען ן.עהמרין 3 .ומרפי!(ען ,דוזהמר עו1זויך מוננוזהין.
ווירד ,דיר מן ^יטי^זטער ! 1זויל (ז״נע וומד{.ן.עפמ!ןין.ע חרט דיענען3ו
קקננען.
מונד ווען עניןיך מ״נוט >ו״נע שטונרע קמ״ווען ווירד ,ווען דימ וןזננע,
דער ווחנר  ,דמזןי 3ט חונד דימ טטערנע מוק איך הער  £עררונקע{ ט
ווערדען  ,ווען דער םטויב וויעדער 3ור ערדע צוריקקעהרט  ,חונד דימ
זעע{ ע3ו דיר  0ן .מטט  ,ויך מויפטו/ינן .ען ו/ירד  ,דחן מ מן{>ומכטין .ער!
רעטטע ויח פמנן פערדערבען• מונד { מש וימ ערטויען דמו (י 3ט דעו
עחיןוען ןעבענו  ,ןמש ויח דער
פר״רענכיןןע5ןור ריינעק מנ^ עויכטע
^עניעטען  ,מונד ערטה״ןע מיהר זעןי^ ק״ט.
מ מןן^נמדי^ ער ! דער דומ מי״זוער בער״ט ביוט דמו פ{ עהען ד״נער
^עםחפפע מנ3וד .מרען  ,דער דזמ מןןעו ז/״םט מונד מןןעו מיבערויעהעוט,
ערהמרע מויך >ו״ן פ{ עהען  ,ו/ע{  3עו מויו דעק טיעפוטען ן .רונד איינעו
הער 3ענז3ו דיר עיופמר טט״ןט .מויןי דיך המפפע מיך ״יט רער ן :מנ3ען
טטמרקע ח״נער ועע! ע ,חונד חער דיך ןיעבט מונד רוויל דיך המנ  5עט,
ווירד ניח3ו טמנדען ווערדען  — .ן .מטט דומ ביוט מײן ה״{ מונד א״ן
עררעטטער .מ> /ן!

געכעט אם מ א נ ט א ג.
מןןחמכטי^ ער נמטט ! דעווען המנד דען ערדבמןן>< יט וו״והייט ן.ען .ריני
דעט  ,דעזוען רעכטע דימ היווחע{ >ויט פערנונ  £ט מויו^ עטפמננט המט,
חונד דער קויק ויח ריען 1זמ שטמנדען וימ טמן דק.
בעהעררטער (ז!! ער ( .עטמפפענען וועוען ! פמן ד״נעק ערהמכענען
ויט3מ טויעוט חמ ן.נחדין .מוי[ 1דען מענטען  ,ד״נער המנדע ווערק הערחב,
מונד פערניחחוט >ויט וומה[ן .עפמ![ ען דחו ן .עבעט דער טטערבןיכען  .ח
>י״ן ןמטט מונד חײן הערר ! מויך ה״טע בין מיך רור5ררונן.ען  £מן דעק
דמנקע פיר דימ מונ3מהןי^ ען חמהןטהמטען  ,דימ דוח מיר יעדער 3״ט
ער3־י* וט  .מונד מ״ך ה״טע ערט״נע מיך דעמוטהופמןן פמר ד״נעק ה״ןיי
ן .ען טהרןונע•
מויך מין דער פערפ{ משענען נמכט ד .מט ד״ן חזין .ע מיבער >ויך ^ עחמכט,
ד״נע  £מטערהו{ ד המט ״יך ן .עטיט 3ט  ,מונד דימ רוהע  ,דימ דזמ איר
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טענקטעוט ,
החט > 4״נען נ״וט נעטט 1ורקט .״? זנכערן״ח נע/ 1£הרען1וונד
ווונפקןןע
קווננען >ויר בענעננען  ,וזכער דווו הוווט < יוו ״יט עווטערןיכער
>וי{ דע 2וון >ויר
חכנעחענדעט  ,ווונד >ייך ^ עוונד ווונד ה״טער וו״נען
נ״ען ט 0נן
ער{ עבען ןווווען• ניק  #״גען ה״סעוטען ווונד וויננינוטען דוונק
דחעיר.
וויח
חיוט נון חן{ עו וויעדער וח רע^ וחק חונד ? עבענדינ חוק ״יך
הער•
חין ווע( כער טהחטינק״ט ווערדע חיך בןזןד חןןעו חין דער נחטור
חונד
חין דער ווענטןיכען ן .עומ!! טחפט ערבןיקקען  ,וויח ןעבהחפט ווירד
איך
חיבערחןן חןןעו דחרחן ערחיננערן  ,דחס דער ״ענט ני 5ט 3ור טרחנע ן
רוהע ,
וחנדערן3ור ניטנןיכען חונד> 3ועקקײחטינען ווירק^ חזזק״ט פחן דיר
חין דיח ווע{ ט ן .עועט 3ט ״חורדע.
זן
דחש חיך דיעוע וו״נע בעטטי״״ונןנ3ו ק״נער 3״ט חזנד חויך ה״טע
ני 3ט
חויו דעק חוינע 5ערןחרע 1דען ווען חויך >ו״ן וו״ב{ יכער ווירקוננו־
קר״ו
ועהר ח״ננעטרחנקט ,חונד ״יינע בעטחפטיןנונן; נור חיננערהח{ב
דעו
ה״וןיצען 3ירקעןו ח״ננעט{ חווען חיוט  ,וח ןיעןנען דחך חויך >ויר
אחנכע
פעןיכטען חב  ,חונד חויך חיך פערייסנ ״חנכעו נוטע חונד ניטנ-׳
ןי 3ע3ו
חירקען  ,דען וח וויח ח״נוט חן דיעועק נח״טען טחפפיונ^ וטחנע
חויןי ד״ן
חןן״וז ^טיןנעו ( ועה״ס דיח ע{ עיוענטע ויך וחנדערטען  ,וח וויח
דחײחןו
דענן וועערע וײנע נרעג 3ען רוונד דענן ןחנימ > "| נעביטט
חנ^
עוויעוען חחורדע ,וח החט ד״נע חןןוו״וה״ט חויך דען זוענטען חין
דער
״ענטןיכען ןנעועןןטחפט חי״״ער נור דחהין נעועטנט  ,ווח ער דיס
ווןזהן^ ע
 £ווןןי^ החנדעןן חונד ו״נען זויטנעטחפפען ניטנויך ו״ן חונד ווחה?
טהון קחן•

דחרזק
ןחם וויך  ,הי״״ןיטער  5חטער  5 ,רחהנעוווטה חן דחו טחנו) ערק
ןנעהען  ,ןחם
ח{ן וו״נע חונטערנעהסונןנען ןנעןיננען  ,דחס ויח  £יר וויך,
 5יר א״נע5
חוזיןיע חונד  5יר זו״נע זויט״ענטען וענענרײך ווערדען,חונד
חיך
נחך  5חןןברח  3טער חרב״ט ריך 5יר ד״ן ה״ן
חונד  5יר ד״נע
וזןוהןמהחטען >< יט ה״טערער ועע{ ע ןיזבען חונד פר״םען קחן.
ןנעןחבט
ו״עוט דוח  ,ןנחטט ! רער דות חןןוויןדע דיח החנר וזפכנעוט
חונד חןןעו { עבענדיןנע וחטטיןנוט >ויט ווחהןטהון.
ח״ן!
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עסםער רויכן דזיא*4ען ! יוויך 0ן דיעוענן נ״ען >וחרן .ען וויןן רזיך דען
ערונוען > ו״נער ; .עדחנקען נו דיר ערהעבען .דומ המוט חויך מין דער
םערפןמווענען נמכט ״יט פהטערןיעבע רויבער ״יך ; עווחכט  ,יוונד איר
חבער״חןו רחו ןיכט ח״נעו נ״ען טחן .עו ערבןיקקען ןסווען.
וויח םרחוטענד חיוט דיעוער טחן .פיר ״יך ! ״יט וועןכער ווחננע
ועהע חיך דיעוע ווע 5ט וויעדער ! מןןעו ערחיננערט מן ד״נע ^ יטע  ,דע1
ד״נער 1זונענד{ יכען ןננחדע.
יעדעו ד״נער נעטספפע ערפר״עט ויך
ח ןחט עיר ><יך חויך דיע^ ען טחנ וח ווירו מן{ ע א״נע ביוהערינען
בעקן״דעוט
ר״ך חן בעוו״וען ד״נער ןניטע חונד { יעבע ו״ן  — .דוח
דיח ןיןיען דעו פע{ דעו׳ דוח בעדעקקוט דיח כערנע >< יט נרחו  ^ ,יעכוט
דעכן טהירע ו״נע נחהרונן• חונד דיח יוננען פחן חיהרער >< וטטער
פערןחווענען רחבען ערהחןטען פחן דיר חיהרע טפ״וע .ן .יב חןןפחטער
חויך >ויר חונד >< ״נען חנ^ עהחרי^ ען חונוער טח^ ןיכעו ברחד  ,ועןננע
דיח חונטערנעה><ונן .ען יענער  ,וזע{ כע 5יר דיח ערהח{ טונ^ חונוערער
נח>< יןיע וחר^ ען ״ישען  <> ,יט ד״נעכן חן{ ע בען {.יקקענדען ^ חטטןיכען
וויוןען•
גחך ן :רחטעכן ר״כטהואע חונד נחך דער טחט 3ע >< ענן :ע טטרעבע
חיך ני 5ט  ,חיך פ{ עהע פיען>< עהר >< יט דען ווןזרטען דעווו״וען  ,וזעדער
ר״כטהוכן נחך חר״וטה { חש >< ״ן ןח^ןו ו״ן  ,בעטיידע >< יר נור ><״ן >< חסין :עו
ענטוועדער חיבעסויטהין; ווערדען
חויוקרו״״ען ; חיך קחננטע וחנוט
ח|
חונד נחטט פערנעווען חדער חויו נחטה נחר בעטרי^ ען י|ונ י
״״נעכן טחפפער פערוינדינען  .ח״ן ^ עני^ וח״עו  ,נופריערענעו הערין  ,ח״ן
חןןעטחטצע
ה״טערעו נע״יטה חונד ח״ן רוהי ; עו נעוויווען חיבערוויען :ען
כעטטרעבען,
קרחפטען
דער ערדע ; דחרוכן וויןן חיך > ויך חויו ח{ ןען
יעדע ווחןטהחט דיח ד״נע 5חטערןיעבע >< יר ער 3״ן .ט  ,״יט3ו  £ריעדענ<
ה״ט ,סיט רוהע חונד >< יט קינדןיך דחנקכחרעק הער 3ען חנ 3זערקעננען
חיך וויןן טטעטו חין ד״נען ווענען ווחנדעןן  ,חונד ד״נע ן .עועט 3ע בעחכ־
חונבעפןעקקט3ו ערהח{ טען,חיך וויןן >< יינע
חכטען  ,חזכן א״ן ^ עוויווען
נעבענ״ענטען נחך פער>< חנען חונטערטטיט 3ען חונד חיהר ; 5יקק3ו בע־
חןןערה״ןיןנוטער ן .חטט  ,וח פיע( ח״ן >< ענט
פחרדערן וו 5ען  ,חוק דיר
נסכווה״ען3ו קחננען.
עו פער״ח ; ,

ח ן .חטט ! דער דוח דיח ןיעבע ועןמט  .ביס ,
מונד :)1יך > ויך 14יט
עחטערה/ןד
חוזון .יעביט  ,דער דווו וווין >ייך ח־נע > :״ן פערדיענוש בע־
^ןיקקעוש ווונד
ועןננעיט ; וויך וווורע עיחונווירדין .ווין דיינע  (:עבענביןדע
( .עפחפפען נו
ו״ן  ,דיך פוושער נעננען נו דירפען  ,ווונד פוון ריר רעו
^ונוען וח פיען
עזזפ  £חנן .ען נו הוובען  ,ווען וויך דיין חח־ןןנעפוזןןען ווונד
ד״נע ^ נחרע
פער^ עווען קוזננשע .ניין ! פוון רעק ו .״ושע דיינער ווונ־
ענדןיכען
היזזזוןיםען ( יעבע בעועע( ט ,ווי[( וויך דיוז ן .חננע ) וענעה״ס
חוזופחיוטן  ,ווין
! וזןןע זזיינע נעבענווענםען חונן -עה״כעןט ןיעבען  ,חיהנען
ח״נע ןניטע
ערווייוען  * ,ח וויח חיך ויח נור זזיר * ע(' בוט ערוו״וען קחן,
חונד וויח רוח
חןןיעבענדער ! עו חויך חין דיינער ה״ןיןנען טריפט חונו
חנבעפחה!ען החיט  ,ווח עי הייטט:

״ןיעבע

דיינען

נוזכיטען  ,וויח דוח

דין יעןביט

ןיעבוס " .

דיעועי ^ עועטין חיוט נחך
דערערקןיחרוננ ( ז׳נוערער ו/״יען רעןין .יוונו־
!עהרער דױו ן
 .רונר(' חן .ע חונוערער הייןי; .ען רעןי^ יחן ; דחהער חיך זויר
עי חויך חין
דען טיעפיטען ' %ונד זו״נעי הערנעני ח״נפרחכען ווי!!  ,דח־
ז< יט עי חייך
דיח ן .רונד! חן .ע ( וונד דיה עריטע זו״נער טז^ ענדען ויין וחןן.
זז״נע
נ 3חזייןיע  ,זזיינע הוייןנעחײען חונד זי״נען ן .חננען ה״יןיכען
ווי!('
חיך יחנפט חונד ( ייעבר״ך בעהחנדע('ן ; חןןען  ,דענען חיך
פוןדין.
בין  ,וויןן חיך פטעטי ער^ עבען חונד פח 5ן .וחק י״ן חוכד
חןןע
דיח זזיר ח/נטער^ עבען ייכד  ,ו/י(! חיך כחכויגט חונד פחנונן.

כירקע(
חכטונכ
כעכע/
החבען.

חיך וויןן זזיך ניעזיחןי פחק יחהנחרן הינרייטען ןיוויען
חונד יעןביט
דחן  ,ו/ען זז״ן
 £חריחט ין ח/נטער( יען .ען  ,חונד עו דורך דען דרחנן .דער
 5ערה(ז! טכיטע
ן .עפעהען יחןןטע / ,וי(! חיך זוין חוין; דחי ח״פרי^ וטע
בעפטרעבען ,
וחןנן״ך ו/יעדער בעוחכפטין^ ט כו י״ן  ,דחיויט דיעיע ווידער
זזייכען /וי!! ען
עכטפטחנדענע ! ״דענפחפט ניכט וזיוורנע!ן פחיוע  : ,חנדערן
 5׳עןזועהר
יחן !.״ך וויעדער חויו זויינעק הערנען פערדרחנכט ווערדע.
*ח ווי!! חיך
היזזזזןיפער פחטער ! בי־ח יעדער ן .ע( ען .עכהייט ד״נען
( .חטטןיכען טו^ ענדען נחכנ/חהיוען
פטרעבע;  ,חיך ו/י!! כיכט טר ניכט
עזזפפיכדןיך
י״ן  ,וו/כדערן * עובוט יעדע חין דער פזוחכע דעי  /ו״בעי
!יע^ עכדע
ר״נבחרק״ט  ,ח/י 1דחי וחרן :פח! טין :.טע חוכטערדריקקען  ,דחיזיט
חיך זוין ניע
יח ן״כט בען״די^ ט פיה! ע חונר דחזזיט וזיך נו יעדער נ״ט
חין ד״נען
ווונר דער זזענפען חוי^ ען ן .ונוט חונד ווחהן^ עפח!( ען  £ינדע•
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ח >וײן ןחטט
חונד >ו״ן הערר ! סטנורקע >> יך נזין דיעיעק >< ײנענן
פרח״״ען פחרוחטנע ,
חונטערטטיטנע > י״נען פחרזחט׳ן חונד ו״ח >< יר
חייי״ער ן .נחדץ״ ח>< ן!

געבעט א □

ז1,

מיטםװאךי

וו!!> יחכטין .ער ן.
חטט ! דעווען עהרע דיח הי>ו> וע! פר״וען  ,דעווען 5חב
דיח וחננע  ,דער
> וחנר חונד דיח ! ינטנעסטירנע פערקינדען  ,חויך
חיך ,קינר דעו
טטויבעו  ,נחהערע סיך ד״נעק טהרחנמ  ,ויט דחנקעס
פיןןטעק הערנען.
חין דיעוער £
ערפ! חווענען נחכט החט ד״נע ןיעבע חיך ו/יעדער
נעטיטנט  ,חונד
ד״נע פחטערהו! ד ןיעט >ויך וויעדער ^ עטטחרקט נו
ח״נעק ינ״ען >וחרן .ען ערווחכען.
הייו״ןיטער
פחטער ! חיך פערנחננ! יכיעו חונכעד״טענרעו וועוען פער״חןנ
עו חו־ 1ק״נע חרט דיר ^ ענו^ נו דחנקען  ,פיר דיח
חונענדןיכען 3ח־! ־
{חוען
ווחהןטהחטען  ,דיח דוח >ויר חונחויפהחרןיך ערנ״^ וט  .חיך בין
חבער ערוווטהינט
פחן דעק בעווח/טטו״ן  ,דחט דער חינני^ וטע דחנק,
דען ח״ן
טטערבןיכער דיר נו ברינןנען חיק טטחנדע חחט  ,נור ב! חט
דחרין בעטטעהע,
דחט ער ד״נע וו״וען פחרטריפטען בעחבחכטע  ,חין
ד״נען וועןנען
ווחנחע ,חונד ד״נען ערהחבענען טו^ ענרען נחכנוחהיוען
טטרעבע.
דחרוק ו״ח דען
חויך דער ה״טין .ע טחנ דחנו בעטטייויוט  ,דחט חיך
טר״ח חונד
רעדךך חן! ע פפןיכטען ערפי!! ע  ,דיח דוח חןן^ ערעיטער,
חין יו״נעק
טטחנדע חונד בערופע >ויר חויפער! עןנטעוט  ,ח 5ןע ח״נע
החנד! ונןנען חונר ח!! ע >< ״נע
נעטחפטע ווי{{ חיך >< יט
פחרמ׳טנע חונד><
יט דעק נעדחנקען חן דיך חנפחנן -ען  ,חונד ויח < ח
דיעועק

ערנוטען

בעענרעעו  ,דחט
עו דיר ווחהןי^ עפחן! ^,ו״ן וח!!  <> .״ן ןחננעו דענקען
חונד טריוכטען ,
*ס{{ דחהין ן .עריכטעט ו״ן  ,דורך דיח >ויר פערןיעהענען
<עע! ענקרחפטע ב
! ווו נוק ווהה ! ע > ו״נער נעבענווענטען >< יטנוווירקען,
י״;ד יעי ן -וטען וןז3
יע! נו
פערבר״טען ,חן< עו חיר נורחירנענד
״ חנ! יך חירר.
חויך רחו חק
חןןער^ עריננוטען ט״נענדע ן .עבחט פחן דיר וחןן ><*ר
טטמטו ה״ןין .ו״ן  .חיך וויןן עו >ויט דער נחננען
טטחרקעח״נער < עע! ע
נו בעןובחכטען
טטרענען  ,דח>ויט חיך חין ח!{ ען חוווטטחנרען רעו { עבעני

חיך)1ין
 1ו״ן פ 0רוו1וור  1£ר״עו ^ עוויווען * יר ערה( 11טע ,ד1ון ווערדע
זי״נעכן סיננערן רוהין 1 , :וונד 1וין1ון( ען פערה1ז! טנייוען -ו' 1קק! יך ו״ן.
וח וויןן חיך חין ״יינע -ן הויווועוען ניכט רחז ןנערינןנוטע פערנסבןחיוי^ עו
דחייענינע בעחכח  5טען ׳ ווחו ״יך חין דען חוי^ ען > ו״נעו
חונד חןןעו
ווחננעו בעןיעכט ווחכען קחן  ,חונד >ויר חין דען חויןנען וו״נער נעבענ־
סטחנדע
פערטחפפען חיכן
חונדחטעןהחפטען ס '1נו
ויענטען ח״נען
חיוט•
חונטערנעהווע ,וויןן חיך חןוח חרדענטןיך חונד
חין חןןעק  ,״חו חיך
יעדעו וו״נער ווחרטע ! חןן פחן * ויר ^ ענויח חיבערןי ^ ט
פינקטןיך ויין.
וומרדען  ,בעפחר חיך עו חויוטפרעכע ; ק״ן חונניט 3עו חונד חוק וח > ועהר
בחוהחפטעו ^ עטווחטין וחןן חיבער וי״נע ןיעעען קחוי״ען  ,חונד
ק״ן
ניעײחןי וחןן ח״נע פרעכע ןנעבערדע >ו״ן חנטןיטין ענטווירדי^ ען  ,דח־
םח״החפטי^ ק״ט דיח
הער חיך עו חויך ניח פער^ עווען וויןן  ,דחש
םחנוטע קרחנע וו״ב! יכער טו^ ענד חיוט.
ועןכוט דיח ק 5״נוטע חונ״חהרה״ט יחןן ניח חויו וי״נעק ווונדע קחײ־
יוען  .דער ^ עדחנקע חן דיך ײ״ן הי״״ןיםער פחטער  ,וחןן וויך חי״יוער־
ערהחןטען  ,דח״יט חיך  5חן דעק
ווחהרענד םיטנען חונד חויפרעכט
ווע .נע דער טוןנענד ני 5ט חבוו״  5ע  ,חונד ניח חין דען פח!! קח״ויע
ח״נע חונעדןע החנדןונ^ נו בע^ עהען.
חןןבחרײהערני^ ער ן .חטט .י דוח ביוט דיח חןן׳
חןןןנערעכטער חונד
( .יטע חונד וויןןוט יח נור דחו ךוטע  ! ,״טע דוח >ויך ב״ח ח!! ען ״״נען
החנדןונ^ ען  ,פערןחט דוח >ויך ני  3ט  ,וח קחן חיך > ייט ןנעוויטה״ט ער־
חונטערנעה״וננען >< יט דעק * ע^ ענר״כוטען
ווחרטען  ,דחכז ח! 5ע > י״נע
ערפחן ^ ע ^ עקרחנט ווערדען*1X0 .

ג ע ב ע ם א ם ד א ג נ ע ר ז ט א ג.
חןןןניטיןנער ! עו חיוט חבעסוח?! ח״נע נחכט פער; .חננען  ,נחך וועןבער
דיח םחפפונ^ נו נ״עק ! עבען ערווח  3ט חיוט.
וויח  3יע! ע דיינער ^ עםחפפע > וחן .ען חין דיעוער פערפןחווענען נחכט
חיהרע חירדיםע חיפבחהן בעם! חווען החבען ; > ויך הינן .ען .ען החט ד״נע
^חטטןיכע ע .חדע ערהחןטען  ,חונד חיך קחן נחך חי>ו> וער חין ד״נער
העררןיכען וועןט > ויך ח״נעו דחו״נו פר״ען.
ד״נעווערקע ; וויח
ח > ו״ן םחפפער חונד ^ ״ן ערהחןטער ! וויח ^ רחווינד
חונענד[ יך ר״ך חן חנחוטה חיוט דיח פחן דיר ערםחפפענע נחטור ! הענ
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נויך > ו״נע0וין .ען עספרור נוכן היווויע[  ,ו  0עוועבען 3חה! 5ח 1ע העערמ
3חן [ ופטבעווחהנערן !ויבער >ויר ,דיח רזין טויוענדפרןכען )! עןחדיען די)1
פר״דע חיהרעו דחו״נו פערקינדען ; בןיקקע חיך חונטער >< יר נור ערדע,
וח ווירוי 1ע? ט עו 3חן וויריתרען [ עבענו  5רחהען ן .עטחפפען ; חונד רי 5טע
חיך וו״נע חוי ; ען ן .ען .ען דחו ״חווער וח 3ינדע מיך חוננחהןי^ ע טהיעס
ןנחטטונןױק  ,דיח ד״נע ן .רחטע חונד חןןיוחכט פערקינרען.
דיעוע חונענדןיבע > וענ ; ע
פחטערןיעבע ערהחןטען  ,חױ .ד
דוח ן .יבוט ח״נעק יעדען  ,ווחו
חויןנע ד״נער  £חרויכט ווחכט
ח! ן> וחכט חין דחו דחו״ן ריע!.1

ן .עט 1ופפענער וועוען ,ווירר דורך ד״נע
פחן ד״נער וויןדען החנ•־ ן .עזחטטין .ט— .
ער 3ו ןיינער ערהחןטונ ; בערחרן '  ,חונד דחו
חיט  :חר ; פח .ןט חיבער חןןעו  ,ווחו ד״נע

פחטער חיק היויווען ! 3ו דיר  ,דער דוח וויך ביו יעט 3ט ערהח! טען
חונד ^ ענחהרט החוט  ,פןעהע חיך מ״ך ה״טע ! פערן״הע וויר נחך
פערנער ד״נען וען.ען ! דח״יט חיך דח:יעני,־ .ע ערהח! טע ,ווחו נחטה־
ווענדין .חיוט > ,ויך חונד > ו״נע  £ח> ו־ןיע
חנטטחניינ3ו ערני !.הרען .חיך
וויןן  :עהר ן .ערנע חין > י״נעק בערופע חיבערהויפט  ,חונד חין חן! ען > ו״־
נען ; עטחפטען טהחטין .חונד ^ן״שיןנ  :״ן  ,חיך וויןן חיהע חונד חרב״ט
ניכט ט״ען  ,ווח עו > ו״נע פפןיכט ערפחרדערט  ,חונד וויווויער חוי 1דיח
״חרטע דעו פ :חן>וי :טען דענקען  ,ווח עו ה״טט  :נ  1זהרוט דוח דיך
פחן
ד״נער
החנדע
חרב״ט ,דחן ווחה  5דיר  ,דחן חיוט
עו ןנוט  £יר דיך .חיך וויןן ח״פרין .חן דען נחהרוננחחרו -ען > ו״נעו
״חננעו טהיין נעהווען  ,וויןן חיהק חויו ח! 5ען ח״נען קרחפטען ב״טטע־
הען  ,חונד וזיןן דורך  :חנפטײוטה  ,דורך ןיעבע חונד דורך מפחרקחחײענ־
ה״ט  ,חיהנן דיעוע בירדע3ו ערן״כטערן וו 3ען.
חויך וזיןן חיך חיײײער״חהרענר ײיט דעײיענין .ען ' טפריעדען ו״ן  ,ווחו ד״נע
 5חטערהו! ד חונו ר״ 3ט ; ח! 5עו ״חו רוח רוונו בעטעריט  ,״׳ 55חיך ײיט
קינדןיך דחנקבחרעק הער 3ען ן .ענץ .וחנן חננעהײען  ,ווונד ד״נען נחײע*
דוזפיר פר״וען ; נ״ד חונד > ויט; .ונוט יייח חויי ײ״ניפר  :עע 5ע פערבחננט,
חױד חהנע
טעעחוכט
 !5*11וזיך עו ועהען  ,ווען דוח ח!! ו .יטי^ וטער ן
חנדערן וויהרע חונטערנעהײונן־ען וען .ענר״ך נע 5־ננען ןווײעוט  .דוח
ח! ןפחטער ! ! יעב :ט יח ח |( ע ד״נע קינרער ײיט נ! ייכער ! יעבע ,חונר
ניעבוט יח יעדענן דעניענין.ען ! חהן  ,דען ער דורך ו״נע טהחטען :יך
פערריענט נעײוז 3ט החט.
נור דעריעניןנע חיוט ווחהרהח  £ט נןיק! יך,דער וויט 1״נעק ! וווחע טפריע׳-
דעןחיוט ; ^ עני^ וחײק״ט חיבערוויע^ ט רו!! ע טחט 3ע דע :ערד; ״כע, :ויח
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 4יבמ 1ווכי)1יינע רוהי^ ע ; .עחימהטמיןסוונןכ1ווכד
בעויןיקקעמ1ווכו פיר
חונורע ^ חנ 3ע ןעבענוכ״מ ; דורך דיח בע^ יערדע כחך ר״כמהוק ןןכער
ווערדען וויר חונערוחמטןיך  ,חונרוהינ חונד חפמ ועהר חו ^ ןיקקןיך (• ע־
>וח  5מ׳ ועןבומ דיח ט ^ ןיכע ערפחהרונ^ בעוו״ומ עי  ,דחש וויר דע4
^עןדעו ניח וחממ ^ ענו^ ווערדען קחננען  ,ווענן וויר עו ועהנוכמופחןן
ווינםען.

דיח ווחרמעדעו ה״! יןכען וחכנערו וחן 5ען חיוסוערווחהרעכד חיןןי״נעכן
^עדחכמניווע חויפי .ע3״  5נעמ בן״בען  ,ווח עי ה״ממ :
״ייעהע חהנע
נייד ,ווען
יעיוחנד
טחמנע
וחאןיעןמ חונד יײנעי
הויועו
העררןיכקיימ 5ער> ועהרמ; פ 1ון חןןען
דיעועכן ניחןימ ער
ניכמו > וימ חינו ןכרחב  ,ייינע
העררןיכקיימעןפחן ^ עןחיהק
ניכמ דחהין• ״
יחןןטע יעדחך ד״נע ^ נחדע ^יך ד״נעו היחןיןיטען יע^ עני ווירד*4
החןמען חונד >ויך > ועהר ערווערבען ןחווען חןו חיך נור ערהחןמונ^
בעדחרן , 1וח י״ח עו >י״ן הייןי^ ומער פחרוחטין  ,דיעוען חיבערפ! וס ב! חמ
חוי! 1ח״נע דיר ווחהןנעפחןןי^ ע חרמ חננוווענדען  ,דיח חר>יען חונד
היןפ! חוען דחןןיט נו
חונמערטמימנען  ,חונד חונמער דיעוען יח פיען
^וטעו נו ווירקען חןו חיר נור > וחנ!יך ו״ן ווירד•
דיעיעי בעווחוומו״ן  > ,ו״כעק נעבעכ״ענטען נחך >> ח^ ןיכק״מ ן .עניט 3מ
3ו החבען  ,יח!! ײיך ( .עוויס >< ימ החהערן פר״רען ןחהנען  ,חןי חןןע
חירריטען נעניווע  ,דיח חיך רורך דען חיבער  !£וס >< ״נעו
ערווערבענו3ו
ערר״בען חיק טמחנדע ווחרע.
חן ^ימין -ומער ן .חממ ! דוח טויעימ חין דחי חיננערימע ײ״כעי הער 3עני,
דוח וו״טט עו  ,דחט חיך חונןכעה״ 5עןמ בעמע  ,חונד דחס ײ״נע ןיפפען
ד״נע ווחהרה״ט טפרע5ען• חיך החבע דיח טרחומר״  5ע הח  £ £נונ^ חוי|'
ד״נען הי><><! יטען טומ ,!,דוח ווירומ >< יר קרחפמ  ,״ומה חונד
כעהחרס
ןיבק״מ פער! ״הען  ,חןןעו נומע  ,ווען  5עו חיך ״ימ חוי 5רי  5מיניעק העס
 3ען חכ^ עןחבמ החבע  ,חימ פר״די ; ק״מ חין ער £י!!ונ^ 3ו ברינ^ען .ח>< ן.

געבעם אם

פרייטאג.

ןכרחסער ט 1ןפפער ! הערר ח! 5ער ווע! מען ! חויך דיעוען וע 5ומען טחן.
דער וו  50ע ,דען ד״נע ןיעבע חיך החמ ערןעבען ! חווען  ,בע^ יננע חיך
חימ נרחיסוען ^ ערחנקען חן דיך.

1ין דיעזעכן ס1זן :ע ווח דו1ז
דיינע ( .רחסע טחפפזנן :דיח הי> סיען י) ונד
דיח ערדע חונד ח | ןע חיהרע
העערע עןו [ ןענדעס היזוס 1 ,ןן וזע( 5עק
דוח פיר עוזי^ ע 3ײסען דיח
^ עזעסנע דער נחסור ניעוטן/עטטעןןט
החזס ; חן דיעועכן מחנע
ווין[ חין ײ״ן הער3) ,ו דיר ערהעכען חונד
ד״נע חןן״חכט חנססוינענד,
 £חןן דעיווסה חונד עהרפור  5ס דיך חנ־־
בעסען.
חן דיעועכן טחנע ווח דוח
דען ווענסען  ,דיינער טחפפונן 3 .יערדע,
חין ד״נעק עבענביןדע ;;
עטחפפען החוס  :ווי !5חיך חיבער >< ״נע
ערהחבענע בעטסססוונן.
נחידענקען  ,חונד דחרנחך םסרעבען  > ,ו״נע
ועע! ע ר״ן חונד >< חקקעןןחו3ו ערהחןיסען.
טסעסו ו״ח >< יר דער
נעדחנקע ן .ען .ענווחרסין■ ,דחש נזר דער חונ*
סטערבןיכע ן :״זס עו חיזט ,
ווח״יס רער >< ענט דיר ןזהנןיך וועררען קחן.
חי״>< ער זויןן חיך דחרוי1
דענקען
,
דחס
דיח
קחרבער
[
י
5
ע
טחנה״ס
וח
וזיח
חןןעו חירדיטע פערנחננןיך חיוס ; דחס
חונוער ן״בוח /ויח
יענער דעז ן .ערינן .וסען זוחזר><
עו חין טטויב 3ערפחןןען חוס  ,חונד דחש
חין דיעוער בע 3יעהונןנ דער ><
ענפ  5חר דעק סהיערע דורנחויו ק״נען
פחר3זן :החס  ,וחנדערן חןןעו
ח״סען חיוס .חבער חויך חיין חנדערער
^עדחנקע <1וןן ניח חויו ח״נעק ן
 .עד1ז  5סנישע פערדר)1נן .ס ווערדען  ,דחט
נח״ןיך דיעוער חונטסערבןי5
ע 4״וט דעז חענטען  ,דען דומ היחחןיטע
פחטער ! מין חונז ^ ע[ ע^ ס
החוס  ,ויך ח״נוס נחך ו״נער טרעננונן :פחק
קחרפער וזיעדער3ו דיר חוינטווינ^ ען ווירד.
דחרוק ״׳!! חיך וו  5ען ,
דען חדע{ >< ״נער חונפערן :חנן!:י 5ען זעע 5ע
חייסזער3ז ערהחןטען  ,חונד
דחרוק וויןן חיך ><יך חין דער טו^ ענר חונד
חק דעק
עדעןזיננע3ו
פערפחןןקחס״נען
טסרעבען
,
חונד
יעדע
>
<
״נער
פפ 5יכסען טסרענן :ערפיןןען ;
דען
דיעועז
חןן״ן
חיוט
דער
3
״עק
>
<
״נעו
דחו״נז  ,חוק >< יך3ו פערעדע[ן
חונד >< ״נען נעבענ״ענטען נחך פער״ח^ ען
^ושעו3ו ער 3״גען  ,חונד
דעזהחןב ווחוררע חיך חין דיח ווע! ס ן :עועט 3ט,
דחהער ו״ח ח< יך >< ״נע חוי ^
סערקוחסק״ס ח״נ 3יג חונד חןן״ן חויןי דיע־־
זעןהחהען 3וזעק נעריכסעס ,
חונד דחהער וח!! חויך ניח דחו 3יען,
חע 5כעו חח הי״״ןיטער נחסער
!
חיר
5
ןור
^
ע
3
״
5
נעט
החזט
,
ח״נען
חויןנען
ענסריקקט חערדען.
קיין חירדיטער כעויסי) וחןן >
< ״ן הער? וח חיננינ ערפמיען  ,חןז דער
 .נעדחנקע  ,דחס חיך ד״נער הו5
ד חונד גנחרע ני 5ס חונווירדיג ו״ח  ,חונד
{יחס חיך ב״ח >< ״גער
דענקחרס חונד החנדןונגזוו״וע חוי! 1ד״ן ווחהןגע־
! ע ^ ע 1הז(  £פען קחן.
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><״ן ן .חננעו | עבען < ״וו דער ווווהררז״ט ווונד דער טון .ענד)1 ,ונ־ )1:
דיר ,פחן דענן חחיע( ן .וטעו קוזווסט  ^ ,עוו״העט .ה״כען״ח חונד נורו^
בן״בע פערן פחן ><יר ,חויפריכטין :ו״ען > ו״נע ךעויננונןנען  ,ווחהרי״״נע
רעדען  ,חונד חהנע נח 5ט ו״ח >>״ן ^ חננעו בענעהחען ^ ע^ ען דיחיעני^ ען,
>ויט דענען חיך חין חיר^ ענד ח״נער פערבינדוננ טטעהע .ניע>וחנד וועררע
פחן >< יר דורך ווחרטע חונד ן .עבערדען חדער וחנוט חוי '1ח״נע חרט
ךעט״טט• דער עחיען הי><>> ןיטען ווחהרה״ם הו!רין -ע ח״נע* עע | ע ה״טע
חונד חי>) 8ערדחר— .
' ןיעבע חונד וחנ£ט>ווטה וחןן יעדע ״ײנער החנדןונ^ ען חויוטפרעבען,
יעדע  £ערן״> ודונח יעדע חיבעןרערע פחן >ו״נענן נעבעסיענטען ן״ח
פחן >ויר חוי 1דחו וחרנפחןטין .וטע פער>< יעדען  :חיך ווי[( פיען״עהר>ויך
בעטטרעבען  :ב״וו יעדעק װענטען דוזו ן .וטע חננוערקעננען  ,חיבער
*״נע טחוזבה״טען חונד פעה! ער דען >< חנטען דער ר״נען >< ענטענןיעבע
נו דעקקען  ,חונד חיבער ק״נען >< ענטען  ,ווחרע ער חויך >< ״ן חרןטטער
פ״נד ,ח״ן ןיעבןחוע* חירטה״ן חויונוטפרעכען  .חיך ״׳! 5חי>ס< ער בע״
דענקען  ,דחש וויר דחך ח!( ע נור  :ינדי^ ע חענטען * ינד,דחט ק״ן טטערב־
ןיכער סחקקיעןןח* חיוט ,חונר דחט חונטער ן !.״כען נחטורחנ5וזן .ען,
חונטער דיעוען נוזסןיכען חוחטטוןנדען חונד פערהחןטניווען חיך * ע 5בוט
5יע! '( ״כט ניכט חנרערו ן .עהחנדע 5ט החטטע ,חןו יענער ,דען וויך
ן״כטפערטינ פערדח>ס< ען וויןן.
 3חרטה״ט ווונד חנטטחנדין -ק״ט חחנען >< ״נען סונד בעהעררטען  ,יעדע
>< ״נער החנד{ונן .ען וח!! סיט דער ווירדע דער וו״בןיכק״ט חינן ח״נקןחנ^ ע
ו״ן  ,טטעטו ח״נ^ עדענק ס״נער בעטטיחחוכנ וויןן חיך פרחק חונד
ויטטןיך ,וחנפט חונד ןטט פחר דיר ווחנדע!ו  ,דח>< יט דיח סיר ^ עןיעהענע
ןעעןע  ,ווען דוח ויח ח״נוט נוריקרופען ווירוט  ^ ,עטרחוט חונד טו^ ענד-
בע״חונזט פחר ד״נען רי 3טערטהרחן הינטרעטען חונד וחן.ען
קחןו חיך החבע ניכט נערן .עבעט ^ ע{ עבט  ,דחו ניע{  ,ווח־
3ו דוח סיך בעעטיססט  ,החבע חיך נחך ><ח^! יכק״ט3ו ערר״כען
ךעטטרעבט•
ח ח!^ 5טי^ ער פחטער ! ערהחרע >ו״ן ן .עבעט  ,בע 1ע< טין .ע סיך חין
ד״נער 5חטער! יעבע חונד טר״ע
>< ״נעכן פוזרוווטין  ! ,״טע >< יך סיט
חונד ניהרע >< יך ניכט חין5ערוובונן ..חסן.

געבעט א ם ש ב ת•
■ ווחורדע פחן ד״נעכן ה״ןי^ ען
ח! ן>וחכטין .ער ן .חטט ! דער ה״טי^ ע טוזן
וויןן״ען חין דער טחפפונן 3 ,ור רוהע חונר 3ור ערהחןונן• ח״נן .עועט3ט.
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|  .( ,רחשער ט 1ופ  £ער רוונד רע^ יערער דער ווע[ טען ! וויזו ק) 1ננטע
|ערפריי! ינער  ,וורוו קווננטע1ווי  >£יונטערנדער ווונד םטטרקענדער נייר >ויך
\* ״ן וו !ו וו״נע טטי!! ע ערהעבונ^ דעו הערנענו נו דיר ׳ דער דווו >ויין
 5$עבען > ויט וו !! ו״גען םיקווו! ען ווין דיינער הוזנד הוווט ,וזונד דער דווו
ן ^ וויר וזן יעדעכן טחן .ע  ,וזין יעדער טטונדע ווונד ווין יעדעכן חוין; ענב! יק
*ח  £יע | ע פרוובען נןזן ד״נער עווטער[ יעבע ן/יעבוט.
חויורוהען זוי! ! חיך זו !ו 0הײטע פוון קוןרפער! יכען וורבייטען  ,ווו וויוו
; עו דיין ה״ןי^ עו ^ עועט? >< יר פחרטרייבט ; חבער ניכט וווכן וויך דעק
; ! וזוטרהח  £טען !וישי ^ וונן .נו חיבערןחווען  ,וחנדערן ב! חט דחרוק,
וזוכן וויך דעוטח ח״פרי^ ער דעכן ועע! ענהיי! ווירווען3ו קחננען  ,חונד
דײנע ערהחבענען טון .ענדען נחכנוחהווען.
חן דיעועק טחן .ע ווח דיינע טוזפפונן• ווין חיהרער ווחיעוטחטיטען
פרחכט !• חנ ),פח! ! ענדעט ווחר  ,ווח ד״נע הערחיכק״ט  ,ד״נע חןןוו״וה״ט
חונד דײנע ח!( ווחכט ויך חין חיהרעכן החכוטען חחננע ן :ע 3״ן -ט החבען
ווי!! חיך דיעוע רוהע  ,דער בעטרחכטונן .חיבער ד״נע
ערהחבענה״ש
חונר דער בעפח ^ונ^ ד״נער רעןי^ יחנו^ עועטנע ווידווען.
דיעוער רוהעטחן .חן דער טוופפונן•  ,וח !! וויר נוק בע! עהרענדען
ב״ווטפיע! ע דיענען  ,דחט וויר
ערדענןנעטחפפע נחך יעדער ן .רחשען
וזרב״ט חונו ערהחןען ווישען  ,חוכן וחדחן וייט נ״ער קרחכט פחרםוויס
קע /נו קחננען  .קײנע חירריטע וחר^ ע  ,ק״ן ערדענקוווײער חונד ק״ן
חונחנן -ענעהייעו ערח״ױיט וח!! חין וו״נעכן פחרוחטנע וויך טטחרען,
ן .עדו! דין•  ,זחנכטזויטהין .חונד ! יעבעפ^!! ו״ח וו״ן בענעהווען ^ ע^ ען
 !!)1ע וו״נע נעבענווענטען  ,וח וויח דזח חןןן -יטיןנער 1עו חויך ח! ! ע
ד״נמן ^ עטחכפען ביוט  ,חונד חין עווי^ ען נ״טען ו״ן ווירוט  ,נחך ח!! ען
ויײנען קרליפטען ווי!! חיך דסו ווחה | וו״נער נעבענויענטען בעכחרדערן,
חונד כוכן חןןן -עײ״נען בעוטען וח פיע[ ח !ו נור ויח ; ! יך ח״פרין :וויטױ
ווירקען.
יח ו״ח וו״נע ה״טי^ ע ערהח!ונ^ בןחש דח3ו בעטטיויײט  ,חוק וויך3ו
!״טער |  <> /יך3ז פערעדע!ן ווונד וויך דחדורך דעק היווויןיטען 3יע 5ע
נחהער3ו בריכ^ ען.
ח חןן^ נחדי^ וטער פחטער ! ניווק וי״נען חונענדןיכען
דחנק 3יר
ד״נע ן :רענ 3ענןחוע ( .יטע  ,ווע 5כע דוח וויר חין דיעוער פערכןחווענען וו  0כע
ער״־עוען החוט  5 ,חט חונו חיינע ! ח 5כע דיר ן .עוויש ווחה!^ ע 2ןו5ןי^ ע רוהע
חונן -עטטחרט ן/עניעשען ; ווענדע חב פחן חונו יעדע יטרויער יעדען קוווווער

1וונד
יערעו ^ונ^ ןיקק .וח וױ1ו דו1ו עו דורך דיינען פריועעםען
עערקינדע 1
הנןוס ,״ח עו הייוס :
״ווען1וק ׳טבת ד״נע טריסטע רקוסען  ,ווען •
1זן ױ״נעק ה״ןיגען סחןנע
נעננוסדיינע ^ עווערבע רוהען  ,ווען חוו דען שבת ן
{ו* ס דער
ועעןע
 ,דעק ה״ןיגען ן .חססע ן .חנ*ן ^ ע״״הס ?
ביוס  ^ ,עווייהעט דורך
רחוסען פחק ווע! סנעסיחחען  ,ווען דיח ועעך \
1וײס?ען ווינסען
ענסוחנס חונד דער חונד £חן { עערען ווחרסען סוו״ן״נ $
 $דחנן
פינדעוס דוח ^עוויש ועע{ ענרוהע ב״ח דעק עווי^ ען  —.״
|
חונד ווען
חיך דיינער
־
. .
.
ווחהןסהחסען נינס חונווירדי^ בין • ,זח
.
נחננע _1
״יר ויח חויך חין
דער קינפסינען ווחנע ; רוהק חונר פר״ס ו״ח דיר חין
ע״ינק״ס .חחן.

געבעט
ב״ק
הערױזנעהטען דער געזעסצראללע נםפר תורה)

פארא£ראזע ( חוױסר״בוננ) פחן בריךשבז־ה■
עווינער נחסס
ישראלייז ! ח?ו דיינע ה״דנע ןיחדע חין דער ווחסע דען
חיורחעןיטיסען
ססחווױען  £חרויונחנ ,ספרחך משה  :״ווחנע דיך חויך
ע״ינער ! דחס  :יך
נערססרייען דיינע  £״נרע ,חונד דיינע ווירערוווכער
פחר דיר פןיעהען " .
ווען וויר נון חויך
ניכס >ויס פ״נדען פחן חויסען נו קחוזפפען החבען,
ו #קחננען וויר
חהנע בעחבחכסוננ דער חין ד״נער ה״ןינען ? עהרנ
םחרגעסריעבענען
נעועסנע  ,חונד חיבערהויפס חהנע דען בייחססמנד
ד״נער .ן 1וססןי3ען
רעןיגיחן  ,דעננחך חונוערן חיננערן £״נרען  ,חוכ
וערן בחוען בעגיערדען ניכס ווידערססעהען.

ון היחחןיסער
פחסער ! חיך פ 5עהע נו דיר חיס חינברינוסי^ עק הערנען
ןחט ססעסו דחו
ןיכס דיינע• ^ חיבענו >ויך חוווססרחהןען  ,פערן״הע
חיר קרחפס  ,דחס
חיך חיחחער ד״נע געבחסע חונד  £חרסריפסען סרייח
חונד חונגעה״^ עןיסער £יןןע.
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בעהעררטמר דעו ן .רחטען)1ונד ערה 1ובענען  /ועןט)1ןןי !.דוחב< וטן .ע־
.יעטער חןןער קחכין .ע רווכד ד״ן ( זיוט מןו ר״ך  .הערר ! חיך ב״^ ע
•ע> ווטהו  £סןן > י״נע קניע פ1ור דיר1ווכד ד״כענן הייןי^ען ן .עועט 3סכע.
:יבט כוויןי ״עכטען עערןחווע רויך ״יך  ,סיך טטיטכע ^יך ני 3ט רוויןי די1ו
חכטי^ ען דער ערדע  ,וחכדעדן פערטרויע ב! חט דעכן ווסהרען ^ הטטע,
יווען ןעהרע חונטרי^ ןיך חיוט  ,חוכד דעווען פרחפעטען כור ווחהרה״ט
.רקיכדעט.
ח פחטער ! ״ח^ ע עו דיר ווחהן^ עפחןןי^ ו״ן (1 ,״ן העריןוח נו ןײטע ן
דחט ד״כע { עהרע טטעטו דחרין ח״כ^ חנ^  £ינדע  ,חוכדדחס חיךכיח פחן
דעק ווען .ע דער טו^עכר ,דען דיינע כווטטויכע ככוזדע >ויר פחר ^ ״כ־
נעט החט  ,חבוו״כיע ; ערפיןןע חויך דיח ווינטע >) ״כעו הער 3ענו חוכד
־יח ווינטע חןןער פרחיו״ען ^ןייבי^ ען  ,ווען וחןכע > ויט ד״כענן ה״ןי^ ען
חיבערח״כטטי״״ען  ,חונד ויח חוכו כוכן ווחהרען ן .וטען ח וכד•3
ויןןען
כוערעק ועעןעכה״ןע פרחיו״ען  .ח״ן!

וגעבעט אם ראש

השנה

אונד ױם כפור♦

ב״ק
הערויוכעהווען דער ן .עועטכרח! 5ע ( םפר תורה)
(חיבערועטטנן; דעו רבש״ע) .
הערר דעו וזעןטח!ןו ! ערפיןןע חונורמ ווינטע ! ן .עווחהרע חונורע ביט־
יטן  ,ווען וחןכע כו חונוערער ^ןיקקועןיי^ ק״ט פיהרען — פער^ יב חונו
;וזדין .חונד ערבחסוונן.ו  £חןן חוכוערע חישעטהחטען חונד דיח ״יטע־
!החטען חונוערער הויון -עכחווען  ,חיבער דערען ויטט! ןיכק״ט וויר נו ווחכען
>חבען ; ר״כיכע חוכו חויו *^ כחדע חוכד כחסוהער3ין :ק״ט פחן חוכוערען
נדען׳ עחן חונוערען יויסעטהחטען חוכד פחן חונוערעק פרעפען ; ו״ח
וכוער ח״כ־^ עדעכק 3וק ןטטען  ,ערחינכערע דיך חוכוער 3וק ה״ן חוכד
וכן טרחוטע ,טענקע חוכו ח״ן ן .ןיק!י 2עו חוכד ! חנ^ עו ! עבען  ^ ,עווחהרע
וכ) פ׳יעדע  ,כחהרונן .חוכד חוכטער־חןט  ^ ,יב חונו ברחד טר ^ עני^ ע
ווכד חנטטוןכדיכ ן/עווחכד 3ור בעק!יידוכן ..בען .נחדין .ע חונו > ויט ווחהן־
טטחכד חונד עהרע ,פערןחכ^ ערע חוכוער ! עבען  ,דחוויט וויר נח־ !חנןכע
פי״ח פוון דען דריקקעכדען כחהרונ^ ווחר^ ען ד״נע ! עהרע ערןערנען,
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 1וונד דערען ןנעבחטע ערעיןןען קחננען•
נעין״הע חונו רוויך נערפמח:־
חונד ח״נויכט,
חיהרע נע־יחוניווע ערעחרםען נו קחננען  ,וענדע נענעוו :ן
ניר חן | ע
לוונוערע ם״ערצען  : ,עננע ח! ! חונוער טהון ,פערהחננע ; דן,
היין חונר טרחוט
חיבער חונו  ,חונד ענטעערנע יעדעו * יטנעםיק עחן חונו
נ״נע דחו
הערין חונוערעו ערהחבענען רענענטען נו חונוערעק ווח־ן,
ו״ן ןעבען וײח רייך חן נרחשען
חענםענבענן־קקענדען טהחטען •,חונד
ו״ן ןיוהן ו״ח
חונענדןיך ן .רחט ב״מ דיר ! היןןי ח!! ען חונוערן חבריןנק״־
טען חונד פחר ^
עועטנטען  ,דחט חונטער חיהרער פירוחחנע ^ ערעכטי^־
ק״ט חונד
טונענד ויך חיחווער ״עהר פערברייטע חונד וויר חין רוהע
חונד חין פריערען ווחהנען.
ווחה^ 5רזןנען
ריר נעפחןןען דיח רעדען חיינע :״ונדעו ,דיח ןנערחנקען,
ײ״נעו הערנענו
 ,דיר נחטט ! חײן החרט חונד יו״ן ערןחיער .ח ח ן.

געבעט
ב״ק
הערויונעהווען דער ןנעועט 3רחןןע ( םפר תורה)
אן פסח  ,שנועות חונד םוכוח•
הערר דעו
וועןטחןןי ! ערפיןןע חונר וויןןנחהרע דיח ווינםע זי״נעי
הער 3עני ,
ןנע״חהרע ײ״נע ביטטען  ,כיערןייהע ײיר ד״נער חחןנד סי״נעכן
ײחננע ,ײיינען
קינדערן ) קרחפט  ,ד״נען וויןןען ײיט חויפריכטין .עק הער־
 3ען נו טהון ,
חונד בעפר״ע חיך פחן יעדער ( חזטערהח  £טען בענירדע.
{חס ד״נע ןעהרע
םטעטז חונוער חנטהיין ו״ן  ,חוק דחדורך ^ עווירדי^ ט
3ו ווערדען  ,דחש ד״נע ^
נחדענר״כע 3חרויכט חיבער חונו ווח! טע;
ערן״כטע חונו ײיט דעק ^ ייוטע דער
ווחהרה״ט חונר
ח״נויצט,
דחײיט חן חונז ער £ין! עט ווערדע יענע פערהייטונ ;,
״עו רוהע חויו
חיהק
דער ; ײונו דער
ווייזהייט
חונד
דער ק 5וןנהייש
דער ; ייזט
דעו
רחטהעז
חונד
דער
קרחפט ,
דער
ןנייזט
דערחײנויכט
חונד
דער ןנ ח ט ט ע ו  £י ר 3ט״ —
וח ו״ח עו חויך
ד״ן ווין{ ע עווינער  ,חונוער נחטט חונד נחטט חונוערער
פחטער ! דחט
דוח חונו קרחפט  £ערן״העוט  ,םטעטו נור וחןכע החנד־
ןונ^ ען חויוטחיבען ,
דיחדיר ווחהד^ עפחןןי ; זינד  ,דח״יט וזירחחוחער נור

דען ווע^ דער טוןנענד וו1ונר( ען ייחנען .ה״ןיןנע וווכי דורך ד״נע ןנעכח־
טע ׳ דח״יט ווונו3ו טהײן ווערדע יענעז ןנןיקקועןין -ע עווץ .ע [ עבען  ,דחז
!עםען רער קינעטץען ״עןט ,
בעחחהרע י־וונו עחר וויםעטהוזטען טונר
פחר יעדעק וווקןיק ,דלזז לוונו היניעדען ה״>י3ווו 3ען פפןעןנט .דען דו1ו
ביוט יח חונזער החרט חונד רעטטער ,חונר ווער דיר פערטרויעט  ,דען
חוײן^ יבט ן .נחדע ח* ק חונד חוק.
ווחה 5יוחןרק דיר ךיעפחןןטן דיח רעדען ח״נעו וו/נדעו  ,דיח ךעדחנקען
ח״נעו הערנענו  ,דיר ןנחטט ! חונד ח״ן ערןחוער !
חײן!

געכעט
£יר דען

לאנדעזפירזטען.
הי״״ןישער פחטער ! דעזוען חןןיוחבט חן! עו עווןי חונד חןןעו ערהחןט
דער דוח קחנינע חויךי דען טהרחן ערהעבוט  ,חונד חיהר הערי) נחן
ד״נעק וויןןען ! ענקעוט ! דער דוח דיח ! יעבע וע! בוט ביוט  ,חונד )<׳!! ־
חנען ווע! טען > ויט ד״נעק וען .ען חיבערםטרחיועוט ! ערהחרע חונוערען
דעחוטהו!! חןןע ביטטע ,דיח וויר חין ה״ןינער עהר  £ורכט חונד חיט
דחנקערפי[! טעק הערנען פחר דעק טהרחנע ר״נער חחיעזטחט ענט־
פח! טען!
דוח בעןקיקקטעוט חונו וויט דעק בעוטען חונד ןיעבעפח! ן :טען יוחנחר־
5ען  ,וויט חיינעק ווחנח״בען דען הו[ר חונד טר״ע חויוןניבט  ,חונד דער
!
״נען טהרחן רורך > וענטענ[ יעבע טטיטנעט חויך רעק דער ן .״ :ט ן .ןוטטעו
רוהעט  ,דער ןנ״וט דער וו,י־ ,' : ,ט ווונד מ״נוי 3ט ,דער ו .חטטע :ערקעננט־
ניט חונר דער ן .חטטע£ :ור  3ט  ,מונד דער חונז חיט הערנענו^ יטע ! ״טעט
חונר וויט וו״וער החנד רע^ יערט.
ח) 1נע עו דיר ,ח!! ניטץער ! ןס חויך ווחה! נעפחןןין : .״ן  ,ו״נע ערהח־
בענען טונענדען חין פחןיןעק וויזחטע נו בעןיוהנען ! .חי.יױ עי .ןעבען פער־
!״הע דעק קחנץ .ע  ,דער יחהרע ווענן .ע ביו סק קחיויוענדיען ן .עעט! עכטע,
דחט ער טטעטו ^ חטטנעפחןןי^ חויך  :״נעק טהרחנע ב 5״בע ׳ דחט טר״ע
חונד ןניטע חיהן טטעטו חויוןנעבען ; דחט ער ד״כער  :ען .ענויוחבט נחך
!חקע  £רחה[ חקקע ,ווונד ד״נעו טריחויופפעו ויך ערפר״ע ; פערןי״הע
חיהק חייו״ער ווחו ויין ר״נעו הער) פערןיחנ^ ט ,ערפי![ ע דען ן״ועוטען
״חונס  ,דען ז״נע ! יפפען רען .ען ; ןיזט ווין  :״נען טחן .ען דיח טון .ע נ
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בןיהען 1וונד (
 :ןיקקעזפיןןע הערחבסטרחײען וויס רע^ ענ^וכו י^ ייד פרישע)
^רחי ,ז״ן
טהרןון ״חנע פעיט סשעהען  ,עיור דיר וי ן; חטט ! דער
העריטחפט
נרחטע חונד דעק פריעדען יייח קיין 3יען ^עזעטצט  ,ער
רען,יערע נחך
ןחננעחוין 1רענן ערהחבענען טהרחנע ויינער חהנען  ,דען
ער דורך
טונענד חונד דורך ^ ערעכטי^ ק״ט בעפעוטינט  ,הונד ויין נחכ־
רוהכן בן״בע עווי ; דער וחננע ן .ן״ך  ,חונכער^ חנ^ןיך•
חויך ויח ,
חונוערע טהייערוטע לאנדעזמוטםער  ,ןחט פערח״נט >ויט
חיהק דחי
טחנוטע נדקק דעו ןעבענז נענישען; זיח  ,דערען ערחזייוי^ קייט
חונד הער3עכ<
יי יטע  ,״יט דען טו^ ענדען חונזערו ( .עןיעבטעוטען דחנחר־
5ען חיק
ח״נקןחנ^ ע סטעהעט  ,אחנע ד״נער חונער״עטןיכען ^ נחדע
חוכד ד״נעז זענענו חין דער ר״כוטען פיןןע ויך ערפרייען.
ןחס חויך
ביז חן דחו ענדע דער טסנע חונזער ^ חננעו עחיויכטעו רע־
רענענטענהױו
נחך פערנער דחז ה״ן דער כחןקערז״ן  .ןחט חןןעה (והען
חונד חינדער
החהען דיענער חונוערעז פחרטרעפפןיכען דחנחרכען חיהרע
קרחפטע £
ערח״נינען  ,ו״ן ןזןיק חונד ויינען רוהק נו 5ערבר״טען  .דיינע
וו״והייט ן״טע
זיח3ו ה״ן< חדען רחטהסןחנען  ,דײנע דחכט סטחרקע
ויח 3ור
בעסיט 3וננ חונד פערטה״דיןטנן .דעז ןחנדעו ; חונד ו״נע ^ ערעכ־
טי^ ק״ט י״ח
חיהרע ריכטסנור ,ווען  :יח דחז ןחזטער סטרחפען  ,דיח
חונטוןד סיט3
ען  ,חונד פיר דיח רוהע חונד ויכערה״ט דעו פתטערןחנ־
דעו ווחכען•
חחן!

ג ע ב ע ט א ם ש ב ת.
ווען ױחן

דק נייאמאנדפערקינדעט (ר״חבעניעט).
עו חיוט נון
וויעדער חיין > וחנחט בחןד נו ענדע חונר ח״ן נ״ער ווירד
חונז פערקינדעט•
י (ו סווינדען
״חנחטע חונד וח סווינדען יחהרע וויט דער סנעןןינק״ט
ח״נעו
חוינענבןיקקעו דחהין  ,ביו וויר ענ,־ןיך חונוערע חירדיסע ןויפבחהן
בעטןחזזען החבען.

חך ! ווחז
חיוט דער זוענס  ,חונד ווחז חיוט וײן נחננעז ןעבען ? חונורע
ןעבענונ״ט
ווחהרעט ויעבענ 4'3יחהרע  ,חכט 3ינ  :ינד חןןענ  £ח! ןו דחו הח :5־
טע 3יע{  ,חונר
דחך  :ינד עו בןיקז וחרנען חונד בעסווערןיכק״טען  ,דיח
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עררינןנען רויכן

ששלונדעוינד•

דעו >< חרן .ענו נחך ב[ יהט חונד דעו חבענדן חכן .עהויען טחן
וח פווינדען וויר עררענ'י עטחפ  £ע דחהין.

וויוו ןורחז
פערווע[ קס ׳

ײחןנען חבער חי״ווערהין > ו״נע יחהרע טנעןןער ח[ ו ח״ן וועבערטפוהן
דחהין ניןיעןגען ; ויח^ ע
חיווווערהין 8״ן
ןעבעטפחדען פןיזסנןיך ענדען וח
החבע חיך דעננחך דען החפפנונן £1.ח 1ןען ^ ויבען  ,דחש דוח סןן^ נחדי.
ןנער ! חונענדןי  3ע פחרטדויער  ,יענע הינירען חונו חונכען .ר״  !£יבע עוויןנע
ק״ט נור בען״חהנונ^ פיר ״יך בעטטיווווט החוט — .י
חונר ״ען חויך וויר ח״נוט ק״נע וחננע וועהר
טטרחהןעט  ,וייר ק״1
טטערן וועהר ^ ןחננט  ,חיוט דחך דער חונענד! יכע חיין ע״ינ ^ ןחננענדעו
ןיכט  ,ו/״ן ן .חטט דער פ! ח>י> וענטטרחד.ן  ,דער >ויר ! ייכטעט פיר חונד פיר.
חיוסוער ווי! ן חיך ח! וח דחרוי[ 1דענקען  ,חין פרחווײער ח״נ  £חןט חן
יעדעכ( טחן .ע > ייך3ו פר״ען  ,חונד דיר פיר דיח עײפפחנןנענען ווחהן־
טהחטען
חינניןוט3ו דחנקען  ,ד״נער  £חטערהוןד  £ערטרויענד ווי!{ חיך
חי>ו> וער ס״נע ב 5יקקע נחך יענו״טו ווענדען  ,דחסיט חיך טטעטי דיר
ווחהןן .ע  £חןןין.
החנדןעך דען
חויפענטהחןט חין דיעוער וועןט חין{ חיך
בןיוו סןי דיח
הערבערןע ח״נעו
חונטטקטען ווחנדערעו
בעטרחכטען,
ווע 31ע ב״ח
הערחנברעכענדעכן ויחר^ ען פחן חי־נן פערןחווען ווירר;
דח> ויט ווען ח״נוט ײיר יענער ײחרןען ער^! חנ 3ט  ,חיך
חהנע3ו ער 3ים־
טערן פחר דען רי  3טערטטוהן וו״נעו ח!! ןיעבענדען  ,חן! ןנערע  5טען פחטער>
הינטרעטען  ,חונד פחן

ײ״נעק !

עבענו״חנדען

רעכענטחפט חבןע^ עןקחן.

דחרוק פ! עהע חיך חויו דעכן חיננערן ײ״נעו הער 3ענו3ו דיר חןן־
בחר> והער3י ; ער ! ! חט חין דעכן קח> י״ענדען ״חנחטע חונד חיווווער״קהרענד
ד״נען טוטין חיבער > ויך חונד ״יינע פח״יןיע ״חןטען.
ענטפערנע ׳עדע1
חונפח!! חונד יעדע* בחיע ^ עטיקק  £חן חונו  ,טענקע חונו ח״ן רוהיןנעו
ה״טערעו 5עבען  ,ח״נען חנטטחנדי^ ען  ,ני  3ט חן!3ו> ויהוח>וען נחהרונןנו־
ער״ערב  ,דח״יט ״יר ני  3ט פחן קו>ו> וער חונד זחרן .ען ^ עדריקקט  ,ד״נע
ה״ [ינען ^ עכחטע פערנחכ! ח! וינען  ,חרער דחדורך ן .חר חין  £ערזוכונן.
ן־עפיהרט ״עררען  ,עט״חו חונרע  3טעו3ו בענעהען ; וחנדערן
פיען״עהר
חין
טטעטו
ה״טערער חונד פרחהער ןעײיטהוטטיוײוונן :דיר חיט נחנ־
נעק הער 3ען דיענען קוןננען  ,וויח עו חין דער הייןיןנען טרי  £ט הייסט :
״פר״ען ״׳!! חיך ײיך דעו ע״יױ-ין  ,״״נע ועע! ע
פרחהןחקקע חיבער
ר״נילן ן .חטט  ,דען ער ק! ״דעט ו־ויך > ויט דעק ^ ע״חנדע דעז ה״ןו ; דעו
וען -ענו ײחנטע! ! ען -ט ער ײיר חוק .״ — חײן!

^

^!!! זל
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!

ערהערע חזנו ח
עחיןכער ! ערהחרע ווונ :חן דיטיענן נס־ חונד  (£ןוט־
טחןנע ! חונוערער
ועעןע חי :ט  :ח בחנןנ חין חונ ,:וויר ױנד זח בעסריבט
ווע^ ען רער פיע[ ען
ןיידען  ,דיח דווו חוגוערער  :ינדען החןבער חיביער
ווונו פערהחננט החוט•
ח ״יין ךחטט
חונד וו״ן הערר ! ןחכו חב פחן ד״נענן נחרנע חונד
ענטננערנע יעדעו
חיבע} פחן ד״נעק פחן״קע  ,ו״ח ח״נךעדענק ד״נער
קניע  3טע אברהם ,
יצחק חונר יעקב  ,חונד  :יעהע ניכט חויו דחו החרט־
נחקקינע רוכןחוע
וועוען  ,חונד חוי| ' דיח וינדען ריעועו  £חןקעו  5 ,ער*
בערנע ד״ן
חנטןיטין ניכט פחר ח/נו  ,חונד ענטניעהע דיך חונוערענן
פ(' עהען ניכט  : ,״ח
פיע(> ועהר טטעטז חונוערנן ךעבעטע נחהע  ,טרחזטע
חונו דורך ד״גע
ננוודע  ,חונר ערהחרע וזונו זחנ! ״ך ,ווען וויר דיך חנרו־
פען  ,וח חיח דוח ווונו דורך ד״נען נרחטען
פרחפעטען  £ערקינדעט
החוט  ,חח עו הייטט :
קויכן
רופעןויח ,
החבעחיךויחמחן
ערהחרט,
חיהר
בעןנעהרען
חיזט נחך ניכט
חויוךעטפרח־
 3ען ,
החבײ חי ך ע  :ס ח ן ערפי ( ןט— 11.
ווען סח חןן^
ערעכטער ! ווונו חויך פערווחרפען החוט  ,חונד חען חיר
חויך בער״טו ד״כען
נחרן טיכי 1נעפיהןט החבען ,וח ניק וחנו דחך ננח־
דענפחןן נון חיערער חויו .ח חןןןיעבענדער ! ן״חט חוט
וויעדערקעהרען
נו דיר  ,ערבחסוע דיך חונוער חונד
פערחחנדעןע וחנוערע טסיער חין
פר״רינק״ט  : ,ח
חיח דוח עו דורך ד״כען ה״ןייניען פרחפעטען בער״טז
פערה״טען החוט  ,חח
עו ה״טט  :ווו טפריכט דער עוויךע  ,ח}! בעהעררטער:
דען
פחוטטחנ דעו פיערטען  .דעו  £ינפטען  : ,יעבענטען חונד
דעו
נעהנטען חחנחנט, :
ווערדע חיך דעבן הויוע יהודה וזין חחננע חונד חין
פעוטטחנע
פערחוונדעןן  ,נור ״יטט חיהר חחהרה״ט חונד חיינטדחכט
ןיעבען — ,' .
נע(' חבט וייעוט
דוח עחיךער ; דער דוח חין יעדער נחטה ווונוער
ךעבעט ערהחרעט הוווט .
חאן!

גענעס
•

אם הכלעה כזיןב•

הערר ! ערהחרע
>> ״ | נעבעט ! ! ווט יו״נע ק! חנען נו ריר דריננען
ח פערביר^ ד״ן
חנךעויכט ני  3ט פחר חיר  ,ווען חין חנךוטפחןןען טוו-
^ ען ; חיך נו ריר רופע.

ן
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חך > ו״נע טחכע סווינדען וויח רויך <> ,״כע
קרחנש1וי 1ט ד) 1הי| ׳  1ויוט
׳ח פחן פ״ערברהנד פערנעהרט — .דורך פיעןעו חעהק! חן :ען דענקע
חיך דער טפ״וע ני 3ט חעהר  ^ ,ײן ברחד סוועקקט וויח חטע1ויר  ,חונד
וו״ן טרחנק חיוט * יט טהרחנען  £ער> ויטט  — .דען * וחכטיו• חיוט ד״ן
 3חרן  ,דוח החבוט וויך החך עו/פחר  ,חונד ס 1״טערטעוט וויך טיע( 1דחר־
ניעדער— .
■
חך ן .חטט ! ה״דען דרחנ^ ען חין ד״ן ה״ןי^ טהונן  ,ענטוו״הטען ד״נען
ה״ד^ ען טעוופען  ,חונד פערווחנדעןטען ירופןיק חין ח״נען טט״נהויפען,
וויח ווחווערפןוטהען פטרחיוטע חין ירוכטןיבן׳ו פטרחטען דסו ב{ וט דער
ערט! חן .ענען  ,דיח { ״כנחווע דיינער דיענער  ,דחו ן/עב״נע ד״נער פרחוו״ען,
ווחורדען דען פחנע!ן דעו היוווועןו צר״ו ן .ען .עבען— .
ויעהע הערר ! פחן דרינ^ ען ויח וויט חקוטען ח״ן ״יח חין דען דיכטען
ווחןיט  ,נו ד״נעו טעוופע{ו הקהען  ,חונד פחן פטירנען ויח וויט ב״ן
חונר החווווער ריח העררןיך פערניערטען טהחרע ניערער — .ויח ! ע־
ן .ען פ״ער חין ד״ן
ה״ןין .טהוכן ,ענטוו״הען ר״נע רעוידענ? חונד
ווחכען ויח דער עררע ^! ״ך.
וויח ןיזנן -ע נחך ח הערר דער ווע! טען ! וחןן דער פ״נד חונו החהנען
חונד וויח ! חנ^ ע נחך וח 5ןען ווידערוח  5ער ד״נען נח״ען ןחוטערן ? — ווירד
דען ד״ן חונחיחע עווין .טויערן ? ווירד ד״ן נחרן רען חיוווועווחהרענד וויח
פ״ער ? חדערן ? — ויעהע ! יעקב החבען ויח 25ערפןונן .ען חונד ו״נע
וורזוהנוכןנ החבען ויח פעהעערט — .חך ן .חטט ! דוח ביוט יח נחך וו״ן
קחנין .וויח פחרויח! ו  ,דער ח! 5עו ה״{ חוי( 1ערדען ווירקט  { ,חט נו דיר
דרינכען דחו ( וכנען דער ^ ע £עוועןטען  ,וויט ד״נעק פטחרקען חרווע
ערהחןטע דיח 3וק טחדטע ן,ע  £יהרטען — ,יןן 1רוונו ; חטט חונוער הע 5־
פער ! חוק ר״נעו כחווענו  ,חונן ד״נער עהרע ווי! 5ען  .ח ! רעטטע רווכו
חונד פערנ״הע חונוערע וינדען  ,חונן ד״נעו ^ רחטען נחיוענו וויןןען — .
׳ח דער הערר ) וחנרטע ויך נוק פ! עהען דער פערןחווענען  £ ,ערווחר[י
ניכט חיהר כעבעט .דוח ווירוט דיך חויפווחכען  ,הערר ! ווירוט 3י11
וויעדער ערבויען  ,ווען דיח נ״ט חונד פטונדע דח ו״ן ווירד  ,דחט דוח
חיהר כנחדי^ ו״עוט ; דחן חעי׳דען רוויך ה״דען ד״נען נחווען עהרען.
הערר ! ח! ! ע ק .;,נין .ע דער ערדע הו! רין .ען ר״נער ווחיעוטעט  ,חין ניון
ווירד ד״ן חהנן ערפח!! ען  ,ירושלים ווירדערטחנען פחן ! חב^ עוחנכען — ,
חונד ח! 5ע פח! קער חערדען ויך  £ערוח>ו>ועןן ,ח״נין .ן .חטט נו דיענען — .
נעןיחבט׳ י״עוט דוח ו־ןןטט ! דער דוח דחו פ! עהען דער חונ^! יקקןיכען
ערהחרעוט  — .ח ״ ן!
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חן ^יטי^ ער ן .חטט ! דערדורז £יר יעדע 1דײנער ן .עטחפ 5ע ןייט פ1וטער־
><י | דע זחרן -עוט  ,דער דוח חזיך דעכן ^ערינ^ וטען וזחורוןע דחו ן .עפיה5
דעו דחויינו ן.חב< ט חונד דער דוח חויך דעכן טיועטטערןינן :ויינען חיינ־
3ין .ען ןעבעמטחן £ :רחה דורכ ^ ןחטטערן ! יזחעוט ; דען ןיענטען ד״ן
עבענביןד היןוט דוח דורך דיינע היוחיןיטע ^ נחדע חינו בעוחנדערע בע־
ן .ןיקקעט ,דען ניבט נור  ,דחט דוח חיהן נונן בעהעררטער דיינער ווערקע
ערנחננט  ,חונד חןןע ר״בע דער נחטור חיהכן נו פיטען ן .עןען .ט החוט
וחנדערן ד״נע ן .חטט{ יכע חןן^ יטע ,החט דורך דיח חונטטערבןיבע ועע 5ע
דיח דוח חיהק םערןיעהען  ,חיהנן חויך ח״נען פחר3זן :פחר חןןע
חירדיטען ( .עטחפפען [ :עןעבען.
דורך דיעוען דענקענדען ן .״; ט  ,דען דוח החכוט ווחונדערבחר ״יט
ו״נענן קחרפער פערח״נטעוט  ,קחן ער היניערען חונד יענו״טו דער
החנוטען ז .ןיקקוע!ין .ק״ט דער ערקעננטניש ן .חטטעו טה״ןהחפטי^ ווער־
דען — .חונד דיעועו חןןיין חיוט דער 3וועק חונוערעו דחו״נו.
דיך חונענרןיכער3ז ערקעננען  ,וחןן ח! וח חונוער ח״נני^ עו בעטטרע־
בען חין דיעוער וועןט חונד דיח בעןחהנונן :חין דער קינפטיןען וועןט
ו״ן .ח הייוזוןיטער פחטער ! ווע!ך חונחויוטפרעצןיכען דחנק וינד וויר דיר
ח! וח טו!רי^ ,דחש דוח דיך הערחבןיעטעוט ,חונוערן פחרפחהרען ד״נע
^חטטןיכע רעןי^ יחן3ו חפפענבחרען•
טקון5ריה3״טין :החכען 3ווחר דיח חורפקטער דיך ערקחננט חונד
ד״נען נןוסען פערקינדעט  ,חבער ישראל קחק נחך מצרים ,יעקב חחהנטע
חינן ןחנדע חם חין טיעפער טקןחפערייח דחועןבוט ט״חכטענד ,ווחורדע
חיהר פר״ער ן .״וט חונטערדריקקט  ,דיח >< ינדןיכע חיבערןיעפעסנ^ פחן
דער { עהרע דעו ווחהרען ^ חטטעו ן:ינן• בייחנחהע  £ערןחרען חונד טחן
ווחרען ויח טיע '1חינן טןח״ײע דער חכ^ חטטער״ח פערוונקען  ,דח ער־
בחסוטעוט חח דיך חיהרער ,וזחרוט חייננעדעזק דײנעז פערטפרעכענו
חן אברהם יצחק חונד יעקב ,חונד וחנדטעוט חיהנען 3ור רעטטזנן.
משה ד״נען דיענער חונד אהין דען דוח יוויוערקחהרען ; ויח טהחטען
וזחונדער3״כען חזנטער ,חיהנען  ,חונד מיןטען ווחונדערטהחטען חין חם 'ו
ן .ע5י{רען.
וח { ויטעט חויך דער טננרוך דעו פוחןיויטען  ,חין דעכן עו ה״טט :
״ער
דער 0ןן>< ח  3טין .ע
פיהרטע הערויז ו״ן  £ח { ק >< יט
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ווחננע  > ,ייט פר 1וד .ןחקקען
י״כע 1וו ' ומרוו1
דחס ויח
בעחחהרען ויינע
ןעהרען•
ח
חןןניטי^ ער 1וויח חונענדןיך נרחם חונד חונחויופפרעכןיך ווחר דיעוע
ד״נע
ננחדע3יר חונוערע פחרפחהרען חונד חויך פיר חונו  ,רח דוח
>- 1ט
דיינער חןןחחכט וחווחהן דיח פעוועןן חונוערעו קחרפערו  ,חןו חויך
דיח
דער ועע 5ע ן .עןחועט  ,חונד חונו וח ווחונרערבחר חיט פטחרקער
החנר פחק סקןח  £ענ־חכע בעפרייט החוט.
דחרוק  £חטער חינן היחחען .י וויןין חיך חויך דיעועז פסח־פעוט > ויט
ר״נעק הערנען חונד >ויט חנדחכטי^ ער ווייהע פ״ערן  ,חיך וויןן חיך ב״ח
דעק
חונןעי״ערטען ברחדע ,דחו דוח נו עווען בעפחהןען  ,דער ן־רחנ־
נענ!
ח* ען ווחה! ט .החטען ערחיננערן  ,דיח דוח חונוערן פחרפחהרען ערנ״נט,
חונד
חן דיח ןנרחשען ווחונדער דענקען  ,דיח דוח חיהנען ערוויעוען החוט.
מצרים החטטעוט דוח חיט פיע! ען סטרח £ן .עריכטען היי ^ עווכט  ,חונר
דעננחך ווח!! טען ויע דיין פח! ק ניכט ניעהען ! חווען  ,דען חיהר הערי)
ווחר
פערסטחקט  * ,יח ווח!? טען ^ חטטעו ווחרט ניכט ^ עהחרכען ; דח
ס!ון;
וט דוח ח!( ע ערוטןנעבוורנען דעו עןניפטיסען רייכעו  ,םצרים ווחר
פרחה חיבער דען חב 3וןנ חונוערער  £חרפהחרען חונד ויח ! יעסען חיהנען
;יכט
נ״ט חיהרען ט״ן .נו בחקקען  .וחגדערן ויח חוטטען * חןכען חונ־
נעדיערט חוין' דען ווען> .ויט טרחן .ען—
חונן ח!* ח דיעוער פיר חונוערע נחטניחן וח וויכטינען
בענעבענה״ט
סטעטוח״ננעדענק נו ז״ן  ,בעפחה] ד״ן ה״! ינער וויןןע ,דחט וויר יחהחיך
חוק
דיעוע נ״ט ק״ן ^ עו״ערטעז  ,זחנדערן בןחש חונןנעו״ערטעו ברחד
נעניעשען דירפען  — .חיך ווי!! דעיונחך ד״נען ד .״! ינען ן -עועטנען טר״ח
נחכןעבען  ,ווי{{ ד״נע ווײוען  £ערחרדנוננען סטרענן .בעחבחבשען ; דען
ריח
! עהרע ^ חטטעו חיוט פחןןסטחנדין .חונד חיזט ! חכונן .פיו־ דיח
ועע!
ע  ,ר״נע פחרסרי  £ט בן״בט חייו״ער ווחהר  ,חונד יויוכט דען חונ־
ערפחהרנען וו״וע.
ח
חןןיעבענדער חונד ח!{ן1: .ןרין; ער  £חטער ! חחן .ע דורך ד״נעןה״ןי״
ןנען
ו״!! ען חויך יו״ן הערין  £חן ח!{ עק * ויערט " ן .ע דעו { חשטערו חונד
דער
בחוען בען .יערטע נער״נינט וועררען ,חויןי' רחש חיך סטעטו חין ד״נען
״ע^
ען ווחנד! ע  ,חונר >< ״ן חונד ד״ן { חב  £ערקינדע חין ח{! ער עווין .קייט ן
נע
{ חבט ו״עזט דוח ןנחטט ! דער• דוח ישראל חונד דיח פ״עי ••.׳ ; .ען
ה״ןי^ עוט .ח>! 11

ןד,ןמען  ,לוויןי

גע ב עט א ם

שבועוה־פעזט ע

חןן״חכטין -ער ! ד .״!ין .ער ן .ןוטט ישראל׳; ! >ויט פר״די^ עק ־ ..־ ט ! יקע1
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ײיפ ח״נעק הערנען  £חןן הייסיןיפער החכןנע  £יהןע  ,נ 0
ה״פע דער
פפחםפע דיינער ה״ןיגק״פ.
 3חפער חיק החויוע! | וויח חונענדןיך דחנקי חיך דיר  ,דחפ דויז >) יך
חכעסוח! :ריע :ען ע״ערןייען פחנ הח :פ ערןיעכען ! חזזען  /ח״נען פחנ,
ווע! כער  £יר יעדען ,
דערכח־ינ ח־ופ  ,דיח ווחהןפהחפען דער
נעחככענ•־
בחרפען רעןין .יחן נו ע״ככ־נדען  ,דער ה״ןיןפפע  £ע :פפחנ ו״ן יווס.
חין חונוערער ה״ןינען ! עהרע נגינדען וויר דיח
בעוחנדערע כחרנינ־
!יכק״פ דיע :עו פחניפ :יויפ  £חןן .ענדען ווחרפען
חננענ״נפ  ,חינדעק ען
ה״פפ  :״דער עח־נע קחק כחן םיגי חונד פפרחה! פע פחן שעיר ,ער
נ! חננפע  £חן רעק כערנע פארן  ,חונד קחק חונפער ה״! ינען וויריחדען,
חויו ו״נער רעכפען ח״ן פ״ערנע^ עפין  £יר  :יח  .״

הערע 1ויך 8יך

וח ערפיענעופ דוח חןןיוחכפינער חין
ןיכפ־נעחחןק נעהיןןפ  ,ד״נעק
ה״ןיןנען
פחןקע• כחק היוויוען הערחב ! יעפעופ דוח ד״נע פפחויוע
פח!! ען  ,חוכד ח  £ £ענכחרפע :פ דיך חי :ן ! יבפען נעכע 5פ! ייער ; דח :חע! פ־
ח!{
ערניפפערפע חונד ריח ניוננע פחפפיננ ערבעכפע פחד דיר  ,ח ןו
דוח דיך חוין־' דען בערןנ םיגי הערחכ! יעפע :פ חונן דיינעק  £ח! קיע ןיעה־
רען חונד ןנעועפנע נו ערפהייןען.
ח; ןן .יפי^ ״ר  £חפער ! חיח חונחוי :פפרעכ! יך ן .רחפ ווחר ד״נע פחפער־
?יעבע ! חיח ןנרחננענןח  :ווחר דיינע היו־וווןיפע ןננחדע ! דחפ דוח נו יענער
נ״פ ווח דחו 14ענפענןנעפ 5עכפ  £חן
פחחרחעריפען { עהרען חיררע ןנע־
!״פעפ  ,ווח דיח
ערהחבענופע ווירדע ר״נער גחפפ! יכק״פ נחך ניכפ
בעךרי  £ £ען חחורדע  ,ד״ן פח! ק וויפ דער  :חננע דער ריינען רעןיניחן
בען״כפעפ ,חונד חיהק ריינע ןנחפפןיכע  ,ווענפענכען .ןיקקענדע ! יעהרען
וויפןנעפה״ןפ החיפ.
ח״נע ןיעהרע ,דערען חענע ,נחך דעק חוחפפרוכע  £חן שלמה המלך
עי׳ה חניוופה £ :חןן  :ינד ,דיח נור  :עע! יגק״פ פיהרען  ,דיח ח״ן בויק דעו
{עבעני  :ינד  ,דעננען  ,דיח  :יח ערגר״פען  ,חונד דיח  ,חן{ ען ׳ חע! כע חן
חיהר פעיפ הח 5פען  ,עחיןנע :היי £ 5עי! ייהעפ .חיינע ןיעהרע דיח  :יך
ב 5חו ווויך' ריינע ךחפפע £ :ערעהרונן .ן .רינדעפ.
ווע! ך ח״ן פפערבןיכער  £עסיחנ ע :חן :ח  ,פיר דױו חונענד! יכען חחה! ־
פהחפען דיח ד״טפ ה״ןיןנע רעייןךחן ח/נו ; .ע״חהרעפ  ,דיר ךענוי^ נו
דחנקען ? חיח  :ח!! רח :חירדיפע  £ערגחנןנ! יכע חעוען  :יך חיבער דיעוע
היײויןיפע ךןיקקועןיךק״פ חויונופ  £רעכען  £־פסוחגען ? —
ח
היוױוויפער  £חפער !  £ער 5״הע וויר קרח  £פ ,דחפ חיך דיעוער
חיבער ח!! עו { חב ערהחבענען ! עהרע חחוחער פר״ח ב! ״בע  ,דחפ דיין
וזחרפ חיווײער יו״נעק ווחנדע!  5״  £פע חזנד ח״ן !י £פ חויל יו״נער בחה/
וייח  ,דחש חיך דיך חןןי^ יפי^ ער ! פפעפו ײיפ ר״נעק הערנען פערעהרע

וו״נע ״יטווענטען וווי :ן :חנ 3ער זעעוע ויעבע וווכד וויהנען נווך פעסוחן -ען
ווחהןסהוע  ,דחש וויך וו !( ע ד״נע ןנע :עט 3ע וווי| :רווז ןנענויעזטע בעוובחס
םע  ,חונד ק״נען סריסט בוזן דעכן וויר בחיןנ־עסריעבענען ןײבענזווחנדע?
חבוו״כע ; דען נערחרע  :ינד דע :העררן בעעעהןע  : ,יוו ערבר״ען דח:
הער?  ,ו״ן ןנײבחט חי :ס ןויסער  ,ע:
ערן״כסעס בןוורע חויןנען  ,דיח
נחטסעוסרכס וויוס ר״ן ווונד
בעעשעהס עווינ  ,ו״נע נעועטנע זינד
עחינע ווווהרה״ש חונד סנוייוווען ווחהרהח  1ט חיבערח״ן.
ןנעןחבט  :״ע :ט דווו ן .חטט !
בעהעררסער דעו וועןטחןןז  ,דער דוח
דיח ווווהרע רעןץ .יחן
חפעענבחרטעוט  ,״חדורך וויר דעו עחינען [ עבענז
טה״ןהחפטין .ווערדען .ח וו ן!

ג ע ב ע ט א ם ס כ ו ה.
ח!!> וחכטינער ,ה״ןיןנער ן .חטט ! דער דוח דח :קחרפער!י 5ע דעו
יוענטען וח ווחונרערבחר ^ עביןידעט הח :ט  ,דער דוח דען טטויב דער
ערדע וויט ד״נעק ״ווטט! יכען ןנ״ :טע
בעןעבטעוט  ,רחיויט וויר רער
החכ :טען פר״דע  ,דער חוחחיבונן .דער טו^ ענד חונד דער ערקעננטניט
נחטטע ' :טה״! החפטי;נ ווערדען ; דוח קעננוט ווונוערע טווחכע  ,רוח
ו״יטט עו ינו ועהר  ,רחט  :ח 5חננע דיעוער הייו״ןיטע נ״וט ״־ט דער
ווירדיטען הי!! ע
בעקו״דעט וויוט ,ער נור דורך דח :״ירקען חויוי דיח
:יננע נור בעטריוכטונןנ דע :יזיבער :יננ! יכען ןנע! ת ;^ ען קחן• —

.־חחקהוז :ט דוח
תורה  :ח
וויר דורך
טטחנדע ,
דענקען,
!עבהחפט
:ח!! ען.

חױך חין

ר״נער ה״ןיןנען חונו

ןנעחפפענבוזרטען

״חנכעו
נערווחניע ! ! ע ; עבחט פחר ; עטריעכען  ,דחוזיט
ח״טעדע החנדחנ^ ען פערחנ! חטט ״ערדען  ,חיבער ן,ען .ענ־
דיח נו חונזערק  :עע! ענה״ן פיהרען ,
ערנוטהחפט נחכ3ו*
חונד דויך רח  :יענץ .ע  ,וזחו ״יר ןנײן -ענווחרטין .חויוחיבען,
חן דחט פערן -חננענײ חדער נוקינפטי״ע ערחיננערט ״עררען

וח הוזוט דוח  ,ח!! בעד .עררטער ! ווונו חויך בעפחהןײן  ,וזן דיעועק
כעוטע חונוערן
חויפענטהחוט חין ןויבה־טטען נו נײה״ען  ,דחיויט ״יר דח־
־ורך חן ־ען ״חונדערבחרען
חויפענטהחוט חוכוערער כחרחוטײרן חין דער
וויוטע חונז ערחיננערן זוזןויען ; דען זח ה״סט עז ח׳ן דער ה״ןי^ ען חורה
יעדער ח״נווחהנער סחן ישראל וח!! חין ןיויבהיטטען ווחהנען  ,רח ויטח״רע

נ1ו  5ק1ווי>זען עו וזיווען  ,דרוש קיך די1ו קינדער ישראל החבע יזין הײוכוען
ווחהנען ןחווען חן• יזיך * ייז1זויו מצרים ; עפיהרט הקבע .״
וויר וחןןען ח{ וח דענקען חן דיח נחהןןחוען ווחונדער  ,דיח דו1ז חיה־
נען דורך פיערנינ יחהרע ווחהרענד חיהרעו נונעז חין דער נרחשע
פורכטבחרען וויוטע ערנ״ןנטעוט ,חונד וחןןען דיינע חןןיוחבט רונטויען
וויר זהן{ ען חןןע דיח ווחהןטהחטען  ,ריח דוח חויל חײנע דעק חענטען ן .חנן
חונבען -י־״פןיכע חרט חיהנען ערחיעוען החוט  ,חונו חין דחו נעדחכטניט
רועען חונד ד״נע חןןעו בענ! יקקענדען  £חרועהזננ דחפיר פרייוען— .
ווער החט חירנענד וחןכע
חוישערחררענכןיכע ווחונדער נחך נעוע־
הען ? חרך פיערנין■ יחהרע פיהרטעוט חח ויח ״יט דער ווחןקענוייןע
דעו טחנײו חונד חיט דער ע״ערו״ןע דעו גחכטו ,דזח נערטפח! טעזט
£ע{ וען חין דער וויוטע  ,ווחרויו חיהנען וויח חויו ח״נעכן חעערע ווחיוער
טטרחווטע ; דעק
פירחחחענטע
נעבחטעוט דוח  ,דיח
היח״עןוטהחרע
טהחטען ויך חוי! , 1חונד עו רעננעטע מן ח{ו חײנע היחיוןײטע פפײוע
פיר ויח.
וח וזי!! חיך דען דורך
בעטרחבטוננ חיבער
ד״נע ניטע  ,דורך
בעטרחכטוננ חיבער דיינע פחטערןייעבע דיח דוח חונזערן  £חרע{ טערן
ח״נוט ערוויעוען חונד דזרך דיח דוח חויך יעטנט נחך חונו טח^ ןיך חוגד
פטינד{ יך ערנ״^ עוט  ,ווחננעכוו{( דיעועו חרנטעכעוט ע״ערן.
דוח חן^ יטי^ ער ! החוט יח יעדעו וועוען דחנו ערטח  £כען דחש עו
ויך ו״נעו דחו״נו פר״ע  ,חונד ו״נע ! עבענזנ״ט פרחה חונד פערןנניןנט
 3ובר* נ^ ע ; עז חיזט ס! וקו ןנעוויש ד״ן ה״ןיןנער וויןןע ניצט  ,דחש דער
>וענט  ,דחו ח״וטערווערק ד״נער טחפפונ ;  ,ויך דער טרוירינק״ט חונד
דעכן וויש״וטהע חיבערןחווען ,וחנדערן דחש ער פיעחיעהר וייט ה״טרעכן
ן .עײיטהע חונד חיט פרחהעכן הערנען דיך חניעטע חונד ד״נע ; עועטנע
חויזחיבע  ,וח וויח דער ה״ןין .ע וחני .ער ויך דחריבער חויוטפריכט  ,חינ־
דעכן עו ה״שט :
״דיענעט ; חטט > ויט פריידע  ,ערט״נעט פחר חיהכן
פרחהןחקקענד" .
חיער ניח וח!{ דיעויפ >ו״ ; ע  £ר״די ; ע עוופפינדונן .חין ח״נע חויון .ע־
!חשענע 2רחהןיכק״ט חויוחרטען .נור וחןנען פר״דען וויןין חיך וויך
הינןנעבען ,ב״ח
דענען חיך>ויר חיח״ער ד״נע ןנעןנעסוחרט
דענקען
קחן  ,דיין וח החו  £דוח עז חין ד״נעי־ ה״ןינען טריפט חונז בע  £חה! ען,
ווח עז ה״שט  :רוונד חיהר וחןיןט ח־יך פר״ען פחר דעק עוויןנען ח״ערן
ן .חטט " .
חויו ח{ ןען קרחפטען וויןן חיךחיך
בעטטרעבען ,חויךיו״כע נעכענחענ־
טען וס ערפר״ען  ,דיח חר״ען חונדדיח היןפ! ח  :ען ווי!! חיך וח  £יע 5ח!ו
ײוון -ןיך
חונטערטטיטנען  ,דחײיט דיח חוכ^ ןיקןיכען  .דיח דחך וח ועןטען

חיהרע♦ ןמבענן פרד .ה ווערדען ,
דחך עבענ 1חןןי 5ערו.נין .טע סחןנע
החבען
)ו| 1נען ׳ חין דענען ויח חיהר ע 5ענד חונד דוונןנע^ חך 5ערן :עווען
ווונד חיהר הערין דער פר״דע קפ  £נען קחננען.
 3חסער חןןער
בעדרחעסען ! דוח החוט עו יח חין דיינער ה״ןין -ע
חורה
חןוח חנבעפחהןען וולו עו ה״מס  :״דחו פעוס דער ןויבהיססע
וחןןוס
דוח ויעבײן טחן .ע נייערן  ,ווען דוח חויו ד״נער סעננע חונד
חויו
ד״נער קעןסער ח״נןנעוחױױעןס החבען ווירוס .ח /דיעוענן  £עוסע
וחןן< ס
דוח דיך פר״ען ,דוח  ,ד״ן וח־ן  ,דײנע סחבסער  ,ד״ן קנעכס,
ד״נע
ױחןנד  ,וויח חױך דיח ווסיוע חונד דיח וויססווע ,דיח חוכן דיר
וינד .״
סר״ןיך וויןן חיך חןוח ד״ן וח ןיעבעעחןןעו ( .עכחסה ערעיןןען  ,חונד
דחו
בעווחושסו״ן  ,דחמ חיך חויך חנדערע נרקהןיך ? .ע״שבס החבע׳ * סמ
יו״נע פר״רע ניוך ױעהר ערהעכען.
חיך
וויןן חיניבעוחנדערע דחרויןי דענקען ,דחס > י״נע דיענוסבחסען
חונד
חןןע וי״נע חונסער^ עבענען ויך ווחה! נעױוסה חיהרעו ? עבענ,
פרייען
יחןןען  ,דחהער ווי!! חיך ויח * 0פ׳ע! עו נור ״ח^ ןיך חיוט  ,ח
״״נען נעניווען חונד פערו.נין.ונן.ען סד .״! נעהױען ןחווען.
חחה5
וו״ט חיך עו  ,דחט דער דיענובחסע עבען וח וויח חיך  ,ח״ן
פחן
דיר ח!!  £חסער נעטחפפענעו וועוען חיוס  ,דחט חיך עבען $1וויח
ער,
ססויב דער ערדע בין  ,חונד עבען * ח וויח ער  ,צור ערדע וויעדער
קעהרען
וווט ,חונד דחט וענעס״סיו :חויך ו״נע ועעןע עבען וח וויח דיח
"״ניוע
ח״נע £חן דיר חןן^ נחדי^ ער ! חונו  £ער! יהענע היױױעןוסחבסער ו״ח.
חן
חונד  £יר ויך חיוס יח סחן ועהר םווערנןיך פיר חיהן ,דחס ער
רחו
חוכן !.יק החס  ,דיענוסבחר ו״ן 13ױיטען  ,יח עו ױוט ח״נע ועהר
ביססערע עױפפינרונן :פיר חיהן ו״ן ,ווען ער ױחנבױח! ! וינענהח  £סי^ ע
בע £עה! ע ערסרח^ ען חוט  ,חונד חהנע
ווידעררעדע3ו ^ עהחרצען וע־
נ״חונ^ ען חיוט.
חיך
וויןן חחח ני 3ס נור חן דיעוען פ״ערסח^ ען וחנדערן חויך3ו יע־
דער3
״ס י״ך ביפססרעבען  ,חיהק דיעוע ביססרע עױפפינחננ וח פיע{
חיר ״חן -דך ו״ן ווירד דורך ח״נע וחנפסע בעהחנדןונן .ערסרחנןיך
ני
״חבען  .חיך  £יהןע ״יך :ו ח״נער וחןבען בעהחנדןונן .חוק וח ױעהר
פערפפןיבסעס  ,חינדענןיעדער דיח חיבערנ״ךונן .החס  ,דחט ח״ן וחנפ־
סעו בעסרחוען חונד ח״נע נחברריקןיבע יעדחך
סחנענדע 3ורעבסוו״וונן.
וױיס
״עהר וױרקען ח[ו ןחרױענדער ניונק חונד סעןסוווורסע .דווו ךע־
״יסה
דעו חונסער^ עכענען ווירד דורך דען 3חנק סר יועהר ן .ער״ 3ס,
חונד ןיעבןחועו סחדעןן החס בןיוו
החןזססחרריוק״ס 3ור פחן־^ ע.
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דיוו ה״!ױ -ע חרזרסע דיינער תורה וויןן סיך ריןירו ו)י> )>1ערוו 1והרענד
פוזר וווי^ ען החבען  ,וווו עו הייסט  ,״דווו וסןןונו וויהן ( דען דיענובח־
טען ) ניכש ײיש הוורנוע בעהחנדעןן  : ,חנדערן  :יך פחר ד״נענן ןחטטע
פירכטען1,׳ חונד ״דוח ״ושש בעדענקען  ,דחט דוח חויך ח״ן קנע ? ס ן .ע־
וועוען ביוש חיק | חנדע מצרים דער עווין .״ ד״ן ן־חטש חכער דיך ער־
ןחועט החש  .״
וח וחןן

דחו

חנדענקען

רון

דען

ווויונון.

חונוערפר

פחרעןשערן

חױ•

מצרים זויך חיזוזוער נור גווניענד  ,נוק פרחזוווען
טרויען חוי( 1ו .חשש ,חונר 3ור 1יעבע זו״נער נעבעניוענמען חנחייפערן .ח זון.
ןיעבפנזוווזנדען  ,גזבן

פער־

געבע ט
ב״ם

הזכרות

נשטות״)

וו ! ןזוווכטינער נחטש ! דונקעןי חבער נערעבש וינד דיח ״ענע ר״נער
פחרועהוננ  ,דען רחעהס! ס דעו עווינען החש נחך ק״ן זוענש ענכורוזשה־
וע! ט ׳ דען 3וועק דעו
חןןבעהעררסערו החט נחך ק״ן סטערבןיכער ענט־
הי!! ט•
חבער וויר וויווען  ,דחט ד״נע פחרויבט זויט פחטערהוןד חיבער חןןע
ד״נע
נעסחפפע ווחכעט  ,רחט ח!! עו ווחו רוח חיבער חונו  £ערהחנן :.ט
י ע! בוט דיח הערבוטען ! ״דען חונד דיח
עזופפינחיכוטען סזוערנען  ,נור
נו חונוערענן בעוטען  :ינד•
היזוזו! יסער פחטער ! עו ווחר ר״ן ה״ןי^ ער ווין{ ע ,זויר
ו> ״ נ ע ן פ ח ט ע ר
וז ׳י נ ע זו ו ט ט ע ר
זו״נע
עןטערן
נו
ענטניעהען חונד
נו
נו
ענטניעהען חונד
ענטניעהען חונד
חיהן חין ח״ן בעזוערעו
ויח חין ח״ן בעווערעו
ויח חין ח״ן בעווערעו
ןעבען 13רופען.
!עבען3ו חפען.
{עבען נו רופען•
* 1חונזערע וו״וען דנד פחן דענן ועהר ריכטי־״ען ן -רונדוחט ') חויונע־
ןחננען  ,דחש עו דחו בעוטע זויטטע! ו״ח דען חיבעסזוטה חונד
דיח ! ״רענסחפט חין חונו נו בעקווזזפפען  ,ווטן זיחן  !£״שיג חן
דחו
סטערבען ווונד חן דיח פער״וזנ^ ןיכק״ט ח!! עו ווירריסען
דענקעט
,
בעווונדערו חבער ן .יבט דיח ערחיננעסנן .חן חונוערע
.
פערסטחרבענען ע! טערן חונד נחהע
פעסוחנדען  ,ווונוערער
ועע! ע  :חנפטוועהזויטהי; .ע סטיזוזוונן , .ווחדורך ווזנוער ד .ער)ן
 3וכן היזוזוע! ויך ערהעבט חונר סחן חוגוער ן .ע 13יה 3 1ונן ר״נע
^עבעט ווירד.

חך וויח לזיס
ווייכע ועעןע  :ח בעסריבס יוין >ויר ׳ ווינו טרוירין .וויי־ר
וו״ן הערין  ,ווען חיך וויך דיעועו  £יר וויך
חונעסעסנןיכען פער( ווטעז
ערחיננערע ,דחט
*ו ״ ן פ ח ט ע ר,
וו ״ נ ע •4ו ט ט ע ר,
וו״נע ע | כ 1ערן,
ווע  51ער *ויר * ח פיע(
וועןיע *ויר :וי  £יע5
וועןיע וויר * ח £יע)
!יעכעי חונד ןנוטעי ?יעבעי חונד ן .וסעי
ןיעבעידוונד ןנוטעי
ערנ־עט החט ,ניכט
ערנ״כט החט  ,ניכט
ער 3״ן .ט הרובען  ,ניכט
חעהר *ויט *ויר חויןי' *ועך,ר >* יט יויר חוי1
וועהר *ויט *ויר חו־1
דיעוער ערדע ווחנ־
דיעוער עררע ווחנ־
דיעיער עררע ווחנ־
דעןן  ,חונר חיך חיהנן
דע1ן  ,חונד חיך חיהר
דעןן  ,חונד חיך חיהנען
ני 3ט * ועהר * ו״נע
נ־כט
יועהר *וײנע
ניכט * ועהר * ו״נע
קינד! יכע ! יעבע * ,ו״נע
קינד1י 3ע ןיעבע יו״נע
קינחיכע ןיעבע  * ,ו״נע
ווחרחע דחנקבחרק״ט
ווחרחע דחנקבחרק״ט
חחסוע רחנקבחרק״ט
סוע״וען קחן.
ערוו״וען קחן— .
ערוויחען קחן— .
חיך וו״ש עו3ווחר ,
דחט עי דיח פחן דיר חנךעחרדנעטען נחטורכע־
ועט 3ע וןו פחרדערן ,
דחט ן .עט 5עכטער חונטער^ עהען  ,חונד חנרערע
ענטטטעהען  ,חויל
רחט דיח עררע עחיך ב! ״בע  ,חבער חיך בין נור ח״ן
ט״חכעו ! .עטחפ[, 1
חונד יח יעהר חיך חויך דיח• נחטהווענדיךק״ט דיעוער
וו״וען ח״נרי 3טו '״4
ח״נועהע  ,וח בןוטעט דחך יו״ן הערן  ,חונד *ו״ן חויךע
מהרוזנעט  .וח חפט
חיך דחרחן דענקע  ,דחט נון דחי ,ווחו יויר ח :ן
!יעבוטען חויל ערדען
ווחר  ,פחן רעכן דינקע!ן ןנרחבע ח״נ־^ עפןחיוען י״ן יחןן.
דןוך נ״ן ! נור
דיח היןןע * ו״נער ןיעבען רוהעט חיכן כרחבע ,ייח
וע! בוט חבער ווחנדע!ן
חין יענען ! יכטען הייויועןי־חהען  ,ווח ק״נע טהרח־
נע * ועהר פ! יעטט ,
ק״ן ו״  3£ער * יעהר ערטחנט  ,״ח ויח חין חנטויחונן.
דער
העריןיכק״ט
דעו ח 1ןײחכטין .ען  ,הייויוןיטע ״חננע נעניעטען  ,חונד
חין
ענכעןקוזהרען החך ענט 3יקקט דען חונענחיכען פר״וען.
פר״ןיך ויעהעט *
ו״ן חוינע ניכט וויהר ווירדיךעו חנן .עוי 5ט  ,ײ״ן חהר
פערניײײט ניכט
חיהרע וחנ £טע טטיײײע  ,חכער ויח דיח פערקןחר־
דחהער
החבען ויח חויך פערחרדנעט  ,דחט *וחן ניכט נור חנן
5
ערוחהנונכוטוזךע  ,ח!* חיינעכן * טחןע דער חןיןנעײ״נען בסע,
וחנדערן חויך
חיײײער חנן ! עט 3טען פ״ערטחן .״  ,דורך ח״ן עעבעט,
חן דיח
פערטטחרבענען עןיטערן ווונד פערײוונדטען ערחיננערט
ווערדען וחו('  ,דען
רוו וויר חן פ״ערטח^ען ײעהר וויח * חנוט דעק
פערךנינעןי
נחכהווננען חונד דען ךענוט רו׳ניערער ייננע ' פיערײעה־
רען  * ,ח
קחננטען
ןייכט ייננענטויײען וזונד ן״כטויו * ,יך חונוערער
בעײ״וטערן,
'
דחהער חויט עו נחטהווענדי^  ,דחט וויר דחו עי־נוטע
יב 1ד דעו
טחדעי חוני פחיפיהרען  ,וזונד דור״ך דחויוונדענקען
חן חונוערע  £ערקןחרטען
פעסוחנדטען ,ווונוער הערין פחר
יערער חרט וזויוטוו״פונ^ בעווחהרעןז
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מען * עהען יןונד ה) 1רען >ויך ן .עוויט  ,סיהר  £ערקן 1ירשער ן .״וט)1ו>) טוועבנ1
1זונוי  5טב1ור דסו ן .ע{ יעבטע קינד  1 ,זונד יעדע ן .וטע טהסמ  ,די1) 1ויך הינידען
נוויונויבע  ,ערה 1ןהעט) 1יהרע הייוחןיסע פרײדע  ,ו1ו ווי )1יעדער פעהן־
וחןכע  5ער>< ינדערט.
טריטט  ,דען חיך >< יר נו טו! דען קחח״ען ! חווע

חיןדיעוער בעניהונג נערסחךחיךע>
וו״נעבן ^ ײןיעבטעןפח־
טער וו״נע קינדןיכע
ןיעבעחונ׳וו״נע דחנק־
בחרק״ט נו

ער3״ן.ען•

יח

ס״נער ^ ען־עבטען סוט־
קינדןיכע
טער > ו״נע
!יעבע חונ׳ סיינע דחנק־
בחרק״ט נו ערנ״ןנען.

חויךיעטנט נחך,
^ײנען ^ עןיעבטען ע! ־
טערן > ויינע קינרןיכע
ןיעבעחונ׳א״נעדחנק־
בחרקייט3ו ערנ״^ען•

חיך וויןן סטעטו טו^ ענדהחפט חונד ר״נויטטןיך החנדעןן,
נעבענווענטען .־ח פיע 5חןו
ן .חטטן .עפחןןיןנ { עבען  *> ,״נען
יוח ^ יך ווחה .ןטהון  ,חונד נחך פער>וחן .ען חן> וחוען ן .עבען  ,וח דחט
דוח >< ״ןפחטער ! >< יט דוח > ו״נע וווטטער !> ויט
חיהר וו״נע ע{ טערן!
ווחה ^ עפחןןען  £חןד״־
נעכן ה*>>>ו{ יטען ויטנע
חוי '1דיין נוריק^ עןחוו־
נעו קינד הערחבבןי־
קען  ,חונד דיך ויינעו
רעכטןיכן ( עבענוווחנ־
דע!ו ערפר״ען וחןןוט•

אחהן^ עפחןןען פחן דײ־
נעק הי>ו>ו! יטען ויטנע

חוי '1ד״ן נוריקן -עןחווע־
נעו קינד הערחב ב{ יק־
קען  ,חונד דיך ו״נעו | כןיקען  ,חונד ח״ך ו״*
רעכטןיכען { עבענוווחנ־ ן נעורעכטןיכעןןעבענו־
דע! ו ערפר״ען וח!ן 1ט [ .ווחנדעןו פרייען וחןןט.

חונד זוען חויך ח״נוט >< ״נע
חונד > וײן ךעכיין חיק קיהןען
*״נעכן פחטער רוהען
ווירד  ,וח החפפע חיך,
ווירד ויךחויך>ו״ן ן .״וט
נו דיר ^ ען״טערטער
חו׳ ריינר חויפטווינ^ען .

ווירוט
טער

חיטווחה ^ עפחןןעןפחן
ח״רענןהיווווןיטען ויט׳
נעחוי  1ח״ערנוריקן .ע־
ןחווענעו קינד הערחס

טטונדע טןח^ ען,
עררענטחחוע נעבען

>ו״נער סוטטער רוהען
ווירד  ,וח החפפע חיך,
וויררויךחויךיו״ןןנ״וט נו
ען״טערטעחונד
דיר ^
ן ר״נע חויפטווינ^ ען,

>ו״נען ע! טערן רוהען
ווירד  ,וח החפ  £ע חיך,
ווירדויךחויךח״ן ^ ״וטצו
ח״ך ^ ען״טערטעןחונד
ר״נען חויפטווינ^ ען,

חונד חין עדענו ן .עפי( רען  ,חין רער ווחהנונ^ רער
ועןיךעו  ,ווח ק״נע טרעננונ^ >* עהר טטחטט פינדעט
ווערדעט חיהר >< ״נע
דוח >ו״ן  £ח־ י ווירוט דוח > ו״נע >* זט־
ד״ן ? .עןיעבטעו

קינדפערקןחרט וויע־
דערועהען  .ח>ון !

טער

ד״ן ן .ע{ יעכטע<

קינד  £ערק! חרט וויע־
ן דערועהען• ח״ן•

ע! טערן ח״ער ^ עןיעב־
טעו קינד  £ערקןחרט
וויעדערועהען 1 .ווון.
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געבעט

!

א ם ש ל ו ם ע דעז ר ו כ ן.
חונוער נחש־ ).לזוכד ניזסנו
חונוערער)1£שער ! זיוזנע עו דיר זו1והן>
 4ע  £י!!ו י 4ו״ן  ,דחט
דוח חין ערפיןןוננ כרינ^ עוש דיח ועןנענופריכטע  ,ווען 3ע
ד״נע
חויוערקחרענען  ,דיעוע עריעונוער  ,חן• דיח חבקחיױוןינןנע אהרןיו
חיגער חונו
חויונעיםפרחכען .־זחבען  ,וח וויח רוח עו חונו חוין חין דיינער
ד״! ינען תורה !
ערקינרעוש  ,וווו עו  -״עע  :״דיח פריעוסער וחןןען חין
ײ״נעק נחווען
חיבער דיח קינדער ישראי 1חויוםערעכען נדען וע^ ען)
חונר חיך ווערדע ויח !עןננען" .
שויע הערחכ ח
העררי  £חן ד״נער ה״וי^ ען ״חהנונן £ , :ווק ־יא״ען,
חונד וע^ נע ד״ן
עחןיק ישראל  ,פערבירן .ר״ן חנטןיש ין ניכיו עחר חונו,
נ״ן .ע חונו ד״ן חהר,
״ען וויר חין חנן .זט וינד ,חזנד ווען זויר עןעהען,
ערהחרע חונ• בחןד ,
דען נור נו דיר  ,דער דוח חיק החוווען טהרחנעוש,
עי־העבען וויר
חונורע חויןנען .ועןננע חונו זו  £חטער ! ד(וט וויר ןנעני•
נענר חונוערע
בערירעניטע בעעריעדינען קווננען  ,חונר חוגוערען נחהי
רונ^ זערווערב חהנע
חןןנוטוזערע חנטטרעננוננ חונד חהנע זחרנענ £ח! 5עז
!וחנען חוי |' ח־ינע
חנטטחנדינע חרט  £ינדען ווחנען  :דחחיט וזיר חיט
יוהינער
נעוויטהוטטױיײוננ דער בעחבחנטזננ ד״נער ה״ןינען נעבחטע
ווונו ווידיוען קחננען
 5 .חט חונו נונוט ! ינדען חין ריינען חוינען חונד
יזין דען חוינען ח 5ןער  ,דיח חונז חײינעבען.
עערן״הע חונו
חיווווערווחהרענדע רוהע חונד דויערהחעטען  £ריעדען,
זווווחה! >ויט
חזנוערער נחהען ,ח! ו רוויך פערנען חוײנעבוננ ,חוק חיט
ח!! ען חין נוטעק
ח״נפערטטחנדניווע חזנד חין ח״נטרחכט נו ן״עבען.
 5חט חבער חויך,
ח הױו>ו! יסער פחטער  ,דען הערנענו  £ריעדען חין
חונו חחהנען  ,דחיויט
וויר ניכט פחן ח״נעק בחוען ^ עוויוזען ^ עפחןטערט
״ערדען  ,חונד ק״ן
ווחרטערנדעו בעאחוטטז״ן חונו בעחונרוהיןנע  ,וחנדערן
פיע! וועהר דיעוע
ח״ני^ ק״ט חיט חונו וע! בוט חונו ועעןענרוהע £ער>
טח  £ £ע,
חונד דיעוע נו  £ריעדענהייט חונו ״חהרהחפט בע^ ןיקקע.
ערהחרע ח
נגחטער חונוער פןיעהען  ,חונד ןחט חין ער  £יןןוק .ן .עהען
דיעוען ה״! ינען וע^
ען  ,״ע! 5ען יעטנט דיעוע פריעטטער  ,ד״נע חויזעס
קחרנען  ,חיבער
חונו חויון .עטפרחכען החבען  ,זח וויח עו חין דיינער
ה״! ינען טרי  £ט
חונו  £ערקינרעט ווירד  ,״ח עז ה״טט  :״דער עווי^ ע
יעןננע דיך חונד
בעהיטע דיך ,דער עווין .ע { מוזכג ו״ן חנטןיטן ס״נע
נחרועהוננ) דיר
ן״כטען חונד ו״ח דיר ןנכחדין•  ,דער ע״ין -ע ווענדע ו״ן
חנטןיטי) דיר נז  ,חזנד
^ עבע דיר דען נ״טןיכען חונדעוויןנען  £ריערען ! חיון!

בעטראכטונגעז
חיבער דייי ױלבחט

על

גטילח ל ו ל ב.
;רילב י יעגעען *.

פחסער חיק הייזײע{ ! דער דזח { חנגײיסהיג  ,מיזסזער פחכעכר רזונד
ע״יג{ יעבענד ביוס ! ד״כע חוכענר{ יכע הו{ ד ד״טעוט רויו חויך חין רעק
נעבחמע חן  ,ווע{ יעז חויודריקק! יך בע  £יעה{ ס  :חוכד חיהר וח{{כ 1נעה
ײען חכן ערוסען סחךע דעו { ויבהיססעכפעזסעו דיח  £רוינט פחק סיחע
הדר ( אהריג)  ,פח{ ח 3וו״נע ( .לולב , ).ח״כעןחוס פןוק בויחע עבית והדס,
*ירטהע ) חוכד בחכוו״רען ( ערבה )  ,חונד חיהר וח{{ ס פחר דעק עוויןכען
£רחה{ יך ו״ן ויעבען סחגע" .
ווע{ כע הערר{ יכע וינכבי{ דער דער דו{י־ונג דווכר דער סחכוכך  ,דער
{חנגוווסה חוכד דער ! יעכע  ( ,יעגען חין דער פערח״ניגיכג,
דיעוערחין
חיהרען ח״גענסח  £סען
פערסיערעכען
געגעכססחכדע ווויו רער פפ{ חכ־
צענווע{ ס.
דיח העררר{ י  5ע גח{ דפרו  5ס ( אתרינ ) ,וויח ערגר״פס זיח דחו חויגע
דורך חיהרע סחנה״ס  ,וויח ערקחיקקעכד חיוס וויהר בח! וחזזיסער ךערוך!
חיוט דחו גיכס דחו בי{ ד דעו ווחהרען פרחיוײען  ,דער כוג{ ״ך רורך
בי{ דונג חוכד קעננסכיזוע רורך { עהרע וווכד חייךענעו ב״חספיע{  ,היי{־
זחזוען חונסערריכס
פערבר״סעס )'  -דיח ער{ ע פח{ חע  ,וױו סרחךס
צווחר קחוס{ יכע פריכטע ,חבער ויח ךיעבס ק״נען ךערוך ; חיוס ויח
ני  3ט זויס יענען יועכסען כו פערג{ ״כען  ,דיח ווחה{
פחהיגק״סען בעויס־
כען  ,חונסערריכס כו ערסה״{ ען ,חבער כיכס דורך ח״ךעכעו
ב״חספיע{
 5וזר{ ״כסען  ,ניכס חויודופסען דורך דיח חויוחיבונג גוסער ווערקע )' —
דיח חייויוערגרינע יוירסהע ,זיח
פערבר״סעס חיינען הערר{ יכען דופס,
חבער ויח
ערפר״עס ויך ק״נער פריכסע  ,זח וויוס חויך דער ווענס,
דעווען פרחוויויגק״ס נווחר יוחככעו גוסע ווערק ססיפסעס ,חבער חיהק
£עה{ ען קעננסכיווע ,ער קחן ו״נען
נעבעכײעכסען רורך ק״ן ה״ןוחײעו
וווזרס בע{ עהרען .דיח
בחסו״דע חבער  ,ווע{ ך נוס{ 3חועו דחו״ן חיק
ח״סען פפ{ חכנעכ{ עבען! זיח החס וועדער  £רוכס כחך גערוך ! חיוס ויח
;יכס גחכין דחז בי{ ד דעו גןוסס{ חוען'> ווונד דעכנחך ווי{{ וס חח עו ח
חונער  £חרס{ יכער קווע{{ דער ח!{ גיסע ! דווס דיעוע געווחכוע חן דיע־
ועכן פעוסע דער  £ר״דע פערח״ניגס ז״ן יזיוגען.
יח חונענד{ יכער ! חויך חיר ווח{{ ען דער { עהרע ד״נער
ערהחבענען
דו{ דוחײק״ס  £ח{ גען ; וויר ״ח{! ען געגען דיח
סווחכה״סען חנדערער
נחכוי 3סיג ו״ן  ,ריח פעה{ ער חנרערער ערסרחגען  ,חונד רורך דו{ דענדע
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״עכטעכןיעבע  ,דורך ןיעבר״ 3ען חוײז-חכן .וי1ו חוכד חוכז בען) ערן סוכד
עערערעןן.
דוןרעכדע ײעכטעכן״עבע! דווו פר״כד!י 3וטע יו!! ער םוךעכדען  ,ער 2י!! ע
דוח חיין ^חכ^ עו הערין  ,דען דוח חןן״ן קחככוט יויר ווין דישער וועןט,
ווח >וחן וח ח  2ט
חוכפחןןקוויו״עכה״טען חוכר ״קכךע! פיכדעט ,דוח
קחכסט * יר דויערהח ? טע ; (.יקקועןיכק״ט כער״טען ; רוח חןן״ן קחככוט
החט חוכד כוויעטרח 3ט  ,יויהוײןיךק״ט חוכד טרעככוכך חויו דעק ךעועןן־
טח  2טןי 3ען ! עבען 2ערבחככען .ווען חיך חבער דורך חוכחכםטווכרין -עו
בעטרחכען יויך כעקרחכקט פיה ! ע  ,יו״ן חוכוויןןע חוכד יוישחוטה
^ען
דיחיעכיכען ^ ער״כט ווירד ,וויט דעכען חיך ב״מווויויוען ! עבען חוש  ,ווען
חיך ח!ו וע! בוט טחדעןהחפט יו״כער ח״ן -עכען פפ!י 3טען כיע^ ען טחדע! ־
החפטע פערךעווע  ,וח ערייוכטרע דוח ײיך ,דוח ! חכךחיטהיךער 2חטער
חיק הייויוע! ! חוכר ןעדזרע יויך דיח טהחרה״טען חוכד פעהןער דער
יועכטען חןרען  ,וח וויח חח ויח חהכע ערווידען ח! דעוט.
חיון!

געבעט
חק

ערב ראשחידש אלול.
דחכק דיר  ,חיככי^ ער ועעועכרחכק ו״רו דיר החכוטער  ,ךכחדעכפח! ןער .י
דחר^ עברחכט  ,פחר דעק ח״כךחככע דעו 5עטכטען יוחכחט! דיעועו יחהרעו.
ה״שער דווכק ו״ח דיר דחרךעברוו  3ט פיר ד״כע ןחכן־ײוטה ךע^ען
״״כע ויכד! י 3ק״ט  ,חוכד  £יר דיח חזככחהןיךען פר״דען יייט דעכיען דוח
ײיך ערקי״קטעוט ! דווכק 2יר ד״כע  £חטערהי! פע  ,דיח יויר ח  £ט דחן
חכן כח 3וטען ווחר  ,ווען יו״כע כווטה חק ךרחשטען ווחורדע ,חוכד חיך
 3ויןן פערכח^ עכו ק״כען חויווועך ייעהר ערבױקטעי .דחכק דיר פיר דיח
קרחפט יויט דער דוח יייך כו סטעק חויוךערייטעט החוט  ,חויך ווען
יויך זױו ! ״דער כי 3ט חייוייער כוק כוטען פערוועכדעטע.
דחכק2יר
ד״טל זחרן .פח( ט דיח יויך חוכד דיח יו״כען חויו יווזכ 3ער! ״ח ךעפחהרען
כערעטטעט ! חןכד דחכק חויך  ,פיר דיח ן״רען דיח חיך חין דען
פערךחככעכען ײוזכחטען דוןרעטע  ,דיח יויך חן דיך עוויךער ! חן ײ״כע
פ£ן* 3טען חוכד חן ײ״כען הוזהערען בערו 1יוחהכטען ; דען דוח חן(  £חטער !
שטרח  £עוט ׳ח דיחיעכי^ ען ,ווע!  3ע דוח ןיעבעזט.

חיך ־וובע ע :ן :ע! ערנם רזונד ערפחהרען.
דחם 1חן דיר כור ציעבע
נור ^ יםע
חויוםםרחה! עם ; חין ד״נער םחפ  £וק• חי :ם ק״ן חיבע?  £חר
החנדען  ,ח 5י
נור דיח וינרע ווע! נע וויר ועןבום בעױעהען  ,נור חונוערע
ויננע ,נור
חונוערע י.וווח ? ה״ם חונד סיי יוונוערע ויננציכק״ם ברינ^ ע
!עררערבען חין דווו ןעבען.
וויט דענן
בעניננע דעו קחצוײענדען ווחנחם , :בעניגנם חויך דיח צ״ם
דער בוםע ; ^ עב״^ ם חונד
נערקנירםם
נחהערע חיך יויך נון ה״םע
ד״נעכן
ה״ןיןנען םהרחנע .ח ! קחננםע חיך דיח וינדען ! ערהיןןיען  ,ווים
חעןכען חיך
דיעועו יחהר וו״נעו ! עבענו בע  !£עקםע  ,דחם ויח ני 5ם
רזןי וו״נע
חנקןחנעריננען 5חר דיר ערםײנען.
חבער חח
ביום יח דיח קחעןןע דער ננחדע חונד בחריוהערני^ ק״ם,
דוח חיןןום יח ני 3ם וו״נע םםרח  £ע,
וחנדערן נור זו״נע בעווערוננ•
חיך חיןן וויך
חןוח חין ריעועק קןוווווענרען ווחנחםע ווים ערנום דחנו
£חרבער״םען
 ,דחווים חיך ^ עבעווערם חונד ^ ען״םערם חין רחו קינצי־
םין .ע נ״ע
יחהר טרעםע ^ .יב וויר קרח  £ם  ,דחם חיך וו״נע דענקחרם
חונד וו״נע
החנדןונ^ וח״וע  :ח ח״נרייםע  ,וויח ויח חחה ^ ע  £ח! 4' 1וינד.
(חיך חיןן £
ריה חונד םפחם דיח וחחםען דעו ^ וםען וחען  ,דען חיך
קחן ני  3ם
חיווען  ,חעןכע וחחם ^ עד״הען חירד ) .דוח היווווןייםער פחםער
חירום וו״ן
בעםיםנער חונר וו״ין הע!  £ער ו״ן  ,דחם וו״נע חערקע דיח
חיך חין ד״נענן נ״וםע
פחןןגיהרע  ,וויר ה״!  : ,ענען חונד  :עןי^ ק״ם
כרינ^ ען.
חוון!

געבע ט
סק
ע ר נ

ר א ש

ה ש ג ה.

ח״ן נחנ3
עז יחהר וו״נעו ןיעבענו חיום נון חיעדער דחהין ^ עםחחונ־
דען חונד
חיך בין חבערווחןו חזק ח״ן ניוננכו יחהר דעק ןנרחבע נחהער
נעקחווווען.
חך !
דיח 3״ם חיום וח שןיכםינ ,ח!! ע ןניםער דיח ויח חונו ביעםעם
וינד וןו  £ער^ חננ! יך ! — חונד דחך ^ עהען וויר וח
פערםחענדערים
ווים חיהר
חוק ! חיר וו  3ען חפם ן״כםויננץ .ןנענו^ ,פער^ ני^ ונ^ ען  ,ח״נען
 3״ט  £ערםר״ב חהנע
דחרחן3ו דענקען  ,חעןך ח״נען קחוםבחרען םחם!
חיר דחדורך
פערטווענדען  ,חונד דחם דער חוי^ ענב! יקק דען וויר היעד
!ער^ ״דעם
החבען  ,דיעוען חוי^ ענבןיקק דען חיר חונבעטים 3ם  £יר חונוער
חחהרעו היין
דחהין טחינדען ! יעשען  ,חויך חין עחי^ ק״ם  £ער(' חהרען
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חיוט .וויר רמנקען כי 3ט דחרוי!  ,דחט עײלןן״כט יוין טבמן יענער
עטונדמ  ,דיח וויר  :ח ן .עחח? טוחק נו טיודטמן  :וכמן  ,חויך חונומר טיוד
בעט{ חווען :״ן  ,חוכד יויט יענער טטוכרע דחו (' עטנטע  :חנדקחרן חונ־
וערעו ןילבענו כערריננען קחן  ,ווח וויר דחן פחן ריעועכן טויחפ! חטנע
דער ט״דענדען ויננןי 3ק״ט חבטרעטען  ,חונד חין דחו ר״ך דער ענט־
נע! טונך נערובען חעררען.
חין ריעועק ר״ 5ע ר״  £ט דייו וחחט  ,ווע! כע חיר הינידען חוחנעוחעט
החכען  ,דחרט חירד יעדער נחך ו״נעק כערדיענוטע חרנטען  ,דחרט
רי 5טעט דער נערעכטעוטע ריכטער חןןער קרעחטורען יעדיע יחנוערער
החנדןיונךען  ,דיח ני 5ט נחך דעק ח״טעריען ט״נע ,וחנדערן ב!חו נחך
חיהרעק חיננערן חחהרען ךעהח 5טע כחן חיהק פער^ חןטען חערדען.
דחרט חירד ק״ן חנועהען דער פערוחן ךעחכטעט ; וחנדערן דיוו טו^ ענד
ווירד נחן חיהרעכן חיוחטע כע! חהנט חונד רחו ! חוטער ווירד חהנע
חונטערטיעד בעטטרחפט.
ח ח! ןנערע 5טער חונד חןןבחסוהערציךער פחטילר ! חעק חוט ניכט
דער חוטה ענטוינקען  ,חען ער חן יענעק ךרחטען טחן .רער ענט^ ע?־
טונך דענקט ? חער רופט נילט וחיו דעק ׳חיננערוטען ו״נעו הערנענו :
הערר! ךעהע ני 3ט חינו ן .ערי 3ט חיט חיר ,חיך בין חיר טו! דבעחחוטט,
חונד ניטטרע  £חר ד״נעק  .חזרטה״ןע.
חחרךען חיוט דיעוער פורכטבחרע טחן !,חחר^ ען חן דעק ה״ןי^ ען
טחךע דעו נ״ען יחהרעו  ,חירד חיבער דחו חחןטען חונד חיבער דיח
החנדןונ^ ען ח״נעו יערען חענטען ח״ן ערנוטע• ( .עריכט
נעהחןטען;
דיח חירקונ^ ען ו״נעו ק! ״נוטען טריטטעו  ,וח חיח חויך ויינע נעה״חוטען
נעדחנקען חונד ענטחירפע ,חערדען חוי|׳ דער חחחנע דער נחטט! יכען
נערעכטינק״ט נעחח^ ען  ,חוכד דחו טיקקוח[ ךחנניער נחניחן וח חיח
ח״נעו יעירען ח״נ 3ע! נען חענטען  ,חירד נחך דעק
פערדיענוטע חיק
£חרחויו טחן בעטטיחחט .חך ! חיח בחנ^ ט חיר פחר דיעועק טחנע,
חונד חיח חננוט! יך ערט״נע חיך פחר וו״נעק
טטרעננען חןן^ ערעכטען
רייטער.
וןזןיוחכטינער ' חער קחן עו חיווען ,חחו ד״נע חןןנערעכטין -ק״ט
חיבער חיך בעט! יעטען ווירד — .חער ח״ט  ,חעןך ח״ן טיוערנןיכע8
!חחו  ,חע!ך ח״ן טרוירינעו ןנעטיקק  £יר דחו קינ £טינע יחהר  £יר חיך
בעטטױוחט ו״ן ווירד ,חע! 3ע הערבע ? ״דען  ,חע? 3ער קוחיוער חונר
חע! כע טיוערנען חיבער חיך  £ערהחננט חערדען.
חבער דוח ביוט ׳ח עבען  :ח ^ נחדענפחןן ח! ו דוח ן .ערע 3ט ביוט,
דוח ענטט״דעוט חן דיעועק טחן .ע כןיחו חיבער יחנזער נ״טןיכילווו1ו  -ן
חיבער חונוער עחיךעו ה״! חבער,
ענטט״דעוט דוח דחן ערוט חען חיר
חונוערע ןעבענובחהן ךחנין ^ עטןןוטען החבען  ,דחחיט חונו ביו נו
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חונוערעק ! עמנסען
חפ  £ען
בן״כע.

חויןנענכןיקקע

חונוערעו וייגו  ,דען ווע ^ נור

בעוןערונן.

1

 1ריכ'
ח  5חסער
ווחנ
חינן היי״זען ! וויך חיוין וויך יעסנט סחן יויס דער נחנ 3ען
טטחרקע ״יינער ועע 5ע נו בעווערן
בעטטרעבען.
(יחס
חיך
כןעהע ״יט
חויפריכטינער רייע ,
הערנען  ,״יך פחר עי►:
כיעריעערעכע חיט רייחי^ עק
דיר נו
:חנז
דע״יטהינען  ,חונר ני  5ט טר חן! עו ווחו חיינע  :ינרע חיוט חויו
דחו וחרנ  £חיטינוטע נו יויידען  ,וחנדערן
עײ:
חיי״וערוורוהרענד דען ווען .דער
ט׳נענד
חויפנוווכען.
דיח
חויך דיינע ה״ױנע םיי  1ט ניבט ״יר יח ריוו
טרחוטרייצע הח  £5סננ,
ברינ
דחש וע! כוט ךער  :ינדענ  5ח!! ע דיינע ! ערוחהנוננ
ערחחרטען קחן  ,חונר
דחט דוח דיינען
רחטהסןוט
חנדערוט  ,ווען דוח דען וינדער ני -יבעווערט
פינדעוט .
דען וח ה״טט עו יח
דחועןבוט  :יעדחך חויך דיער רויןיזוע
חען ער  :יך פחן ח! 5ען
בענחננענען ױנדען
בעקעהרט חונר יי״נע נע־
ועט 3ע בעחבח  5טעט ,
רעכט חוגד
טונענד חויוחיבט  : ,ריןן ! עבען חונד
ני  5ט דחהין
יטטערבען.

י״ד

וח ! עהרעט
חונו רוויך ד״נע ה״! ינע טרי  £ט  ,ב״ח יענעק ! חרניוננע
ח? ו דוח דורך דען פרח  £עטהען
יעה דען
חונטערנחננ דער
טטחדט
ניניה  £ערקינדען
ןיעטעוט.
דיח
ח״נוורוהנער
טהחטען כוטע חונד
בעווערטען ויך  ,דח נחה״וט דוח
חןןניטינער ! ד״ן
טטרעננע•
חורטה״!
 3ור׳קק•

נחט:

־״ןיו

וח ! חנ^ ע וויר נון ! עבען חיוט חונ) חיי״וער נחך ריח
ריקקקעהר3ו
דיר ״ח ^ ןיך ;
חבער וועהע חונ :״ען וויר חונ  1חרבערייטעט חונד ״יט
וינדען
בעוחוטעט חין דיח פ  £חרטע דער עווינק״ט ח״נ^ עהען  ,ווח קיינע
בוטע חעהר
פערוחהנונג בעחירקט חונד ק״נע ר״ע  £ער ^ עמננ ברינן .ע1
קחן  ,חונד
;ןר טטרעננע ^ ערע  5טע  £ערן .עןטוננ 3ו ערחרורטען  .חיוט.
דחרומ וויןן חיך
^ענו־ו
״״ניען 3וריקק :.ע! ענטען
ןעבענוחחנדיעז עינוט פרי  £ען
חונד ח״נע ! עבענובחהן
קינפטי :,נענויח
דען ן
בעחבחכטען ,
דחט חיך ריח
בענחעענען
:ווווי);
פעהןטריטטע דורך רווי  £רי  5טיו .ע :בערי־ען חונד דורך חונ־
^עה״כע! טע
מטע
׳ע;
וויעדעי ■ .וט חח  5ע
חונד  :ירו
קינפטין ? .ערח״רע,
חונבנ
דחחיט חען חיך ח״נזט פןח! 3יך  £חר ד״נען
ריכטערטטוהן ^ ערוכען חער
דע ,חיך ני  5ט חח
פערטטחקקטע  £רעפ! ערין פחר דיר
ערט״נע  0 : ,נ־
דערן כחן
ד״נער
חוטה״ן  :נחכדי
חוניענדןיכען בחר> והער3ין .ק״ט ח״ן >וי 5רעו
הרו  £ £ען דחר ; '1דען  ,ווער חיוט ח ן .חטט וויח דוח ,
עבען
עערוחהנונסנחן!
דוח  £ער 4־עמט
נעהיי
חיטעטהחטען  ,דוח ! חוועוט ניכט חוי1
חיח״ע־ ד״נען
עבינד
 3חרן ווח ! טען  ,וויין דוח ווחהןווח!! ענר ביוט — .
ערבחרחונמפחן! ני> וחוט
דוח דיך
:ח
חונוערער וויעדער חן  ,דוח טין ^ עוט חונוערע  £רע  £ע! טהחטען
חונד וענקעוט
כחי1ד
חונוערע וינדען חין דעו
חעערעו טיעפע.
דיח
ד״נע
ערה<
ווין
נו1

וו עווין .ער ערבחרײוכן.ו  £ח{{ ער כרועע ! בע  £עיסין .ע וי״כע ; .וסען1זוי  £י
[:
ײרסי^ ען עכסס{יעשוככען  ,ער  -רןןסע דווו ײיין -ערין  ,דווס עי כייע
׳'■
ווחכקע ,סעכקע דוח ײיר חיין ײווחס ד״כער היויוי{ יפען ככחדע ,וווכד
{חס ײ״ן עחרהחבען ^ עיע^ כעס י״ן  .דווז פריעעוס דיח כעדחכקטן חוכר
עײ ££יכרונן .ען  ,רוח וו״סס  ,דחס חיך כיכס כור ײיס דען { יפעען ספרע 3ע,
:חכדערן חויך וזין דעכן וזיככעריסען ײ״כעו הערכעני וו{{ עו עבעכי^
עײפעיכרע { .וזס ײיך דורך דען ^{ ויבען  ,דורך דיח { יעבע חינד רורך
דיח החעפנונ^  ,חוי 1רוזי
קרחעסעיסע ^ עססוורקס ״עררען  ,רחײיס
יויך בע״חכען וזערדע ,ײ״ן פערספרעצען כור בעויערונן .ײיס חונ  £עס
כריי(י  5ער סר״ע כו הח{ סען .ח ײ ן!

געבעט אם ראש השנה
£וזר

דעק

שופר״בלאזען.
כחסס !
ה״{

ה״ןיכער ׳עיראליי!

יכען רע{ יכיחן ׳

חונערן.ריכד{ יך וינד ריח

חוכער  £חרס? יך חייס

דיח

וו״יה״ס

כעועסכע ר״כער
ד״כער { עהרע,

ריח דוח חןן^ יסי^ ער ,.חוכי ערסה״{ עיס .ווע{ 5ער ססערב{י 5ע קחן חין
־
דײנען ; .וזססןייכען תוסהס{ וס דריכ^ ען  ,״ער חייס עי חיק ססחכרע דען
 ערהחבעכען כ״עקק ד־ינער חןן״״יה״ס3ו ערדרינ^ ען ! —״יר ײיסען ײיס קיכר{י 3ער ערכעבעכהייס חהנע כחך דער חוריחיע
;ו
 £חרסען ,ד״כעק ה״ןי^ען ״׳{{ ען ^ עהחריען  ,ד״נע  £חרסרי  £סען
.
כעכוױז בעחבחיסען חוכד דייכער פוזסעחיעבע חוכבע^ רחננט פערסרויען!
1
דען ח{{ עי ״חי דוח חוכי כוסהזן חזכד כו חוכסער{ וזסען בע £יעה{ יס ,הוזס
י
יוז״חה{ חוכוער כ״ס{ י ' עו  ,וז{ י חויך חוכיער ע״יכעי ה״ן כוק כ״עקקע.
יערעי עחן דיר עערחררנעסע כעועס{  ,ווחרע עי חוכי חויך כחכין
!
חונבעכר״{£יך ,קחן  ,״ען ״יר עי ײיס ״וזהרער חנרחכס נערריכסען  ,דעני
^ ;
חך חונוער הער׳ן כו ריהחנכ עכספןיחײײען  ,חונוערן כ״וס כוק ערכוסען
׳ז ;
חבדענקען  £ערחנ{ חיוען  ,ו״נר ה״ןיי^ ע כע  £יה{ ע חין חוכי עררע^ ען.
עבען וח קחנכען וויר יעדער החנחיוכן , .דיח ״יר חוי 1דיין ^ חססןיכעי
;עה״ס חוכסערנעהײען  ,חײנע חידעע חכסןייעםען ,״עןיכע  £רחײײע עײ־
פפיכרוכ^ען חוכד ערנוסהח  £סע בעסרחכסונ^ען חין חוכו הער £חר רו  £ען;
*ח ״׳{{ חיך דען חויך ה״סע חן דיעיעק  £״ער{ י 3ען טוון .ע  ,ד״ן ^ עי
כחסה סר״ח בע  £ח{^ ען  ,חוכד ײיס  £רחײײען ^ עײיסהע ײיך עחרבער״סען,

דען עחןין דעו שיפריו וויח דוח ענ ביע  £חה(' ען החוע ,נו  £ערנעה* ען.
חיך ווי!! וייך דחב״ח
ערחיננערן  ,דחש דוח חוכטער דענן עחןןע דען
שיפריו חוי! 1דענן ביערןניע סיגי חונוכגרן פחרפחהרען דיך
חפעענבחרםעוע
חוכד חיהכען דיח ח׳כו ביען!.־קקיעכדיע חונד ה״! בריכן \ עכדע תורה ן.ע•
ן.יעבען החום.
וןו ה״עט עו חויך חין דער ה״ןיי^ ען עריפט  :״דער
םרחיופענוענעח!!
חירד חייוחער טטחרקער .זכ * ת טהחט דיח חכרעדע חוכד ן .חטט חנט־
ווןורטעטע חיהנן חיט חיטער טטייוווע .״
יו״ן הער? חחט ^ חכ^ ערפיחט > ויט דעכן ןנעפיהןע דער חוכענד! י  3ען
דחנקבחרקייט  ,דיח חיר דיר  £יר דיח ; .ריעככעכ ^ודע ווחה! טהחט טוןדי^
וינר ,רחט רוח ד״כע ןנחטט!י  5ע ! עהרע חונו נו טה״ן ״ערדען ( יעטעוט
דחרונן חי('! חיך רוויך כיח ח״כען טריטט פחן דען ( .יעועטנען חבוו״ 5ען,
חוכד חיך ווי!! ח!! ע ד״נע ןנעבחטהע  ,ויח ײחכען ײיר חויך נחך וח חוכביע־
• %״פ! יך ט״כען ײיט קינד! יכיעק ; .יעהחרוחנן בעחבח ' טען  ,רען ^ חטטעו־
(יעהרע חיוט ח״כע קחיע!!עי דעו ! עביעכו חוכד ! יעהרעט דען ט!יכ^יען
דיעו פעי־ריערביעכו עכטןנעהיען— .
חויך חי!! חיך ײיך ב״ח רעק טחןיןיע דיעו שיפריו יעכער פערה״טוכ^
חיך ערחיככערן  ,חיעןכיע דוח ח('! יועכטין .ער ! דורך ד״כען פרחכעטיען
ײיט  £ח! ןניעכרען חחרטיען  £ערקיכדיכיעוט ,ווח
עוה״טט  :חן ײעכעק טחןנע
חען דיח ו :ח  5טי;.עי פחווינע ערטחנען ח־רד  ,דחן קעהרען דיח ? עחחרנען
חויו אשיר חוכד דיח !! ערטטחטעכיען חויו כלציים כזריקק  ,חזכד ח!!עי
ביעטען ןנווטט חן  ,חויוי ו״כיענן ה״ן־ןנען בערןניע נו ירושייים— .
£חרכין '(.יך חבער וח!(' רורך דיח ה״ןיןנע החכחיוכ^ רעו שיפר־ב! חועכו,
ויך ײ״ן ןנייוט יעכען ערהחבעכען חוכד £ור  3טבחרען טח^ ! ערןנע^ עכ־
ווחרטיןנען ,חיען דיח פחוויכיע דעו וועןטןנעריכטו ערטוןכען ווירר  ,וויען דיח
טחדטען
חויפערטטעהן רווכד ! חכ^ וט עכטט! וײײערטע ! ״  2כחײע חי־עדער
כ/ק ! עביען ערווחכען  /זיערדען  ,חען דחו ^ חככע היײ \ויע!  :העער טוזיכדען,
דױו היײײע! חיח ח״ן בוך ויך רח!!יען  ,ווען דער ערדבח!! טווחכקט חוכד
בערןנע וויח ווח2ו נערןנעהען וויערדיען  £ ,חר ריענן
בעהעררטער דעו
ןכחנ 3ען ערדר״כו  £ ,חר דעק עחין.יען  ,וויען ער קחײײט דען יערדבח !! נו
ריצטען  ,דיען וועןטקר״ו כחך ניערעכטי^ ק״ט  ,דיח פח! קיער נחך ביןיןיןנ־
ק״ט כו רי £טען.
ח!! בעהעררטער ! חונד רעןטערער ח!! ער ווע!טיען ! וועק ײוט ני 3ט פןור
ח״כענן וח! 5יען £ור  £טבקרען טח־^ ע בחכן .ע חערריען ; ווער חוכטער דען
טטיערבןיכיען ײוט כיכט כח^ ען  ,ווען ער חן יעניע צ״ט דעכקעט ,ווןן רוח
ערהחבעכוטער רי 5טעי ! חוי 1ניערע 5טעק טהרחניע נו ^יעריכטיע ויטכעוט
חונן דען פרחײײען וויח דען בחועווי  5ט נו ריכטען  ,ייערען נחך ו״נעק
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פערדיעטטע כו  £ערכע | טען חוכד יעדעכן דיח £רו  3ט  :״כער דזחכד 1ונ 4ען
כעכיעטען כו ( יוחען  ,״ח ק״ן חכוע־ען דער עערזחן
ךעחכטעט ווירד,
יזונד דענן יוווכטץ -וטען קחנץ ..ווירז דעכן כיעדריכוטען
בעטטןער! 4״  3ענ
יעכט
וויעדערפחדרט ; ווח ק״ן ט״ן בעטריןנען קחן ,וחכרערן יעדע
טהחט כחך דיעק ווערט  -ע חיהרעו חיכנערן ^ ע־חןטעו ; .ע״חןנען ווירד.
ח
חןןועהענדער ריצטער ! חיך בעטע יויט דען ווחרטען דענ ה״ןי^ ען
 ]' :ככערנ :
״הערר ! ( .עהע כי  3ט חיכיו כעריכט י; יט חיר ,דען טוןרןחו
קחן קיין } עבעכדער פחר דיר בעפוכדען וועררען' .׳
דחך בןי״בט דער ח״ככיךע טטרחהןי דער
ערפר״ןיכען הח £ £כוככ  £יר
״יך  ,דחט רו! ןע ,דייח חויו דיך פערטרויען  ,כיח כו טחכדען וועררען ;
,־חרונן ״׳!(' חיך ' חויך ןנעטרחוט ד״כער
פחטערהו!.־ ײיך
חיבעחחטען,
דען וח טרחוטעט יח חויך דער ה״ןיןנע וחנ^ ער ,ח!! בחרבהערכיך  ,וח ^ ט
ער ,חיוט דער ע״ץנע ,ער חיוט ! חנכײיטי־י^ חוכד  £חן חוכעכד! יכער
ככחדע  ,ער בעהחכדע! ט חוכו כיכט נחך חוכוערען
יויטעטהחטען• ו״כע
!יעבע ״חךטעט חיבער ו״כע  £ערעהרער  ,וויח דער היײיוע! חיבער דיח
ערדע .וח  £ערן דער ײחרן .ען חיוט  £וונן חבעכדע  ,וח וו״ט עכטפערכט
ער חונוערע
טוןיד1£זון חוכ.:
וויח  £חטער חיהרער קיכרער ויך ער־
בחריזען ,ערבחריוט ויך דער הערר ו״כער  £ערעהרער  ,דען ער קעככעט
חוכוער
עכטטטעהען  ,חיוט ח״נ^ עדעכק  ,דחט כור טטו־ב ״יר ויכד.
חיך וױןין' יויך דחהער
בעטטרעבען  ,ד״כען ה״ו' יכע 1ןנעועטכען טטעטו
טר״ח נו ב 5״בען  ,חונד ד״נע  £חרטרי  £טען יױט ר״כער חכדחנט כו בעי
חבחכטען  : ,יו ״ירוט דוח תױך יויר חייוײער ן .כחדין .ו״ן  ,חוכד יויך חנן
טחךע רעו ( .עריכטעו כי  3ט נו טחכדען
״ערדען ! חווען ; דען דוח ביוט
חןיןבחרײהערכי^ חוכד ח!('  £ער 4עבענר.
חײן!

געבעס אם בל  :דרי
ח״כטריטטע

ב־ינן

אין

דאז

גאטטעזהויז.

ה״ןיי^ ער ן .חטט יעראליו! £ור  3טבחרער ריכטער ח!! עי־ ^ עטוןפפע!
י״ט ח״נער דעײיטהץ .ען עהרפורכט  ,יייט ח״כעק
חונכעככבוורען 4ע  £יה! ע
חונד ײיט טױער  £ח!! ענן הערנע /נווהערע חיך ײיך ה״טע דער
טטחטטע
ד״כילי ה״ 5ין .טהוײו .״ע{ ך ח״נע  £״ער(' י  3ע טטי! 5ע
העררטעט היער,
״ע! ך ח״ן ה״ןי^ ער ערנוט החט ייך דער כחככען  £ערוווײײ! וככ בטיוח  3־
טיײעט ! חין יעדענן חוץנע ^ ןיחנכט ח״כיע טהרחכע  ,חױו יעדער כרווט
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דרינכעגו ח״ן ןײזער ז״עכער ססחר  ,דען יעדער טטעהט
דעק עטרעככען
חןןךערעכסעוטען ריכטער .ווער חויך דחז
־יכדורן דער טםייו״ע דעו כעוויוזעכז ז״ן חהר
נערעןחשען
קחן רעככחך יעטכט חין דיעוער
ז״ערןיכען כזטוכרע כיכט
בן״בען  ,ווען ריעזע ; ועי״יוע תיהק כורוכט  :״ײעכט  ,וחהן
כיכטונןנ! כיב רעביעכעחכס דעק ו! עוטעני־יכטער , .־ען ער
ערדבחןן נו רינטען.
ךערע 3טער חונד ן .נחרענ  £חןןער ריכטער ! ווער פעסוחן .כחר ד״כעק
ךערי 5טע נו
כעטטעהען ! ווירו וחןין דער יוענט ויך יטוןי־ןחו דענקען!
וויח וחןן דער חיק טןחווווע רע 1ןיחוטערו
פערוונקענע עררענוחהן עז
ווחן -ען ,
רע 5ענטח  £ט  £חן ויינעק ןעבענוווחנדעןי דיר כחר 3וטרחכען ! חונר
וויח
זחןן דער פחק וו״בע כעבוורניע  £עהן' ער  £ר״וו ערט״נען ווחןיןען,
דח וחן .חר דיח
היוווועןובעווחהנער  £חר דיר ניכט טחדעןפר״וו זינר.
חןן״ן— דוח פווטער קענכע .ט יחדחו הערין ר״נער קינדער ,דוח
וו״טט
עו יח  ,דחט דוח חוכז חויו ערדע ן .עטח  £ £ען החוט ; רוח וו״טט
יח,
דחש וויר דער ווח 5ט דעי ן״דעניטח  £טען ,דער  £ער  £יהרזכןנ חונד
דער
בוווען בעךיעררע וזוכטערווחרכען ויכי  ,חוכד דחש ק״ן וועכט חוי |׳
ערדען
וח כערעכט חיוט ,דחט ער חיןו> וער כור כוטעו וויכע חונד כיע׳
ווחןז  £עה{ ע.

יעטכט  £חר
כחנכע יוו־ר
החט  ,דער
חוככעריהרנו
דער  £ער־
קחווווט דען

חןןןיעבענדער  £חטער חיק היו״וע(' ! דורז ווינטעוט יוו כיכט דען חונ־
טערכחנכ דעו נרענןיערו  ,יוח וויןןיט יח ניעןיוועהר ,דחט ער ויך בע־
קעהרע
חונר פחרטרויערע ,דוורוק החט ריינע נווטערהוןיד חונז דיעזען
^רןוטען  £ורכטבחרען טח^ !ניעכעכען  ,דיעוען
נערוחהנונכזטחכ  ,חח דוח
ךנוודעכר״ך חוכד וויט וווניענדןינער ווי(' דע חונזערע פרעפע! נעוץ -יבוט,
חונד
חוכוערע נערן -עהונןנען וויט הױו״ןיטער ךעבע פערכ״העזט ; חונר
זח
ה״טט עו חויך חין ר״נער ה״! יכען טריפט  :״חן דיעועק טחכע ווירד
ן .חטט
ח״ך  £ערןנעבען  ,ווירד ח״ך ר״ני^ ען  £חן וו״ערן  :ינרען ,ווונד
ר״ן
ווערדעט חיהר  £חר חיהק ערט״כען  " .יעדחך חיוט ד״נע חונווויו־
טפרעכןייכע ^ כחדע חוי| דיוו טטרעכן :.טע ח!! ;,ערעכטיכק״ט ן .ען .רינדעט•
דוח
־״עווווהרעוט כור דעאיעכיןנען ד״כע ן .חטט! יכע ' ערנ״הוככ ,דער
ו״כע
ויכרען ערכוטדך בערײעט  ,חוכד דער ״יט חויפריכטי^ עק הערכען
בעווערוכןנ ^ ע{ חכט  ,וח
פערקינדעוט דוח חונו ווויך דורך ד״נען ה״ןין .ען
פרח £
עטען  ,ווח עו ה״טט  :דער כחטט(' חוע  £ער(' וווזע ו״נע טיקקע ,ער
קעהרע
וויעדער נוק עוויןנען נוריקק ,חונר ער ווירד ויך ו״נער ערבחר־
״ען ; ער
פערןניבט .קעהרע וויעדער כו חוכזערעק ^ חטטע נוריקק  ,דער ! יעבר״״ך
ח
חןןבחסזהערניןנער ! רער דוח יו״ן חיננערעו פריפעוט ,חונז ביו
חין י
דױז
ןנעה״וווטע  £ח(' טע יו״נעז הערנענו דרינןנזט  ,דוח וו״טט עזוויח
£ערכחן
 .ט יו״נע זעע! ע חוכד וויח ^ ערקכירטט> ו״ן הערי) פחר דיר ערטיינט•
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ווען חיך חיבער וו״נען ןעבענסוחנדע! נענויח נוזידענקע 1 ,וו  :ד >) יך0£ר
והר  !1י״נעק חנן .עוי ? נ 1ע ממרענן; חננד ערנוט פריפע  ,וח בין חיך חויך פחר
ער  •:יויר וע[ בוט בעסחיוט  ,חונר וווס עררחטהען  ,רחס חיך חיך ני 3מ נע־
רמ
טיויען קחן וויין חננעויגיט נו ערהעבען  ,וו״ן וו״נע וינדען וויר ביו חיבער
ר־
דען קחפ|' ויך ה״  £ען  ,חונד וו״ן  £ערםוןרען היוווועןחן ר״במ.
־ען
וויח ח ? ט החבע חיך דיינעכן ה״ןי^ ען ווין! ען נוווידער ן .עהחנדע! מ,
נעועמנע חיבערמרעמען,
פחרטרעפפןיבען
ח־ח חפמ החבע חיך ד״נע
עק
חונד וויח ח  3ט החבען בוןוע בעניעי־רען וויך פערן״מעט  ,וו״נען נעבענ־
; 1יועניטען דורך ווחרמע חדער החנחונ^ ען נו בען״דינען .יח עו חיוט
עו
נר

וח
וט
־ר

יױ

ווחה! יוויך > ווןנ! יך  ,דחט חיך

נענען ווחנ 5ע

החרטהערנינ

חונד חונפער־

*וווהנייך ווחר ; חונד  £יע! ן״ 2מ החבע חיך וחנחר יעיוחנדען חיבערפחר־
טה״ןיט חונד ניכמ כעריקויכמץ -עט  ,דחט חיך דחויענינע חחו >ויר ניכט
־עבט חיומ ,חויך ח״נען נעכענחענסען ני 2מ מהון וחןן.
דיח וו״וען רעןי^ יחנוןעהרער ערקןחרען עו חויודריקקןיך  ,דחט דורך
דען  £ערוחהנוננומח^ נור יענע וינדען פערניעהען ןןערדען  ,ווחחימ חח1
ויך נענען דיך חןן^ ימי^ ער ! פערוינדינמ ;  5יר וח! 5ע חכער  ,וועןכעדער
חעניט נענען ו״נען נעבענחעניטען בע^ חנ^ ען החט  ,חוט דער וינדער
!חרהער רעחיענינען  ^ ,עךען דען ער נעוינדי^ מ  ,חבביממע מהון  ,חוט
פחן חיהק  £ערנ״הוננ ערהח! טען  ,חונד החן ערוט קחן ער  ,ווען ער
חויך פוור ריר עו בער״עט ,דורך דען פערוחהנוננ 1מחנ 5ערנעבוננ
ערווחרמען
וויח חונטרחוטףך > ויטטע חיך חןוח ו״ן  ,וויח ועהר החפפנונןנוןחו
״יטמע חיך ני 3ט ווערדען ,ווען ני 3מ ד״נע ׳״רעננענןחוע ן .נחדע  ,חונד
ד״נע ה '> >>1זיםע פחטערןיעבע > ויך חונטערמטימנען > וחכמען ! — —
ב״חממחנד

>ייט  £ערטרויען חייף ד״נען הי>ו>> ןימען חונד פחמערןי 3ען
יויןןחיך נון חי 5ע > ו״נע החנחוננען ׳״ענויח פריפען  ,יעדען פעה! ער חונד
ח״ננעממעהען,
יעדען > וחקע! >ו״ניפר ועע? ע > וימ ר״חינעכן ןנעחיטהע
וינדענבעקעננמניטע
ב״ח יעדער וינדע .וועןכע ווין דעק חןן^ עיי״נען
'י־ײ אשכיני חונר על חטא ערווחהנמ ווירד ,וויןן חיך >ו״ן ^ עוויווען
חיומ 2חן דיעועק פער^ עהען ; חונד
נענויח ער 3חרמען  ,חב עו ? רייח
מוןדכע״חוטמ 3ינדען ״ערדע ,וויןן חיך עו ני 5מ מר חוי £־
וח חיך ו׳ייך
י־י 5מי^ כיער״ען ,יחנדערן י״יך חויו ן .חנ! עכן הערנען בעוועררונך ^ ע! חבען•
ענמדעקקען  ,״חדורך
וח!! טע חיך מן חויך ח״נע וח 35ע החנד! וננ
חיך וו״נען נעבעניוענמען בע! ״דינמ ,חדער פיעןן״ימ וחניזר חיכער־
!חרטה״ןט החטטע ,וח ״י! 5חיך חןןע וויטמען חוי3וו  5ען חונד חן! ע
מחדען 13ער־
ײ״נע קרחפמ חוי  2כ* עטען  ,חוק חיהנן דען נונע  3ינמען

*עטנען חונר >< יך וח ן״חננע ! חי ח*ד־ .ק
דעײיטהינען  ,בי) ח* ך * ״ן הער ין
ערוו״כט ,
חונד  £ערנ״־וננ  £חן חיהכן ערה־וןעײן החבע.
ווירדע חבער
דעריענינע ,נעז .ען דען חיך ן .ע* ינדין .ט החבע ,ניכט
חונטער דען ? עבענדען
ווחנדיעןן ,וחןוטע עו ד״ן ה״ו־נער וויןןע ן .עוועוען
ו״ן  ,חיהן חין רחו
דזייויועור״ך נו רוננען״ ח .י וח כו״בע יח חין ריעועק
£חןןע חוק וח
וועהר ״״נע ח״ננין .ע נובןויט נ׳ר סחו נו
ד״נע־ ננחדע
חונד ד״נער
חןןבחסוד .ערכי 4קייט.
חן 1ניטינער חונד
חןןןיעכענדער ? חטער ! חיך דזחבע דחו בערטרויען
דחט דוח ד״ן ץינד ניבט
דער פערנוו״עחננ חיבערןיוווען  ,חונד דחט דוח
דח• נעטחכו 1ד״נער .
־זחנדענירט דער פערדחוײוניט כר״ו נעבען ווירוט.
חיך טרחוטע יויך > ויט דען
ווחרטען דעו פוחןיויוטען ״חין דער חננוט
רו  £ע חיך5ו דעק העררן ,
פןעהע נו יו״נעק נחטטיע  ,חונד ער ערהחרט
ײ״ן נעבעט חין ויינעק
טעחפע  /עו דריננט נו ו״נעק חהרע ,חונד
החבכע חויך פחן
דיינער ן .רעננעכ! חוען
חןןכחריו־ערניןנק״ט  ,דחט
דוח >ויך טיע £ן; ײביץנטע
ר״עפחןןײ וינדערין חויפריבטען חונד ח״ן ווחונ
דענ  £ח! ןעו ; .עײיטה דזײןיען
ווירוט  * ,רו וויח דיעוײר ׳ד "! ינע וחננער חויך
חנדעסווח טרחוטעט  :דוח
עווינער ביוט חן ^ יטינ ״דוח ביוט ח! ן  £עס
זנעבעכד  ,חונד ביוט  £חן
נרחטער ן .נחדע חןןען  ,דיח דיך חנס  £ען" .
ווחרע עו נון חויך חין
דער טהחט נו יטפחט  ,כ ׳ח דעײיענינען ני-ינײן
דען חיך נעוינדינט ,יויינע
ר״ע חו ; ד ביטטע חוק  £ערנ״הונן .עחרנוברינ־
נען ,ח״! חיך חיהן חין
דיעוער חעןיט ניכט ײעהר נו  £ערוחהנײן חיק
טםחנדע בין  • ,ח חירוט
דחך דוח ה׳יוײןיטער  £חטער  ,יו״נען פרחײײען
!ןורוחט ),חנערקעננען  ,יח ועןביט דער נ״וט דעו
היעננעטיעדענען דער
נון רחרט חיוט ,חח ײחן
קײנע רח  £ײ חיבעט  ,ווח ן .רח!ן חונר החט חויןי'
עווינ טווינדען  ,חונ־ חוו
ײחן נור ר״נע ןיעביל חונד חויפרי £טין .עו חחה! ־
חו !! ),ען
עײפבינדעט ; חויך
דיײוער ךייוט הח  £ £ע חיך  ,חירד ײ״נײ חוי -£
ריבמינע רייע חונד ײ״נע ערנוטע סטע
חנערקעננען ; דחדורך חירד
ער
ײיך ווירדין .הח! טײן  £ ,חר ד״נעק ערהחבעכען
טהרחנע ח״נ״  £יס
ביטטע  £יר ײיך חנ '
נוברינן .ען  ,חונר דוח ח! 1בחסוהערנין .ער ! ׳ח סח
חיסט רחו ווחרט דער £
ערן .עסנןנ רו  £ען  ,וח חיח דוח ח״נוט מעה
רביני עיה
פעינעסנ^ נו ; ערו  £ען החוט  ,ח!ו ער וויײ״ען
דער 1ינדע
ד״נעו  £חןקיפו ייצראל ינו דיר פ! עהעטע,
חונדטפרחך :
״פערנ״העדחך
דיח
ײיטעטהחטײן דיינעו ׳
 £ח 1קעו נחך ד״נער ; רחטען ; נחדע  ,חנטחחס
טעטעוט דוח חיהק
הוןיררייך ״חיך  £ערנ״הע וויח דוח ; עוחן .ט החוט״
ח ײיין
נחטטחוכדײ״ן
הערר ! פערן״הײ ײיר קרח  £ט חונד ווויודויעד
דיעזען £
רחײײען  £חסחט? נור חוי £ :יהרונןו נו בריננען ,
טטחרקע ײיך
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דורך ד״כען ־ייוווןימײן בייחםטחכד ,חוק די.ו> ויט חיך יױד״ר בחוען בע־•
ניערדע חוכד ״ערעכן ר״כיע יור ויכדע ,וויס וע! בוטחיבערודכרוכן .ווידער
מטעהן קחככע.
ערמח  11ע דדן יויר ח״ן ר״נעו ד,ערן  ,וווכד  £עיי
יויר ח״כען כ״ען ביעדערוין  ,בערחערעע דיך כיבט 1חר ר יכעק חכן -עויבטע
וווכד עכטכיעהע יויר כי  .ט דען טיוט ד״כער ה״! ץ .ק״ט ,ךיעכ יויר דיח
ווחככע דייכעו ה״ןו וויעדער ,חוכר | חט יויך עחן דעכן נ״וטע ד״כער
נרחטײוטה
חוכטערמטיטכען  ,חוי| ' רחט ײ״כע כוכן .ע
חיײיוערווחהרעכד
ד״כע נכחדע פר״וע.
וח וויןן חיך דען נעטרוווט חוכד החפפכוככוביוןן כו דער פ״ער דײ^ ועו
ה״ןינען
פעסחהכוננזטחנעו ײיך
פחרבער״טען  ,וויין יעדען
חירדיטען
ןכערחכקען  £חן ײיר עכטפערכען  ,־עדע כ״כוכ^ כו וועןט! י ' ען ױעכיווען
חױו ײ״כעק הערכען £עײבחככיען ,וווכד ײיך ח״ככין .וײכר ח 5ן״ן ײיט ײ״-
כעק וילעןעכה״ןיע בעיטחפטינען  .יעדען ן .רח | ן חוכד יעדען ד .חס ךיעכען
ײ״כע בע! ״רינער וויןן חיך חויו ײ״כעכן חיככערן פערטין^ ען  ,חוכד ועןבוט
ײ״כעק ^ רחטטען פ״כדע פערכ״הען.
נעיטטחרקט רורך ריעוען פרוזײײען עכטמןוט ,
החפפע חיך פחןן כו
פעיוייט  ,דחט דוח כחך ד״כער נכחדע דיך ײ״כילר ערבוזריוען חוכד
ײ״כע
ײיטעטהווטען ײיט ד״כער
חוכחויוטפרעצןיבען ניטע פעייטיןױלן
ווירוט ,חיך וויןן £ערכעבעןריןןיין  ,דיח ויך נענען ײיך פערויכדינט הוױ■
בען  ,חוכד החפפע חויך  £חן דיר חן! נערעבטער !
פערנעבונן .כו עס
החןטען ; דען ווו בילןעהרט חוכו יח ד״כע ה״! ױ .ע םריפט  ,ווח עו ה״סט :
״דער ע״ינע חיוט ח״ן
חןןײחיטיכער ךחטט ,
חןןבחרײהערנינ חוכר
י]! זנכיודין ,.דער ו״כע .־,ויד דעכן טויועכדוטען
נעיטןעכטע כחך חיכער
החןט  ,ח/כד דער ײיטעטהחט חוכד ויכדע פערכ״העט" .
ן .עזחבט ו״עוט דוח קי־ןכיןכ חןןער ווע! טען  ,דער חוכוערע ויכרען פעס
ניכט  ,חוכד ײוהר! יך רוןדיעועק
פערוחהכוננוגוחנ חוכוערע יטוןר  £עיכיכ־,
טעט .
חײן!

געבעט
 •:ע ר ז א ה נ ו נ ג ז ט א ג ע.
חכבעטוכנוווירדי; .ער ה״ױנער נחטט !
חהכיע חוכוער ? ערטו! יען  ,חפט חין רען
יטוופטע  ,חוכד וופט יוין דעק סטרחײע
־״יינע נעכחטע
חיבערטרעטען.
חבער
ד״נע חונענדןיכע ח!!ו :יווענה״ט ,קעככעט

דוח וו״טט עו  ,דחט וויר ח  1ט
כעריטטר״חוכנילן חוטערער ןיל־
חוכוערער £פערנכינוכךילן
ערנכינוכךילן ר״
ר״כע
ד״ן
חןןועהענדעו חוינע חוכד
חויך דיח יטווח  3ע רעו ײעכיטי
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ןיביען הערינענו ; ניע יינד חוניערע נערווניןען וו״ן ן .ערז״> וניט  £י_ור דיר,
די .וו
דור  3סויעוט חונוער חיננערועעו וזונד דווו ״יישט עו ,וויח ן״ 5ט דער
ר״ !1דער
פערפיהרונן .ווונו נו
עע־ןטריטטען ברינגען קיון.
דחרוק
־וונו
ד״נע חןןן״נוודע  ,ד״ניע חן! בחסוהער 3ין .ק״ט חונד ד״ניע חןןןיעכע
רזונו
דיעוען ה״ןיןנען פערײוהטנןטטוזןנ נענעכען  ,דחיויט ״יר חוי  1ריבטין.
חונוערע וינדען בעקעננען  ,ויח ערנוטהוועט בער״ען  ,ביעווערינן .עער־
טערעיען  ,ווונד דחן  £ערנייהונ^ פוון דיר ח פחטער ערפןעהען קחננען.
דיח  £חרטרי  £ט ד״נער ה״דן .ען ןנעועט 3ע בעביעדןט עו חונו  ,חן דיע־
ועק
נרחסען רו־עטחנע ,ניכט נור פוון דעק וו״נען חכענד ביו נו דעק
חנדערן נחר ק״נע חרב״ט נו  £ערריבטען  ,וחנוערן ווויך  £חן יעדעק
י״ענוווע דער טפ״וען חונד ^ עטרחנקע ווונו ט
ענטהחןטען  ,דחט וויר
דחדורך חונוערן ן״ב קחוט״ען ,ווונוערען ויננען יענען חירריטען ^ ענוט
ענטניהען  ,חוק חוי 1חונוער ועעןענה״ן בעדחבט ס ו״ן  ,חונד ? ער^ עבונ^
ב״ח דיר נו  £ינדען.
וו
וו !! ננחדינ! טער חונד ח!! יעבענדער בחטער ! וויח ועהר ערקעננע,
וויר
דיעוע ן .רענ 3ענ 5חוע ננחדע ! ווע! ך ווונענדדבען דחנק וינד ודר דיר
טוןרינ  £יר ריעוע נחטטדבע ןנרחטוזוטה .ן .ערן  ,יח ועהר גערן וויןן וויך
ח״נען טחך חויוטןיעסדך דוונו ווירחען  ,וווק וו״ן הערי) חב^ עוחנדערט
פחן חןןען חירדיטען ח״טוירקונ^ ען נו ריר נו ערהעבען■
£ער! ״הע > ״■•־
נ״וטעוקרחפט  ,דחט וויך ועןבוט יערע נ״ןנונו .נוק
בחוען חיבער״ינדען קחננע ,חונר (יחט ח  £חטער חין ערפיזו״וננ ניעהיען,
חחו
ד״ן ה״ד״ער פרוו  £עט ווונו פחן דיר פערקינדעט  :חיך חערדע ח־ט
ח״נענן נ״ען ״״וטע וו״ע־ חיננערעו בע! עבען  ,דחו
פערטטחקטע הער ין
ווויו
ח״ערער ברחט נעהחען וווני ח״ך דחפיר ח״ו  :חנפטעו ן .עבען,
דחחיט חיהר נחך וי״נען י .ע :עט  3ען ווחנדעןט וזונד ח״נע רע 3טע בעחב־
ח£
טעט  ,ח־הר  :ח! וט דוון וויעריער ח״ן פח! ק מערדען חונד חיך וויןן
ח״ער נחטט  :״ן

ד״ן ו -־עיעט ) חיבער דיעוען טחן .דער פער^ עסנ״ וויןן חיך חןו ח״גע
ה״דו
 וטע פפןיבט בעטרחבטען ,יח חיך וויןן ה״טע נחך דיעוער פער׳-פפ! י
 £טונן .״יינען דיב ק־חט״עו ,דחחיט יו״ן ^ ייוט ני 3ט דורך קחרפער!י 3ען
געטט חין י־בח כיעטרחבטוי -גען חונדחין דער
הינגעבונך3ו
דירחנחטט!
געיטטחרט ווערדע ,חונד דחיויט יו״נע ועעןע דיח
ה״ןיגק״ט דיעוע:
טח^ עו חוק  :ח ! ״ £טער ווויפ  £ח !:ען קווננע.
חיך וו״כו עו חביער ,רחט דוח  ,דער דוח הער׳ן חונר ^ עדחנקען
•פריסט  ,דח:
פחוטען ויןן״ןני ? ט ח!ו ווחהרע בוטע חויפנייויווט : ,ח וויח דוח
עו
חויך ד) רך ד״נען פריו ? יעטען וווט פערקינדיי״טעוט  ,ווח עו ה״טט :
וחןן
דען דיעיעי י' ח( ו״ן 'ו * וי־ ווחהן^ עפחןןי^ ע בוטע :ײן  ,ווען דער

ויענס ח״נען טחן .ויינען דכ קחוטייעט  ,ווען ער ו״ן הויפס וויח םין 1־
רחהר ב״ןוט  ,חונד חין וחק חוכד חסע ויך הי!! ט ? — נ״ן ! נירווחהר
חיין וח! כעו פחוטען נור  ,חיוט ווחה! גענח !! יכ וויר ! ווען חויך וױו
סןיינכען דעו ! וווטערו נערריווען חונד דיח בחנדע דער כחוען נ״נונכיען
חבכעווחרפען ווערדען.
וח ווי!! חיך דען ני ? ט נור בןיחו דורך דחו פחוטען חזנד דורך רחו
בעטען ח) ! ״ן חיט רעק חונדע יויך  £חר דיר דיעײיטהיכען  ! ,יונדערן חויך
יעדעו 1ער; .עהען  ,ווע! ? עו חין וו״נענן ן .עדח 3טנ־ווע ויך חויפעינרעט,
חי!! חיך ח״ננעסטעהען  ,יערען סריטט ,יויט דענן חיך פחן דער טו<
נענדבח .זן חבנעווי £ען בין ,וויןי! חיך חוי  £ריכטץ .בער״ען  ,חונד 1יר דיח
נוקונ  £ט פ״ער!י  3וט בעווערונןנ ן .ע! חבען  ,דחחיט וויך דורך ח״נע וח{ 3ע
חחהרע בוטע חיר ד״נע ננחדענ ? ח!! ע פערנ״הונן .ס ערע! עהעןחינן
סטחנדע ו״ח.
חין דער יויטטע דיעוער פרחיויוען פערוחיחוןוננ  ,חח יערע ! יפניע
:יך רען .ט חוק דיך ,ערבחרײוננ 1 :ח!! ער ! חננובעטען  ,חח חיר ח!(' ע ח!•
ד״נע ן .ע{< יעבטען קינדער חינן הערנען חונו  £ערח״נין .ען  ,חח חיר ח)! ע
וח סוווק! חו חונר וח ח״נ  £חך ערס״נען  ,חיח חיר ח״סט נחך ווונןערענן
חכ! עבען נור ערדע חיעדערקעהרען חעררען  ,חח חיר החט חונד כרח!! ,
ד .ח 3חוטה חונד נ״ר חויג חונוערער ועע( ע  £ערבחננען  ,חין דער וויטטע
דיעוער פערוחוויו!ונכ  ,וח!! וו״ן הערן  :יך חין חינברינוטינעק נעביעטע
פחר ריר ערכיעטען  ,וח!! נו ד״נער ח!! בחריוהערנינק״ט ווונן  £ערן .עבוננ
רו 3ען  ,חונד יויר ד״נען כחטטיןיציען ב״חסטחנד נור קינבטינען פערײ״דונכ
ח!! ער  £ערכעהונךען  ,ער  !£עד .ען  .דױו פחטער .י ווירוט דיך ן .עחיט ד״.
נעו ר״עײיטהין^ ען קינדעו ערבחסוען  ,חירוט ניעחיט חן חונו חין ערפי!! ונכ
^עהען !יוווען  ,חחו חין ר״נענן נחיוען דענן ווחהרען בוטעערטי^ ען וינדער
בחן ד״נעק פרחפעטען נו^ עויכערט חירד  ,נעײ!יך  :״חױו ײחר^ ענרחטה
כייכט דחן ד״ן ! יכט הערפחר  ,דיח חחונדען ד״נער  :עע!עי כענעוען
סניע!!  ,דיח טוניענד חחנרע! ט פחר ריר הער ,חונד כחטטעו ײוויעוטחט
ניײײט דיך וויעדער חויןי" .רחן חירוט דוח רופיען חונר דער עחיכעחירר
חנטחחרטיען דיר  ,דוח חיסט נו חיהנן כ! יעהיען חונד יער ווירד יערווייערערן:
היער בין חיך— .
כיע 5חבט ו״עוט דוח חונוער ן .חטט ! ביעהעררסער ח!! יער חע 5טען!
דער דוח וחנו דיח ננחדענפפחרטע חפ £ניעוט  ,דער דוח דיח חויניען יענער
עו ! ״כטיע :ט  ,חיע 5כע  :יך נחך ד״נער  £ער^ עסננ ועהניען  ,חונד דיער רוח
דע :ן פרחײײען ! חןיץע חן דיעוענן ה״! יכיען טחן .ע עערנ״היעוט  ,ח ײ ן!
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געכעט
ב״בן

ו  :ת נ ה ח ו ק ף•
הי״ויןיטער  £חטער ! חיע בחנןנער זעינןע > ,ויט חנן .וטער  £יןןטע :ו
.־זערנען ווער £ע חיך חיך
חנבעטענר  £חר ד״נעק ךז״ןין .ען
ע־׳־חנע
ניעדיער — חך ,חעזך ח״ו £ור ? טבחרער טחן :חי :ט ה״טע ! עי־ חיזט
דחו  £חרבי( ר יענע :ן .רחטען 1וע 1טן .ערי £טוטחן .עו  ,ווח ־יח  .- ,יחזיען ער<
בעכען חוכד ( ע! כזט דיח ענ^ ען
ערניטטערן  ,ווח ח/כטער דענן יטחןן
דער וועןטבחחינע דיח ן.ר( ובער  :יך חבבנען חונד רױו טח -־טען חויזער־
טטעהען וועררען  ,ווח דער ^ ערעכטע רי  3טער חו־1
ערהחבענענן
טהרחנע עעיט״נען ווירד ,חונן רען
חונכערבעווערןייכען בח :עווי ? ט דער
כעררחוחוניט  :זר״ :נו ןנעבען.
חונד ה״טע זיטנעזט דוח הי>ו><! יסער  £חטער יו ן .ער־כטע  ,חונד
חונוער ן .עסיקק ווויעיז קינ  £טין .ע יחהר ווירד כחן ד־ר  £ערנ״  3נעט .דוו:
יטיקווז( ןנחננער נחניחנען  ,וח וויח דח :ח״נע :־עיען יו״ננע(' נען וועניטען
ווירד ה״טע חיק כח־חויו בעיטטיוסזט.
וות ן (.יקןיכער ? ריעדע  ,ווח
עערהעערענרער קריענ ,ווח וויבערכןוט  ,ווח ה נ^ ערזנחטה
העררסען
זח! ו  ,ווער ח־ן דיעזעק יחהרע ר״יטהזנן ע־־ווערבען חונד ווער כערחר׳
וזען וחן[  ,ווער ח״ן רוהי^ עז ^ ערןנניןנןיכעו ,חונד ווער ח״ן זזיהוחוזעו
חונד ווורן .ענ  £ח(! ע< [ עבען  £יהרען  :ח!(' ; ווער זיך ח״נער קרוןעטיןנען
ןנעוונרה״ט ערכר״ען ,חונר ווער וווי!' דענן קריונקענ( ח; .ער יטיזחכטען
:חןן  ,ווער פחרטןעביין  ,חונד ווער סטערבען וח( [ — .יוו יעדע טחדעו־
חרט דעו יטטע־בענדען ׳וירד חיכן כחרחויו  £ערד .חנן .ט  ,זוער וחנכט חונד
הייטער
היניבערס( וזוזוערן  ,חונד ווער ח״נעו יטחערען > זחרטער 1וו |( ען
טחיעו ײעריט״דען :ר. [ 11
חיבער יעדע סווחנן .עי־ע ^ עיטיעהט ־ער חויו׳-
יטכרוך ,חב  :יטע
זווכטערכר״דען  ,־ער כר״ט חיהרער ( ״דען ווונד
יטזזערנען  :״ן  :ח!('  ,חדער חב ויח רחו ( עכען חיהרעו קינדעו זז־ט חיה־
רענן ח״נענען ערקויכען וו־טע — .חונד חך  ,ווענן  :ח!! טע ניכט כחר דער
דונקע!ן יוקונכט בחנן .ע :יין  ,ווען ער ווייט  ,דחט דיח יטטרעננע ןנערעכ־
טינק״ט נור נחך חונוערען החנד(' ונןנען חיק ' ער (£חטענען יחהרע חי  -ר
חורטה״(' כח!! ט  ,דחט רער ח!(וויו :ענדע וויבער ח(! ע חונוערע יטריטטע
חיבער דיח נעה״זזוטען רעןטנ^ ען חונוערער הערניען ןנעריכט הח(" ט.
ווחה{ וו״ט חיך  ,ח!!  £חטער ! דחט חיך חיק  £חרין .ען יווהרע יזחנכעו בע■
^חנ^ ען הוזבע ,דוזו חיינע ערנוטע חהנדונן .יח ח־ינ־ע החרט ניכטיןטנן .זער־

ריענע  ,חונ־ ןןעד .עוויר  ,ווען דויו
ניפ־עבסינק״ס
וד׳יטיין ןיע־; -1זט,
דען ווער קחן הערר ! פחר ד״נעכן נעריבעע
כעעטערען  ,דחסנן ער־
כעכט חויך וו״ן
חיננעיעו .חונד נחבטויבעו ן .עוח | ץ חויוניהעט וו״נע
וונןססדבע ועע 1ע— .
דחך ד״נע
חןןניסע חיוס ח״ן סרחוע ר״נע חו! בחרווהער 3ינק״ט ײ״נע
רחפבנונ ; ; דען
דוח  £ערןיונ ; וס יח נ־ 3ס דען סחד דעו ברעבןערו,
וחנדערן דחס ער ויך כעווערע חונד חנן ן״עבען כן״כע.
תצ־כה ( ר״ע )
תפלה ( ן \ עבעס> ועדקה < ח!יוחויען )  ,וזענדען דחו
בחןע
 £ער־חנ ; ניס חב — דען ; חסס חיוס ןחנ ;>ו* סד.י^ פחן
חונענרןיכער
תוןד  4 ,יעבס ו״נען
רחסהסןוס ; ערן חוי|  ,ווען כחועו ער חונו ס ; ערחבס;
ער וײעתעס ריעק
כחועוויכס נחך ביו נו ויינער ! טסנסען ! עכענוססונרע  ,חונד
בעקעתרס ער ויך דחן
 :וח ניחיוס ער חיהן ;? ״ך ננחדענזחןן וויעדער רוויל— .
דחרונן ווין״ן חיך
חויך ח״נע וינדען ערססןיך יער״ען ,דיך ײיס חינ־־
בסגזס חונד
חנדחבסינער ח״הע חנבעסען חונד נעהיוע ײיר פחר נחך
קרחפסען ן .וסעו נו ווירקען חונד חןיוחוען נו יספענדען.
ח׳נר זס ״ערפע
חיך וויך  ,חן | פעח .עביפנדער ! פערסרויחונן -תחןן חין
ד״נע  £חסערחסוע
ווונר ערווחרסע נעסרוןוס חונד רוהי ; ח״ן קינפסין .עו
ןחחו ; דען ״חו
דער  £חסער ו״נעק קינדיע כעסיעדען החס ,קחן יח נור
;וסעו ו״ן — .דוח
ווירוס ; יע״יס חן! ; יסי ; ער ! ״ען עז ד״נע וו״וה״ס ביר
ע־ספריעסןיך
החןס  ,דען קעוך דער ן״דען פחר יויר פחרחיבער ; עהען
!חווען .ניק
ח הערר ! יי״ן ^ עכעס וייס ״חהן ^ עפחןןען חויו'— .
ווער חוי[' דען
העררן החפפס ״ירד ניח בע -סח״ס  ,״ער דענן ן .חסס
ישיאל ,1ז
פערסיויעס  ,ניח נו סחנדען  .ווחן!

געבעט

י׳ק
ראע

דשנה ייי י ב״ח עליני.

הערר דעו ״ע!
סחן!ו ! וויח ווונענ־ןיך דחנקען ״׳ר דיר  ,דחס דוח חונו
ערן״כסטס החוס ,
ד״נע וווויעוסחס חננוערקעככען ו״נו ; ע״ירדי^ ס פחר
דיר חןןי1זו  3סי ;יפר קווי• ; זו !) ער קחנינע ! חונו
עהרפורכסופח!! ניערער
נו ווערפען חונד
ד״ניפן ה״( י ; ען נחחען ווננובעסען ; דען דות יוןן״ן כיוס
דער ח״ננינע ;
חסס  ,דער הערר דער העררען  ,דער הי״יוב! חונד ער־
דע
ערסוופפיען הווס  ,חונר חויסער דיר חיוס ק״ן ; חסס — .
דחסק הח  £ £ען
״יר חויך3ו דיר ח״ננינער ! דחס ד״ן רייך כח! ד כעןניננען
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ד״נער 4ווזיעזט 1ןט ריך ערהמכען ווונד ווין ד״נממ
ווירד  ,רחש דוח ווין
עידבעחחחנער  ,דחן
ריינוטען { יכטן -ןחנ') ערס״נען חירוש חיבער חןןע
חירד חן! עו ריר )י? 5״ן הוןדיןזען חונד ד״נע ^ חטטדז״ט חנערקעננען— .
דער ו .חטטעוי״גנער ווירד ויך נו דיר בעקעהרען חונד יעדער חבער^ ןויבע >
טווינדען  — .דחן ערקעננט יעדעו חערק ,רחט דוח ו״ן וי״וטער ,ח״ן
יעדעו ^ עטחפל .דחט גחח ז״ן טחע  £ער ביוט  ,ע  -רעורבטזעחןן בעטען
דיך דחן חן | ע וועוען וון  ,חונד רןןעו בערח״נינט ויך ,דיינען חי( ! ען וויט
חויפריצטינעכן רזערנען נו  £חןן 3יעוזען.
חןןעחטער ! חיר וינר חחע ד״נע קינדער  ,וינד וחי״וט! יך  £חן דיר
חינ 'ו דחז״ן ( .ערופען  ,וווין דחש חיר ד״נען ה״ןיךען נחחען עערדערר-
ועעעןענה״? — דחרוק ערןגיעכוע ח הערר!
!יבען3ו חונוערעק ח״ךענען
ד״גען נ״וט חיבער דען ^ חננען ערדקר״ו  ,דחט  £חק חויב^ חנ^ ע ביו

!

 3וק חונטער^ חנ^ ע נור ד״ן נחיוען הןוכן -עפריעוען ז״ח  ,חינד דחט עו ן
ק״גע זעע! ע ײעדזר ן .עבע ,דיח ני 5ט דיר נ״נן ן״עוו״דזעט חחרע —  5יזט
ח הערר ! בח! ד חין ערפיןןונן ^ .עהן דיח פערדז״טוי -נ  :דיח ערדע ווירד י
ײעערעוטיעפען  £יון ווחוזער־
ערקעננטניט ^ חטטעו וויח
פחןן ו״ן דער
^ןוטהען .חונד ן .חטט ווירד יין* קוןנינ דער ^ חננען עררע חנערקחננט,
חונד ^( זטט חירר ח״נ3ין .ו״ן חונד ו״ן נחיוע ח״נני^ ז״ן .חיון!

געכעט

י
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1
ו
5

ן

נ
ן
ד
ע

ח
>;■
9

ווען דער

פחרבעטער

והבהגים וה ^ םוחױט•
עווינער ! ה״ןי^ ער יטרח! '* גחטט נבחות ! עז החט ר״נעק ה״ןי^ ען1
טעײפען 3ו 3ערטטח |
חין! ען ( .ענחןןען  ,חוטערער זינדען חע^ ען ד״נען
חפפענכחרס,,
רען  ,ווונד דען חרט  ,ווח ד״נע ה״ןיןזע יוחיעוטקמ ויך
דער עדדע ן !.״ך3ו ײחבען.
וןו ק{ ח^ עט חויך דער ה״ןינע פרוופעט  :״חך דער עחי^ ע  £ערני 5טעטע
טטיפטוננזהויו ניעדער.
גוורטענהיטטע  ,ריס ו״ן
ו״נע ווחהנונן .וויח ח״נע
{יעס רוהע־ חונד נ״ערטח^ ע חין 3יון חונטער^ עהען ,חונד טחנעט חין
ו״נעק ח״פער ניכט קחנינ  ,ניכט פריעוטער  ,דעי־ הערר  £ער | יעס ו״נען
חןטחר  ,פערווחרןי ו״ן ה״ןיןזטהוק  ,יטרחןיו טטחןין ט! ״דעוטע ער נחן
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הי>ו> וע: 1הווהען  ,חין

סיע  1ען

ח!
חיך

וויח
וון דיח

דער

סוןנע

פןחסענען נ״סען ״יך
דעו ערדבוו!!ו ווחננע ,
פרחיס דח

—

חבנרונד הין ׳ חונד חוור ייינער פיסע ב 1ע> יע1

ועןבוס ני 5ט ח״נן .עדענק חכ)
כ 5וסעס >ו״ן
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סחנע  :״נעו

הערין  ,וויח

פחרווע 1ס

נחרנעו

דורכ^ ןיהס עו יו״ן

דענקע ,

חונד

חיננערעו  ,חען

דער ןחנ^ וס

פעס

ערחיננערע  ,ווח חין ציון דער סחנה״ס קרחנע,
יוחיעוסחסיסען
דער ה״דנע סעוופיען חין ו״נער

ססחנד ; וווז רוויך ה״דען כוכן

חנב־עסען ויך

ניעדערווחר  £ען;

ענספערנסע חינועןבעוו חהנער  ,נעסענקע נו עהרען דעו נחס״
חונד ועןבוס
דחרברחלסען .ווח דיח היוונען חונר ןחככעוחננע דער הונ־
סעו ישראל),1
בענ! ״סר־נ 3חה! ןחוער
חונסער
ם־קחהרע ,
דערטססיחיוינען ל 1י י י
בענ״וסעדסען  ,ווח דער  £״ערןי  5ע ערנוס
חינססרוײענסע יעדעו נעוויסה
פערריבסעסען  ,יעדעו
פריעוסער חיהר ה״ןי^ עו חײס
״יס חעןפעק דיח
פערוחהנונן -זסחן -ע
הער? וויס סיע  £ער חנדוו  5ס ער 1י!! סע  ,ווח חנן
הלוהעפריעוסער חן• דער ^ עוו״הסע דע :העררן חין דחו חןןער־
דער
ח״נסרחס  ,דחו ק״ן ײע  :ס חויסער חיהק ערב 1יקקען דורפסע
ה״דנוסע
חונד דורך דיח ווחה ! נע  5חןןינע חפ  5ער דיח וינדען ישראל ? )'1ערולןהנסע.
דענקע חיך
נ״וס  ,דחו הערין

!

חן

פערס״ח  5סעס וו״ן
צגחרנ״ס 3וריקק  ,ח .י וח
יענע
ערססחררעס חיק בווען > ויר — דער ה״ןי^ ע סעיופע!

נחססן .עוו״הסען חןסחרע וינר חויינעריווען,
!יע^ ס נון חין חסע  ,דיח
פערססוווווס  ,חונד ק״נע ( .חסס־
ןחבנעוחגנ דער ל י י י ם חי :ס
דער
נעוו״הסע החר  £ע ססיווווס נור חנרח  5ס וועהר.
דחך ווחו ק! חנע וויך וח ועהר ! דוח עווינעו וועוען ביוס יח חןן־
החוס דיר יח חין דענן חיגנערן ח״נער יעדען
נענענווחרסינ  ,דוח
יוענסענברווס ח״נען ה״דניען סעיופען עררי  5סעס  ,דער  £חן יוענסענ־
נערפחןןען קחן  .חונד
החנדען ניכס ערבויס ווערדען חונד חויך ניח
ערהעבס
חפפערדופס ויך וועהר
נעוו״הסען חןסחרען ק״ן
ווען חויך פחן
ענטסס״נען,
חונוערעכן הערנען
׳ח וינר ריח פרחוויוען נע £י.־ .ןע  ,דיח
דיר דחך וו״ס
יח חויך ד״ן

פערקינדעס
חכנענעהווער חן• ח! ןער וו״הרויך .דיעועו
ספרחך  :״חפפער וויןןוס
וחננער  ,ווינרענן ער
ה״ןינער

ברחכרססיקע וינד דיר
לנחסס  ).ני  5ס ,חיך ווחכסע ויח נעבען ;
דוח
ני  5ס נעפח! 1ינ ; יענעו חפפער ,דוו דיר חייוווער ווחה1ו .עפח! ! ינ  ,חיוס
נערעוויסהינסעו הערין
נעב״נסעו  ,ח״ן
נעברחכענער וין  ,ח״ן
ח״ן
!ערסיוחהעוס דוח ניח " .
חוי1י דיעוע סרחוס .וחרסע

פערסרויענד ,

החפפע חיך  ,דחס דוח

חןןעיבחר־

יוער ! חויך דחו *^ עבעס חויו דענן וויננערן וו״נעו הערנענו יויס ווחה! נע  1חן! ען
חזיפכעהווען ווירוס ; דחס וו״ן  ?£עהען חננענעהק וויח וו״הרויך פחר דיר.
ח וי  £סס״נען  ,חונר > ו״ן החנד<ע  £חןסען וויח חבענדח פ  5ער חוי  £נענחוו>וען ןןירד

דחע דוח דח) רײחינע נעיייעה דער £חן ן; חננעק הערכען ;ן דיר סדיק׳
קעהרענדע יינדערין ועהען חיהר  £ער ; ענען חויד עערכ״הען יויריט.
ווען חי־ך חוניערע יינדען ניבט דורךחעזער ן .ע:־הנכ 1״עררען קחננען.
ווען וויר חויך נ־בע ח־ן דעק דיר נעח״העעי טעײבען דיר חנ  £ןעהען
וח ווירוש דוח יח חןןעחעער ! חינו דעננחך ערהחריען דיח ב־וט יח
חןןנענעכיוחרט־נ ־וונר ד״כער חןיןוו־וועכה״ט חייע ־ח נ־  5עו פערבחרןנען,
ד״נע ײיויעוטחט ע־פ־חיעט יח דחו ניוננע וועןטוזןין ,חוכד דיח ךחננע
נתטור ח־וט ׳ס ד״ן טעױפעו  ,וח וו־ח דוח עו חו־ך דורך ד״נען פרח  2ע'
טען פערקינדיךוט .׳ ״דחט בחק חויבנחננע דער וחננע ביו טכן ח נטער־
נחננע  ,חונטער ייןן־ען נחניחנען ד״ן נחיוע החבכעבייעוען ווערדעןקח,/
חונד דחט חן יעדעק חיטע דיר נו עהרען חבבער ר״נער חנדחצט
דחרךעברחבט ווערדען קוןנני'.ן.
ערהחרע חונו דען
ערבחיחוננובחןןער ! חויך ה״טע חן  .דיעועק
ה״! ינען
פערווןהנוננוטחנע  ,עבענוח  ,חח חב וויר חין דען ה״ױנען
טעאפע! כו ירועידים  £חר ריר בעטען ײח 3טען ;  £ערן .יב חונו חונוערע
איוועטהחטען עבענוחז׳- ,חוו דחב דער הווהענפריעוטער
דורך זחפבער חונד
י
ד1
עעריחהנט החטטע ; פיערן״הע ווונו חויך חוטה וזונד
קרחפט  ,דחט
וויר קינפטינ דער >* ;ן  £ע ,־ער ןיידענט ;ז  5טען חוכר דער בחוען כעניער־
דען חידערטטעהען קחננען  ,רחט חיר ד״נ־ע נעועטנע טרייח כעחבחנ
טען  ,חוכד נ־ח  £חן דער בחהן דער טוןנענד חבח״בען  ,דער רע1־נ־חן
חונד דער טוכענר נחבןעבען ,חיוט
דיר יח
ווחהןנעפחןן־נער*?0
חוננחהןינע חפפער .וח יטפרחך יח חו־ך דער ה״ן־נע פרח  1עט :
״ויכד עטחח נחנ׳־ חונד חנדערע חפ  1ער ןנחטט עכענווח חננענעהק
ס? 1ו־ינער טטיײײע
נעהחרבען ? ווחהרױך .י חיהק
נעהחריען חייט
בעויער חןי חפפער  ,חיהני נעהחרוחק ! ״וטען ,חיוט כעווער חןי דחו
פעטט דער ווידדער.
ערהחרע ח פחטער ! ני  5ט נור ײ״ן נעבעט  ,וחנדערן חויך דחו
נעבעט ח״נעו יעדען  ,דעי־ חין חנן .וט ו״נעו הערצענו ני דיר  '(£עהט
דוח בייט יי• ס?? ־ען נחהע  ,דיח דיך חויפי־יצטינ חנרו £ען  ,חונד דיח
ד״ניער היןפע החררען  ,ווערדען ניח כו יטחנדען.
חן! בחריוהערכין.יער י וייח ווחה! טהחטינ  £־ר צ־ון  ,חונר ריציטע ירועדיםיו
חויערן וויעדער חוי|'  ,דחן ווערדען וופ £ער חהנע יטוןד ,חונד נע׳
וו״הטע נחנען דיר וויעדער נעכרחיט ווערדען קחננען.
וויר פערטסיען ח׳יד דיך  ,חןןײחבטיכער ,החבערהחביענער קחנינ
ח .נד הערר דעו ווע! טח!ןו ! דתט דוח חונוער חינברינוטינעו פןיעהן!
וותהןנעבחןןינ חויבנעהײען חונר ד״כען נחײען חין דענן הויוע ד״נער
הערר?י 5ק״ט פעי־העיררןיכען חירזט חײן!
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ג ע ב ע ש ש ל ט ה״י
כ״ת דער
ח״נווײד .וכןנ

דעו

טע>< פען*.

ווע 5כעו חכן ײם נפיר נעכעטעט ווער־ען קחן.
ײ״ן נחטט חונד >ו״ן הערר ! דיח היוײוען חורד רוןיןע וועןטען £ער■
>וח^ ען עו ני 3ט דיך3ו עחווען  ,וויח וחןןטע דיעועו הויו  ,דחו חיך ערדעס
וחהן ^ עבויעט ד 1יבע  ,דיך חו* £נעה>וען קחננען'> חונד ווירז וחןןטע חין
עו דענקען  .דחכו דוח ד״נען ווחהנויט !,חונטעי־ )) ענטעו החבטן ״עי־רעוט.
חןן״ן — ד״נע חונענחינע ן .נחדע החט עו חונו בערה״שען  ,דחשחין
דיעועק הויוע ד״ן נחחע נענחננט ווערדען וח!! .חיך ^ ןעהע יוןחין
טיעכער
דעיווטה5יר >ויך חונד 5יר ד״ן בחןק יטרח!  ,ערהחהע חונו
חוי '1ד״נעק הי״ןיטען טהרחנע  ,ווען חין ד״נעש הויוע ד״ן ; .עה״ןיןנטער
נח> וע חנן,ערו  £ען ווירד  ,חונד ערבחרחע דיך ד״ניער קיט־ער.
ווען דיין  £חןק יטרח! ן .ענען דיך וינרינען  ,חונד דעווהחןב דעק  £״נ־
,־ע בר״ו ^ ענעבען ווירד ,ויח ויך חבער וויעדער3ו דיר ווענדען ד״ניעק
נח״ען הוןדינען ,חונד חין דיעועט הויוע נו דיר בעטען >יח  5טען ; ח יח
ערהחרע ויח חין ננחדען ,פערנ״הע ח־הנען חיהרע )! יודעטהחטען,
חונד עיהרע ויח וויעדעי־ חין דחו זחנד יוריץ דחו דוח חיהרען ע! טערן
ח״נן .ען .עבען החוט.
ווען חיהרער וינדען החןבער דער היווףען  :יך ניערטףעטט חונד
ק״ן רי-ינען חיהק ענטקוויןךט חונד ויח חן דיעועק חרטע בעטען  ,ד״נען
נח>וען חנרובען  ,חוגד  £חן חיהרען * ינדען חבןחווען ווערדען ; — ח
וח פערךב חיהנען נחך דײנער
נחטטףנען3ווחןנע  ,נ״נע חיהנען דען
ןטטען ווען ,.דען ויח ווחנדעןן ! חחען ,חונד טענקע וױערער רענען
דעק ! חנדע .דחו דוח ד״נעק פח ! קע ח!* ח״נענטהוק ^ ענעבען החוט.
״ען הונניערונחטה חיק ! יזנדע ענטטטעהען ווירדע  ,ווען עעוט דחרין
וויטהען >וח £טע ,ווען עו >ויט ברחנד חדעי־ חנדערן עןח^ ען ה״>* נע*ו  5ט
ווערדען וחןןיטע  ,חונד ויח חין דיעועט הויוע חיהרהער? 3ו דירערהעבען
>וײט חויונעבר״טעטען החניען ,חויו ן .חנ 3ער ועעוע חונד חויו ח! זען קרחפטען
ד״נע פערנ״הונן .חונד ד״נע יזבהי! ! ״ ערביטטען ווערדען ; ח * ח יטויע
הערחב 1חן ד״נער ערהחכענען הי>ו> וע! וווחהנוננ רוויך ד״נע רייעחיטהינען
> ע׳ניחפ 1ע  ,ער  £יןןע נחך דער חונענד! יבק״ט דיינער ווןןןניטע חיהר ביטטעןוזונד ניב יערעש דחויעניניט ״חו ער פערדיענט  ,וזעןער וויעדייר3ו דיר3וריק־
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 — 54ו־ינעו חקענען הייןעו ווענען  £חר דיר דעיויטהינעט  ,דוזדוק־ וועררען
ויח דיך עהרעירכעען חונד חערדען חין ד״כען חעגען חחנדעןן וח ןיזנגע
ויח חוי1י דעק ערדרייכע ןעבען .דחו דוח דען 5חר  £חדזרען ח״ננענעכען
הח1ש.
דיין נרחטער נחײע חונד ד״ן רוהנן חערדען זיך חויך חין דיח ענט־
עערנוטען ןחנדער ! ערבר״טען  .חען נון חויך חײן חנדערער קחחיוען
יוחכטע ,דער ני  3ט3ו ד״נעק עח! קע נעהחרט ,חוני חין דיעועכן הויוע
דיך חנבעטען חירדע ,ו״ן הערין־ ^ חר דיר עקיעטען חונר ר״גע הי1י  2ע
ערפןעהען ווחןןטע ; ח וח ערהחרע חויך חיהן חין ^ נחדען  ,ןחש ריח
פיןןע דיינעו הי> וחןיטען זע^ ענו חויך חוי 1חיהן הערחבסטרחווען .חןןע
כחןקער דער ערדע וחןןען דיך קעננען ןערכען  ,חונד ח! 5ע וחןןען דיינען
נחיוען פערהעררןיכען.
ענטזינדי^ ע ח עחינער ! יעדען דער דיך וויט  ,בעננחדינע יעדען חיט
דער נעווחהרונ^ ו״נער ביטטע  ,דוח חחרוט חיווחער ערבחריוונ^ ופחןן
חונד חירוט עו חויך חין עחי^ ען נ״טען בן״בען  .ח וו ן

ג ע ב ע ט -י ג ע י ו 1ד״
ח! ן  2ערנעבענדער פחטער ! טיע 1חיוט בער״טו דיח וחננע ^ ע״נקען
חונד
דער 2ייער! יכע עחן ..דיעזער ^ רחשע 2ור  3טבחרע טחנ ,חן דעק
ד״נע חונענדןיכע ננחרע חונו פערנעבוכנ דער וינדיען  £ערד .יישען החוט,
נ״^ ט ויך בער״טו נו ענדע.
ווחהן החבע חיך ה״טע  £יע ^ 1עבעטעט ,חיך החבע ן .ע  £חוטעט
חונד יעדעו
קחרפערןיכען ^ ענוטעו חיך ענטהח! טען ; חןן״ן חיחחער
;חך >ווט חיך יויך פרחןנען  ,בין חיך דען ווחה{  1יט נחננעגן הערצען
נו דיר
נוריקנעקעהרט ? ווחר יו״נע בסע פחן דער חרט  ,דחט חיך
£חן דיר חןןנערעכטער ! ווירק!יך  £ער 3״הונן .ערווחרטען קחן?
חןןוויסעגדער ! דוח פריפעוט הער׳ן חוכד ניערען ,רוח דורכטויעזט
דחו חיננערע דעו יוענטען  ,ח״ן בעקעננטניט דער וינדען חהנע פעוטען
פחרוחט ין ויח ו 1ערנער3ו ווונטערןחטען  ,חיוט ריר ח״ן נר״ע!  ,דחרוק
פערווחרפעוט דוח דחו פחןק וו״ן עז ויך דיר יויט ו״נעק ווונדיע נחהערטע
חונד וו״ן נור ו״נע ןיפפען ריך עהרטען  ,ו״ן הערין חבער  £ערן  £חן יויר ווחר.
דיח ! עט 3טע טטונרע רער ענטט״דוננ חיוט יעטנט דח  ,ווח דוח^ ערעכטער
נחטט ! דעק ווחהרהחפט ביטטענדען >ויט חונענדןיכער ננחדע פערטיהעוט.
דעק ה״כןער חבער ,דעטען חוינע טהרחנען
פעקיעםט חהנע דחט ו״ן
הערין ערנזטע ר״ע דחב״ח עײפננינדעט  ,יויט פעסוערפונ^ טריק וז״ועזט,
דחרוק וויןן חיך כע  1חר דיעזער נרחסע חונד פ״ערןיכע טחנ
נחנן3ו
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ענרע ןכעהעט  ,יויך נסך ח״נווו)? ניזנ ),יווי £רי  :טי 4ווונד ן -רונין ערנסןיך
עריעען  ,חונד ניבט נור דיח בען .חננענען עעהןטריטשע ווחהרהח  £ט בע־
רייען  ,וחנדערן חויך רחו חיננערוטע יו־ינעו הערנענו טטרעננ חונטער״
ווכען  ,חונד ווי! ו יטטרעבען יעדעניי^ונן .חירנענד ח״נער נחוען בע^ יערדע,
דיח חיך דחרין ענטדעקקע  ,חוי• דעכן טיעכוטען ( .רונד נו עערטין^ ען,
דחײיט ועןבוט דער נערינ^ וטע ק״נן נו ח״נער נ״ען וינדע ענטווחור 3עןט
ווערדע ; יוונד חיך ײיט ^ חנ) ר״נעק הערנען חונד ןניחני) חויונעוחהגט
יויט דיר * ״ן טחפעער ! דיעוען ה״ןי^ ען טעוועען עערןחטען קחננע.
דוח חןןבמסוהערכינער י ווירוט וויר חויך קינפטינ קרחפט ! ערן״הען
יעדעו ! חוטער נו ײ״דען  ,חונד יעדער חונרעדןי 5ען ; ״דענטח ^ ט נו
חידערטטעהען .דוח ווירוט יויך ערן״כטען  ,דחש חיך חחויוער חין ח״נ־
 1ח! ט חונד חין פרח״יוינק״ט דער טו^ ענד חונד ד״נען ה״! ינען עעועטנען
ערןנעבען ו״ן חערדיע ,דחוויט חען חיך קינפטי^ חן דענן
פערוחהנוננוטחנע
חיעדער פחר דיר ערט״נע ח״ן הער 'ו פיע 5ר״נער  ,וו״נע ועע! ע ווחקע!־
!חוער חונד ד״נער ננחדע ווירדי^ ער כע 1ונדען ווערדע — וח פיע( ע
£ערוו5ונן .ען ןויערן חויוי חונו  ,חונ 3חהח .ע ! חקקונ^ ען ר״נען חונוערע
ויננ5י 5ק״ט  .עוהןןחוע פערחנןחווונ^ ען פינרען ויך3ו חונטו^ ענדען  ,חונר
חינוביעוחנדעריע ניכט עו יח ! יעןע 5ערהחןטניטע  ,״ח ען דעק טחח5ען
ח״בע ועהר
טחער5ןו ! ןט
טטחנדהחפט נו
חירערטטעהען .חער ח״ם
נון חחו חיבער ״יך פערהחננט חיוט .חער ח״ס חין חען 5ע ! ח^ען חוני
פערהחןטניםען חיך נחך חין דיעוענן יחהרע י^ ערחטהע ; דחרוכן ביטטע
חיך דיך חיןטיעפוטער דעחוטה  ,טטחרקע ח״נעועעןע  ,דחש ויח טטעטו
דיך פחר יחינען החבע  ,דחם חין ח״גענן  £ר״רײ .ען ערח״ן -ניש חיך ני 5ט
חיבעס/יטהץ .ווערדע  ,חונד ח־ך נו קיינער חויוט//״ £ונן .פער  5יהרען ןחטע
דחם חיך חין טרויריןנען חנ  £חןןען ני 5ט  £ער3חן .ע ,חונד ניעווחןון -ען-ען
ד״נע  £וורועהוננ ײוררע ,וחנרערן חיו״וער דיח ווחרטע דעו ה״ןיןנען
וקנ^ ערו חינן ן.יעדח  5טנישע בעהחןטע  :״החבע חיך חי״ווער נחטט פחר
חוי^ען  ,ווו טטעהעט ער ״יר ב״ח  ,חונד חיך קחן ני 5ט ווחנקען, .׳
וח ווין חיך דען ^ עטרחוט דיח ה״ןי^ ע טטחטטע  £ערןחםען  ,הח  £1ענר
דחס ד״נע חן | בחס/הערנין .ק־יט י/״נע ; ינדען ^ עטין^ ט  ,חונד > /ײנע פער־
^עהונ^ ען פער^ עבען החט  ,וויח דוח דורך ד״נען  £רחפעטען חונו פער•-
ה״שען החוטו  ,,חיך וע! בוט  ,טיןינע ריינע  /וישעטהחטען חוק  /ו״נעט־
זויןןען  ,חונד ד״ ; ער וינדען בעדענק חיך ני 5ט• ח  //ן!

1

הײזליבע געכעטע
שערשיעדענען

פערהאלטניזזען

דע ז לג'׳ ב ע נ י.

געבעט
נײא דעש

אנצינדען

רער 1: : ■' 1,ד

פר״טחן .כח  3נ 1ו.

־יא״ןיעוער
פחטער ! וויח
הערנןיך
דחכקע חיך דיר ,רחש דזח
יויך דיעזע ווחכע יויט ד״נער חןןײח 3כ 1ןכעטיטנט  ,חונר יויר חין דיעוײק
טח^ ע דער רוהע ח״נע ערהחחנן £ .ערטחפ  £ט החוט.
חבער ני 5ט נוק ײיטי ^ חננע חונד ווחה!! עגען ,ני ? ט נוק נעטח ? טוז !
!חיען סהען חונד
חונטהחטינען רחיטען החיט דוח  ,חו! פחטער  ,דיעױען
ה״! ינען טח^ בעטטיחײט ; ניין  ,חןןגיטינער ! דורך
חונטהחטיןןק״ט עה-
רעט דיך דער ײענט ני 3ט  ,דיינע  £חטער! י 5ע הו ! ד החט חוני דיח רוהע
דיעועי טחנעי בןיחי דחרוק פערןיעהען  ,חוין־' דחט וו ר  £ר״ח פחן חןןען
חירדיטען יחר^ ען חונד  £חן חןןער חרב״ט סהענד ,רעיטח ח״פרינער
חיבער דחי ־״{ חוייערער יעע 1ע  .מ־בער ד״נע
חונענדןייגע ניטע,
חיבער
דיח נרחנ 3עגןח  :ען ווחה ! טהחטען  ,דיח דוח חוני טח ^ ז״יך
עסו״יעיט,
חיבער חוניערע בעטטייייײוננ ,חונד חיבער דען ןי חהן רער חוני יענו״טי
ערווחרטעט  ,חונן־עטטחרט נח  3דענקען יחןןען•
רחרוק החיט סח חןןניט ^ ער נחטט ! חוני בע  £חהןען ,דחט וויר
דיח  £״ער דיעיעי ה״וינען טחנעו סרך דחי חננינדען דער ! י 3טער
בעעננען יייןןען  ,דחיויט וויר חוני עיחיננערן > וחן .ען ,דחט עי חוניערע
ח״ננינע
בעטטיײײוננ י״ח  ,נחך דענן עווינען ןילטע דער ךחטטןיכען
ננחרע נו רינןכען  ,חונד רחט וו־ר דיר דחנקען פיר דחי חכט דער ווחהרען
רעןיניחן חינד דער ה״ןינען נעיעטנע ווחײיט דוח חוני בעדיכטעט החיט.
ח פחטער חיק היײײען ! דיעיעי  £חרגי  .יטריענענע נענחט החבע חיךײיט
חינבסניט חונד וויט חנדחבט
כעידיכטעט  ,חיך  !£עהע נון נו דיר• ננחדעני
פחןןער טחפפער חןן־ער וועיען !
יענדעדחי !י  3ט דיינער חחהרה״ט חונד
בען״כטע ײ״נע טריטטע חוי 1דחט חיך ניח דען פפחד רער  £יניטערנ*ש
בעטרעטע  ,יחנדערן חיײײער ניר חיק ן'י 3טע רער בעועעןי^ ענדען רעןיױחן

ווחניןע.
בעמימיע ״יך חויך חן דיעועכן
נעה״ןיגטען טחגע  £חר
יעדער ן .ע £חהר חונד פחר ׳עדעק חונן 1יקקע חו׳ 1דחס חיך  #׳מ זעעןעכ״
רוהע חונד >ייט  £ר״דיגער ה״טערק״ט דען שבת נחך ד״נעק ^ חטטןיכען
וויןןען  £״ערע.
געןחבט ז״עזט דוח ן .חטט ! דער רוח דען שבח ה״ןי^ עזט .חײן!

געבעט
ח * י נע ו
י ו נ ג ע ן

מ א ד כ ע ג ז.

ה״ןיגער גחטט ! רעוזען ! חב דיח החכוטען ן .״וטער ניכט חויזטטערעצען
£ערזזחן .ען  ,דעווען רוהק דיח עננעןקחהרע ניכט חיק טטחנדע וינד3ו
ער״וען ! מין <ון .ענד{ יכער ח״נכח! ט וותן .ע חיך עז  ,סיך דיר היזסיןיטער
עחטער נו נחהערן  ,דוח ביוט יח ?)!! גיטין• חונד ! חזועוט דיך הערחב
חויך דחו ! ח!! ען רער חונזזינריגען קינדער ן .נחדענ  £חן{ נו פערנעהחען.
ח !! יעבענרער ! דער דוח ״יט וח ניע( עחטערהוןד חונד גיטע חוי*1
יויך הערחבזיעהעוט ,דער דוח ״יך יעדען טחנ  ,יח יעדען חוינענברקק
יויט ווחה! טהחטען
חיבערה״עוט  ,סיר ניעזונדה״ט חונד כרחהוין טעני
קעוט  ,חונד ח{ ןע ס״נע קרחעטע חן! ווחה! ינ ענטוויקקעןן ןחטט ; דוח
ערווחרסעוט חויך דחו הערי) ס״נער געןיעבטען ע{ טערן
חונד 5ערזחס
נער  £יר סיך  ,דחט ויח ״יט פוןטערןיכער ! יעבע חונד סיןדע ס״נען
קחרעער כ  !£ע^ען  ,וז״נען ג״זט חויוביןדען חונד דיח וחחט דעו ן .וטען
חין ״״ן הערין ״יר { ע^ ען.
וו
חןןבעטיטנער ! ניק £יר דײעזע חוננחהןיגען ווחה! טהחטען דיח דוח
חוסזיטטעןבחר חונד סיטטעןבחר >זיר ערנ״געזט  ,ס״נען חיננינזטען דהנק,
חונד ז״ח חויך ניערנער זזיט זזיר וח ״יח דווו ביז יענט עז ווחרוט.
טטעטו ו״ח עז >ז״ן חינניגזטעז בעטטרעבען  ,דיר ח  £חטער ! ווחהן ^ע■
£חן{ין .נו ווערדען  ,חונד זז״נען עןיטערן נו ^ עהחרכען .ד״נע ןיעבע
ן -עהע זזיר חיבר ח{ ןעו  ,חונד זז״נע החכזטע  £ר״רע ו״ח  ,עו נו וויזזען,
דחש חיך דיעוער ד״נער ! יעבע חי״זזער ווירריגער ווערדע ,דחס חיך חי|
ד״נער חונד דער עד! ען זזענטען חוינען ,ןנונוט חונד ווחהי^ ע  £חןןען  £ינדע.
חונד דחט זז״נע ע! טערן וזז״נע עערזחרגער ) ער״דע חן זזיר החבען  ,וח
וויח ריח ה״! יגע טרי  £ט עו חדוטעריכט  :״ח״ן £רחזזזזעו יקינד ער  £ר״עט
יען  £חטער ,ח״ן חיייגעחרטעטעו חבער חיוט דער זזוטטער קוזזזזער" .
נעווחהרע זז״ן הערין  £חר יעדער בחזען בעגיערדע  ,חונד  £חר יוגענר{ יכעק
ן״כטזין  £ .ער 5״הע זזיר קרח  £ט ,דער זזחכט דער ח״טע{ ק״ט נו ווידערטטעהן,
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(חט ײיך פטעטו
יו״ננעדעגק י״ן  ,דיוש נור * עטןענטחכה״ס סונר ני 5ט
דיח דעו קחרפערו דיח נירדע ח״געו ״חרכענו חיוט  ,חונד דוזט נור
חיננערע
הערנעגו^ יטע  ,חכער ניכט
ח״טערער  (£יטטערפטחחט עו
ווווהרהחעט טיויקקען .וח וויח ווויך דױו ה״וינע טיי  £ט חונו כע( עהרט
חינדענן עי ה״טט  :״חני׳וטה חיוט טרינעריפ  ,פוונה״ט ח׳וט פער^ חנ^ ןיך" .
ערהחרע ח נחטט •' ״״ן נעבעט חונד ןווט ײיך יטטעטו ריין חונד
ויטט{ יך 5חר דיר ווחנדעןן ח ! 1

ג עב ע ט
פ אר ד ע ר ט רוי א ו נ ג.
ע״י^ ער גחטט י חונענחיכע קווע!! ע ח( וער פחןןקחיױוענען גחבען ! ווחה־
רענר ! חרחענדע פר״דע יויך חויוניעבט  ,חונד וווכן וויך הער חן | עו
£רחה! חקעט  ,ועהנט ויך וו״ן  £חן בחנניגק״ט בעקןווויווענעו הערין  ,נחך
ח״נער טטיןןען חניחכט  ,חוני נחך ח״נער ' ־נחיעטונן .פוור דיר  ,ח!! גי־
טיגער ! ענקער דער
געטיקקע.
וויח וח{! טע חיך חכיער חויך ח״ניען וח חיבערחוח ווי 3טינען שריטט
״חנמן ,
חהנע4ייר פחרהער דיינען הייוײן׳סען ב״חטטחנד ער  (£עהט נו
החבען ? נור דורך דיך חןןחעצטי^ ער ! קחן חונוער כחרהחבען ^ עןינגיען,
נור £ןון דיר וינד ווונוערע
טײטטע בעיועטען  ,וזונר נור דוח נייכנעוט
חונו דיח וועךע  £חר  ,ווע{  5ע חונו נור ג( יקקוע! יגק״ט פיהרען.
הייוווןיטער פחטער ! דונקע{ ! יעךט וו״נע נוקונ  £ט  £חר איר  ,נ״ע
כ  !£י  5טען וווט חיך וויבערנעהווען  ,חונר וויר ^ חנין
חונבעקחננטע עער־
הח! טניסע ערחחרטען וויך.
חיך טרעטע יענט חוױ דעק ה״ו{ ׳ ען
קר״וע וו״נער ע{ טערן ווו״נער גע! יעבטען
געסוויטטערו ווח חיך וח
ג! יק! יך  ,וח הוורחןחו ! עבטע ,״ח דחו חעניגע נוטע דחו חיך חיבטע,
!יעבע  £ח!! חוי ^ גענחחחען חחורדע חונר חיר ח״נע
טווחכה״טען חיט
נחסי  5טו  £ח! ןער נחרט!י 5ק״ט  £ערניעהען ווחורדע ; חונר חיבערנעהיוע
נין ( .חנ) נ״ע  ,חכט ועהר טחער נו ער £י!! ענדען פפןיכטען.
חיך קחן ען ני 5ט ! ״גנען  ,דווש ב״ח  £ערחעהרונג יו״נער פ (£י 5טען <4 ,״נע
החנחונ^ ען ח״נען
טטרענגערען רי 5טער פינרען חעררען  ,ח( ו חיק הויוע
יו״נער גע! יעבטען עןטערן ; דיח ! יעבע דער עוטערן ווונד דער ( .עטוויטטער
חיוט  £חן דער נחטור בעפןוה! ען ; דיח ! יעבע דעו יוחננעו הינן .ען .ען  ,קקננען
חיר וחנ• טר ב! ו)ו דורך חונוער בעטרחגען ער״ערבען חונד ערד .ח! טען.
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דחרוק ח בקמער)1יק היו* ווען ! ערהחרע > 1״ 11זיכברינ*כ1י| /געבעמ£ ,ער*
!״הע >ויר קרחבמ דיעזע נייע! £1יימען מר״ח ערעיןןען נו קיזננען ,ןחס
עו חיר געןינגען  ,דחמ חיך חרך וחנזמויומה חונד דורך 3חרמןירק״ט.
יו״נעו ווחננעו ! יעבע מטעמו זח נ! יהענד ״׳ח חק ה״מיגען מחןנע3ו
ערהח! מען חיק םמחנדע  :״ח.
כערן״הע ״יר חויך יוומה  ,דחט חיך חין
םחערען פרי £ונגומחגען ,ווען ד״נע חןןוו״וה״ט ויח חיבער חונו פערהקני
נע | ײחלמע ח!ו ו״גע מרייע ! עבענונעפחהרמין חיהק ו״נע בירדע מרחגען
הע!  £ע ,חונד דורך חיננינע ! יעבע חיהק דיח ! יוומ3ו ערןייכמערן וו 3ע.
בעחחהרע וויך 5חר יענעק חונן״ד! ינען ״יררימען חעזען  ,בעווחהריע
״יך סחר 3חנק־ חונד מחחןןזוכמ  ,חעןלע חונו דיח טחנומען בןיטהען
ח״בןיכער 3חרמה״מ חבממר״בע , /ווחרורך חיר ריח ןיעבע דעו ײחננעו
פערןיערען חונד דיח חונו חויך וחנחר פערחלמןיך >) ח 3ען.
!חמ >ייך טמעמו ח״ננעדענק ו״ן  ,דחמ עו דיין
ה״ןיןער חיןןע חיומ,
דחמ דחו חייב דעק חחננע ך*ז* געהין ^ ין 3ונעוע!! מ וייח  ,חונד דחמ עו
חיהרע הוןלזמע פ  !£יכמ חיומ  ,חיהרען חחן3ו ןיעבען חונד דורך ח״ן
פריינדןיכעו  ,וחנפמ> וימהינעז בעמרחנען ו״ן ! עבען3ו ! ערוישען.
יע 3מ ב״ח דיעוער ווי 3מיגען פערחנדערוננ וויינעו טמחנדעו  ,נע! חכע
חיך עו ? ״ערןיכומ ,דיעוען פפ!י 3מען  ,וח פיען עז >** ר >* חן .ןיך ו״ן חירד
נחכמןעבען.
ווחגעומ דוח נון
חזןגנחדיגומער ! דיעוען £חן >* יר בעי
טןחמענען בונד ועגנען  ,חונד חונוערע עהע ג! יקןיך >* חכען  ,חויך דחש
דיר וו״נע ועע 5ע פ־ר חונד פיר דחנקע חונד דען רוהק ד״נעו נחווענו
ע״יג עערקינדע .ח>! 11

געב ע ט
יחך דער
ט ר ו י א ו ג ג.
חין ד״נער געגענ״חרמ חןןווישענדער ! החבע חיך דחו  £״ערןי 3ע
גען־בדע חכגע! עגמ  ,י־חו געןיבדע עחיגער ! יעבע חונד עוויגער מר״ע,
געגען דיח וזיר מהיירע  :עע | ע ,חע! 3ע ד־ינע חןןגימע וויי־ מגעפיהרמ,
חונד  £יר חיחווער חויןי דחו חינניגומע י״מ וויר פערטנדען החומ.
?ערןייהע חיר קרח  3מ חונד>* ומה  ,דחש חיך יעדע בעטווערדעדיח ריעוער
נ״ע טמחנד הערב״ח3ו עיהרען כפןעגמ *> ,ימ געדוןד חונד ערגעבונג ער׳•
מרחגע ; רחש חיך יעדע פכזיכמ דיח ער חיר חוי ? ערןעגמ  ,מי״ח חונד ״ימ
?ר״דיגק״ט ער  £יןןע■ ! חש חיך חין דער עהע חין דיח וויך מרעמע ,יעדער
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נ״ט ,דיך ס ןנחטט !
 £חר חוינען חונר חינן הערנען החבען  ,חונד דויך
יו״נען ! רחײיוען ןעבענוווחנרען ,ד״נמן נחיומן
פערהעררןיכען .
ןחע״יך
חייויוער דחרויוי
דמנקען  ,רחט ווחהרעו חונר דויערהח  £שעו ך! יק נור 5חן
חיינער וחןרען
עערבינדונך נו ערווחרכוען ו״ח  ,וועןכע חוין׳' טוךענד חונד
גחטטעופורכט בערוהעט•
ומךנע 0נחמט .י ועךנע יויכו דער פיןןע
ד״נער היווווןיטען
ךנחדע ,דען נעןיעבטמן ךע  £חהרטען חיינמו ןעבענו,
ערהחןטע
ו״נע ךעוונדה״ט  ,חונר טענקע חיהק נופריערעגע,
פרחהע
חונד ךןיקקןיכע טחךמ.
ן
יויין ח״  £ריכעו
בעעטרעבען וסןן טטעו דחהין ךעריכטעט ו״ן  ,יויך
ז .ען .ען חיהן
וח3ו בעטרחנען  ,דחט חיך חיחחער • ״נער חכטוננ חונד !
ו״נער ןיעבע ווירריך
בן״בע חונד ער ניח  ,ניח בעד״ען וחןן > ,ויט וויר
חין דיח
חינניגוטע יפערבינדונך דעו ןמבענ• ךעטרעטען נו ו״ן.
ןחם וויך ח ךחטט !
ריח ךוטען פחרוחטנע ,דיח חיך חין דיעוער ז טטוני
דע ן .ע  £חשט החבע,
ניח כערןעטען .ד״ן ועךען רוהע חוי 1חונורער
עהע  ,חונד ן״טע
חוני וויט ד״נער היווווןיטען ננחרע חויןי דיח בחהן
דער ווחהרען ^ ןיקקועןינק״ט•
חוון•

ענש
וויש
4יכוי
 .יעד׳
ײישן

ח״נער

געשא 6

היווו

י׳הז■

היןי
ח
דעו

?•עני
!י
נוי
דעס
ס ״
חיד
?ינד
ני
נחה׳

געבעט
טו* 5

' 1־'

רויא.

היווחןיסער  £חטער
! דוח החוט יויך חין ח״נען סטחנד ךעוע 3ט חין
ווע!  3עק חיך
געןיעגענה״ט החבע  ,רען ! ערקעהר חונטער ײ״נען ײיט-
י 1ענפען3ו עב £
חרדערן ,חונד ווח עו >ויר חויך יוחךןיך ווירד £ ,ן״ט
חונד
בעטריעבוח״ק״ט3ו בעןעבען.
הי!( 1חיר חן! נערע 3טער !
חונטערטטיט 3ע חיך
חין דערחויו  £יהרונך
חײנער
חונטערנעהיוונןען ,חונד בעווחהרע י 1יך פחר יוןןען 5ערךעהונגען,
דענען חיך חין ריעועק
טטחנדע חוי :נעומ 3ט כין.
בעויחהרע ײיך כחר
ימדער חונרעד!
יכקייס  ,חונד ןחט יוין טטעטו דער ווחרטע ד״נעו
!ינען נעועט 3עו
ח״ננעדענק ו״ן  ,ווח עו ה״טט  :״חיהר • חןט ח״נער
דען חנדעס ניכט
חיבער  5חרטה״ןען  5 ,ירכטע דיך  £חר ד״נעק ךחטטע׳
דען חיך דער עיוינע בין ד״ן ךחטט .״
יערעפחןטה״טחונר יעדער כעסרונ  :ינר דײ חןןנערע 5טעוטער בעהער
סער! ח״ן ךר״ען ,
חונר ״ערדען  £חן דיר חן יענעק טחנ דער  5ערגע! טוננ
טווער נעחהנדעט— .
 £ער! ״הע יויר קרח  £ט חונר בעסטחנדיךק״ט  ,חיך ןן־; ;
״יך חונגעיו״ן ועהר
בעטטרעבען  ,יויך נוןן יעדעק חונרעדןיכען נעוויננע 3׳

ח
' 11יי
>|" 1
טרח
חוכ״
יוונד
•*1
ומהר
רער
וח וו
£רי3
נע!ינ
ץיכדו
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ענשהחןטען  .כ־יח זר?ןײן > י״נען נעשוןפטען װוןןכגן סטרעננע חונד נע־
״יסענהחפטינק״ט חונד ביןןינק״ט חיך ן״טען
בעווחהרע * ויך ח חןן
ניטינער י פחי יעדער חרט ח״נעננוטין חדער החרו׳־ט  ,ענטפערנע חויך
*עדע חרט נ״ר חונד טעע |וו 5ט חויי ח״נער יעעןע ? ,חט ״יך חהנמ
ײיטנונוט ועהען  ,ווען חנדערן ח״ן נרחטערעי■ נעווין חונד וועהר  £חר
טה״! ע נופןיעטען חח ״יר .חיך וו״ט עו נו  £ערוי 3ט!יך ׳ דחט ר״נע
הייוייןיטע ננחדע חויך >ויך ניכט פעחחטען ווירד  ,חונר דחס רוח
חן ! ניטינער ! דער דוח מ[! ע
נעסחפפע ספ״ועוט  ,״יט ד״נער  £חטער׳-
הו! ר  ,חויך >ויר דחו נןוטה״ענדינע בעסערען ווירוט.
חונד ענדןיך ״חו וינד דען חןןע
עררענסחטנע נענען יענע סקטנע
רעו היחחען•  ,נע,נען ח״ן רוהיןנע• נע״יטען  ,נענען ועע! ענ £ריערען  ,חױ .ד
נענען ח״ן  £ר״רינעו בע״חווטו״ן ערפיןןטער פפןייטען ^'
יעננע ח פחטער ! ח״נע
חונטערנעה״וננען ,חונד * חיע >< ״ן הערין
יןר ״׳ ! דע

חונר

נוק

״חהןטהון

נענ״נט ,

חוי(1

דחט

חיך

חיינען

טה״ן

דעסען ״חו ד״ן ״חהן״חןןען וויר חן חירדיסעק נוטע נו ? ןיעטען ! חסט,
נו וויןדטהחטינען חונד נע> 1״נניט 5ינען 3״עקקען חנ״ענדע  ,חונד דח>ויט
חיך חן• רעד5י  3ווחנדעןנדע  ,חין דער ווחהסננ דער ועןינען ח״ננחננ
?ינדע.
נעןחכט וייעוט דו1ו נחטט ! דער יעדעק נעסח?  3ענען וועוען ו״נע
נחהרוננ ניעבט.
ח״ן!

געבעט
חין
ק י נ ד ע ר ל א ז ע ר ע ה ע.
חןן> וחכטינער ! חין דעסען החנד ״יין סיקוח | סהעט  ,חונר דער דוח
עו ײיט חונערפחרסןי 3ער ח״והײט ! ענקעוט  ,חיך העבע הח  3פסננו  3חןן
״יין חוינע נו ריר עײפחר ! דוח ביוט יוו דיח ר״נוטע ק״עןיןע דעו
טרחוטיעו  ,יוח סיטנעוט יח ח!! ע ד״נע נעסוזפ  £ע חונד יעדעו דורך
חונ״וטה נעב״נטע הער? פינדעט יח חין ד״נער חןןננחדע כערוהינוננ
חונד ערהח! וננ.
וח ״יןחיךדען ווויך >ו״ן הערין פחר ריר ווויוסיטטען  .ײ״ניע ועע? ע חיוט
ועהר בעטריבט דקריבער  ,דחט ווין ײ״נעק עהןיכען  £ערהחןטניטע  ,דוח ח״נע
דער סוזנוטען חונר ויטעוטען  £ר״דען ״יר ? ערוחנעזט  — .חיך סטעהע
יח וויינוחק דח ,״יח ח״; בויק חין דער ״יוטע ,דער דחהין ״עןקט ,חהנע
£רי? טע ס טרחניען  :ײיר ב!* העס ניכט דיח ער  £ר״ןיכע החפפסננ ,ח״נען
נעוייעבטען ' י״נןיננ חן דױז ״וזרווע ״וטטערבסוט נו דריקקען  ,חונד חן ו״נעק
קינחי3ען ! חןןעןחיך ערנחט 3ען 3וקחננען  .חיך החבעניכט דעןטרחסט  ,דחט
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ווחדוערנחננע ץינדער ״יינע ! עבענזער״דען ערהח־ען חונר
ניסע חונד
' יערניעב ח רזיח״־
חיײוע חין ״״נעק ח | טער יויך ער  £ר״ען ווערדען
!יטער 3חסער ! ווען דעדזענען חין > וחנ 3עמ חוינענב! יקקע ח״ן ענויןןער
חיך! 5עד .ע חין ח!! ער דע״וסה נו
ניחק חויד ט״ערין > ויך ערךר״  3ס
דיר ,דעררוח טחן וח > יחנ 3עו נעבעס דער חונערויסבחרען ערהחרסעוס,
חונד דער דוח ויח ח  £ס ווחונדערכתר נחך חיק ספחסעוסען ח! סעראיס
בעטענקסעוס  ,ערהחרע חויך וו״ן דעײיסהינע• כיססען,
>ווטסער £ר״דען
חונד ( חס ,ײען ע•  3ו וו״נעק חונד נו דעק חן! נעײ״נען בעוסען  £רחײײס,
חויך וויך יענע היווווןיטע ווחננע נעניעסען  ,דיח נור בןחס ח״ן > 1וססער
הערין מ״פ  £ינרען קוון•
"" 1נחטס חונר יו״ן הערר ! חיך ןןעהע יויס יזי״ , 71״נחסס צדאיח !
ויעהע חוי1י דחו ןיידען ד״נער יוחנד  ? ,ערניס יויך ני 3ס  ,וחנדערן וי־ח
דייכער יוחנד ח״ננעדענק ,חינד סענקע יויר ח״נע נח 3קחיו> וענסח  3ס  .״
 .ה״ס עו חבער חכדערו כעסןחווען החבען ; וח ״י! ן
וחןןסע ד״כע
ערסרחנען  ,חיך ווי{! יויך כו עחסען
חיך יויס קיכד!י 3ער ערנעסכנ עו
וו  3ען ,וווכד יויך דעק וווכיווסה מוכד רעק סיוערכע כי  3ס חיבערןחסען
בחר יו״נע סרויערנדע ועעיע סרעסע דער טרחוסענדע נעדוונקע  ,דחס
דוח חונו ווויך רחן יענכעוס  ,ווען דוח חונוערע ועהנ 5י* 3סען ווינסע כי 3ס
ער  £יןןעוס ; רחס ווען דוח חויו ! ערוחנעוס  ,ווחכחך וויר פערןחננען  ,ווען
חכנעכעהײוסען הח  3פנוננען 3ערח״סע! ס
חויך חונוערע סחנוסען חוכד
ווערדען  ,היעועו חיײײעד יויס ד״נען וו״וען חונד כוועקיוחסינען חבוי 3סען
נעסיעהעס ,חונד וויר חוכי דחהײר יייס ? רחײיוען פערסרויען ד״נער
!״סוננ נחנין חיבערןחסען יויסען.
ווע! 3ער ײעגט קחן דיח נוקוכפס דור 3טויען  ,חוק כו ״יסען  ,חחו פיר חיהן
ערטפריעסןיך ו״ח — .סר דוח ויןן״ן יי״ן טחפ  3ער קעכנוס דיח קעסי
סע דער קיכפסינען ערח״נניסע ,דחהער חויך נור דוח חןן״ן עו ח״סס,
ווחו חונו כיסצען קחן.
עו 4יחנ
עןסערן־  3ר״דע ייחנ ויחה! וח• נרחןסע נ! יק חיי 1ערדען ו״ן :
ווחה! דיח הח  3וסע יוחנכע פיר  :יח חעררען ,ווען דח קיכדער נ״נען
דיח נחסס חונד דען ײענטען ווחה! נעפחןןינ וינד ! חבער עו חינס נעוויס
ח׳יונעחרסעסען קינדעו
חויך דע ר החכוסע טײערין ,ויך ײוססער ח״נעו
נו נעכנען ,וועןיעו דער קוײײער ו״נעו פחסערו חוכד רחו הערנע! ״ד
נעטעהע דייו ווי!! ע חונד ניכס
ויינער ײוססער חיוס  :דחרוק  £ווסער !
דער ײ״נינע ; חיך ווי!! כיכס ײוררען  ,ווי!ן חויך ני 5ס חונ3ו  £ריעדען ו״ן.
דען דוח ביוס חן! נערע 3ס  ,חונד ״חו דוח סהועוס ,חיוס ווחה! נעסהחן.
וח ״•!! חיך ײיך רען

בעטסרעבען  ,חיײײער  £רחק חונד רע 3סטחפען
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£חר דיר נו ווחנרעןן  ,חונר ײ״נען )) ׳טויענטען כחך קרחעטען ןטטע; 3ו
טהון  ,חיך וויןין דיח * ונוטער  £ער! חשענער ווחחען ווערדען  ,חונד וון עיען
חין ״״נער ״חכט עטעהט  ,דיע; ע הין  !£ח; ען 8יט
יויטטערןיכער ינחרס־
!יבק״ט
חונטערטטיטנען ; חיך ווערדע דחן ני 5ט
פערעעכענו נע | עבט
החבען  ,חונר ווערדע יויך החפ  £נונ^ו  £ח!! טרחוטען קוןננען  ,דחט חויך
דיח נחה^ ר״כוטע נח ; קוווו> וענסח  1ט
חבטטערבען קוןננע  ,דער פרח״חע
נחיוע הינגעגען עווין .ב! ״בע ; דען וח ! עהרעוט רוח חונו יח רורך ד״־
נען פרחפעטען  ,ווח עו ה״טט  :״רער
חונפרוכטכחרע וחן -ע ניכט  :חיך
בין
ח״ן דיררער בויק " ,רען וח טפריכט ^ חטכו  (£ןן דען חונ־
פרוכטבחרען  :ווען ויח ^ ע  £ח!! ען החבען חן וו״נעכן ווי! ! ען  ,חונד עעוט
הח! טען חן 8״נעק בונדע ,וח  £ער! ״הע חיך חיהנען חין וו״נעק הויוע
חין וו״נען חויערן ( חין דער ״ע! ט ) ח״ן דענקווון!  ,ח״נען י^ וטען נחיוען;
דיעו חיוט בעווער  ,ח!ו וחהנע חונד טחבטער ; חיך נעבע חיהנען חוס
£ער^ חנ^! יכען נחכרוהכן" .
ח!! בעטיטנער ! ערהחרע וייין ^ עבעט ,חונד ו״ח וויר חױוווער ^ נחרי^.
^עןחבט ו״עוט רוח ^ וןטטי רער דוח רחו ^ עבעט דער ! ״רענדען
ערהחרעוט .ח>! 11

געבעט
ח״נער
שיואנ גער

ן 6ר י י. 8

ח!! ! יעבענרער ! דורך ח ;ן .ענעהחע הח  11נונ^ ען
פערטחנערוט דוח דיח
טחן .ע וו״נעו ! עבענו  ,חונר וישע ! ריידען ערחפ  £נעוט דוח יו״נענן הער־
נען.
געניענזען וחן! חיך דיח ווחננע ח״נער ! יעבענרען וווטטער  ,ער־
ב! יקקען וח!! חיך בח! ד חין דעק
נ״חגעבחרענען ו״^ ןינ^ ע ח״נען
געגענטטחנד רער
נחרט! יכוטען ! יעבע•
וח ווחנכער
ערפר״ןיכען
החנגפנוק .וו״נעו [ עבענו ווירד ער נ״ען ר״י 1געבען  ,חונר ח״נע חויוויכטען
ווירר ער חין דער נוקונפט וויר
ערה״טערן• ״״ן גחטט חונד ״״ן הערר!
ניק ווחה!^ ע  £ח!! יג חן דען ־חנק ,דען חיך דיר חןן^ יטיגער דחכיר
כדינגע.

חןןעחטער !
דעררוח״יך דעק
וווטטערטחחטע ענטנח^ עוט  ,דער דוח
>ויך טחן חן דער ברווט ח5ו *ײ^ ןינן -טיטנטעוט חונד יויר ו״ט דיעוער
נ״ט וויט ^ חטטןיכער ווחכט
בייחטטונדעוט  ,ח טיטנע חויך דחו ( עבען
דעו קינרעו  ,דחו חונטער וו״נעק הערנען ויך רעגט  ,חונד בעווחהו־ע דיעוע נחס
טע ! רוכט 1חר חונ  £י< ן{ ען יערער חרט .וויט
געחיםענהחכטער וחר ^  £ח! ט וויןן
מיך ח!{ עו וו״דען  ,ווחו חוי 1דחוועןיבע נחכטה״! יג ח״נווירקען קחננטע .חיך

נוןפירכווײרו ? עכען נו ווווכען ! יעדע• חונבעדחכטװוחע פערהח! טען,
החכע
געפחהר ברינןנען קחננטע,
ווחדורך חיך חײנעו חרער רחו חנרערע חין
וחרןנפחןטיגוטע םחן ״׳ר  £עסויערען  ,דען חונ  £ער
בןי״בע חויך דיוו
 £חר ריר חונד וו״גענן געוויטען ווחרע יעדע פערנחכןחווי^ונ^,
חנטווחרטןיך
״חרורך חיך דיעוע דחפפע! טע פפןיכט  £ער! עטנען קחננטע.
ה״טערענן ויננע וויןן חיך דער טטונרע ענט^ ע^ ען
וויט ןנעטרחוטעטענן
ענטטחדיגט
ועהען  ,ווח דער חנב 5יק דעו נ״חןנעבחרטנען קינדען ״יך
דען ט ^ערין  ,ווע!  5ען חיך ב״ח ו״נער ןנעבורט נו ערווחרטען החבע,
£יר
בחנכעט חויך וו״נעק חיננערן וועוען כווו״ןען פןןר דיעוער ערנוטען
חונד
וח וויןין חיך וויך רחך חיווווער דחרחן ערחיננערן  .רחט דוח ח
טטונרע ,
חיביפר וויך ווח! טעוט  ,דחש דוח וויך טיטניפוט  ,חונר דחש דוח
הערר !
וויר ערן״כטערן ,יעדען טווערין וויר ווי! רערן  ,חונר דיח
יערע בירדע
וווטטערפר״דען יויר
חויכענב! יקקע דעו ! ״דענו  ,דורך יחהרע פח! 5 5חן
!חהנען ווירוט.
דיעןער  £ר״דען חיריינ נו ווחכען  ,חונד נור טר״ען ע־  £יןןוננ
וויך
פחרנובער״טען,
דער דחחיט  £ערבונדע ; ען פ  !£יכטען  ,וויך נוועקחחשיןנ
טטעטו חכן הערנען ! יענען• ! חט ח ח!! ניטי^ ער ! חויד חןןיעו
וח!! וויר
חיך ו.וין דיעוער הינויכט בעגיננע  ,ד״נען היוווו! יטען וענען רוהע
ווחו
נון דיח טטונדע דער ענטבינרוננ קחווווען ווירר  ,דחן טענקע חיר
ווען
חוינענבויקקען דעו טיוערנעו  ,חונר ! חש
יווטה חונד קרחפט חין דען
קורנען קחחפפע דען חנב! יקק ח״נעו נעוונדען חחה! נע־
נחך ח״נעק
טטח! טעטען ו״ ^! יננו וי״נע ועעיןע חונד וו״ן הערין ער  £ר״ען.
ערהחרעוו״ן פ! ע .הען ,דען דיר  £ערטרויע חיך חי>11וערווח.־ .רענר
הערר !
חוון!
דוח ביוט א״ן טוטין חונד וו״ן הי׳ןחין חןןער עווידק״ט.

געבע ט
ח״נערפ רו י ח
ו״ען

איהר קיג־ צור

בעשג״דונג

געטראג ;; ,װירד.

ה״ןיגער ישראליו ! ױיט דחגקער  £יןןטעכן הערגען נחהערע
נחטט
רוח החוט וויר ב״ח^ עטטחנדען  ,חוני חיר סרך ריח גרענ י
חיך חיך דיר
יווטטער  £ר״רען  ,דיח טיוערנען דער ^ עמרט טויוענר  £חך וויע׳
גענןרןוען
דער  £ערגח! טען.
{ יטער  £חטער ! ווירדינעוט רוח חיך חויך דיעועו געןיעכטע קינר
נון היאא
ה״ןין״ען בונד  ,דען דווו וייט רוונוערעק חור  £חטער אברהם ע ה
חין ד״נען
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בעעןחווען ־נווט  ( ,זויפצונעהיוען  ,סונד עז וויט דעכן וויערקיוחןע ( ז״כמו
בענ״יכען3ו ןיוווען.
;חטטןכיעוו״הטיען ערחווווען יויורוזעןיטען

ח חןן ^ די^ ער  .,וויח חוכענרןיך דחכק וויך דיר פיר דיעוע ״חדזן־
טהחטען ! ןווט דחך סטעטו ד״כע ; כחדע חיבער דיעזען ן .ע[ ימבטע קינר
חח! טען ; ןחט עו חין ן :חטטיעופור 3ט חוכד ח־ן טו^ ענד חוי £וזח*5ען ! ער־
ן י 3טע■ ו״כען ן .״וט ,דחט ער דיח ה״רכק״ט חוכד דיח ר״נהייט דער
רעןי ; יחן כו ווירדיןכיען חיווע  ,דחט עו ציר״ח פחן חבע.רי .ןױבען  ,ויך
טטעטו פר״ע ח״ן חיט ^ ־ער דער (!:״ביןכען ן .ע :ע!! טחפט כו ו״ן  ,חין
דער עו ה״טע ח״כ^ עוו״העט ווירד.
טטחרקע ו״ן הערין  ,דחש עו וויט ן !.״ 3ער קרח  £ט דער פער  £יהרינן.
חוכד דער ויככ!י 3ק״ט  ,וח וויח חויך דער ױח 3ט פחןיטער ^ רוכדוחטכע
ווידערטטעהען קחככע  ,תויך' דווכו ויך פר״ען ווח^ען  £חטי :ר חוכד וווטי
!
טער ,חוכד פר״דע חן חיהכן ערןעבען דיח חיהן ערכח^ ען החבען .

געבעט
אײגער פ־ױא
װאבענבעטטע.
.נאך דעם
חןןבהר״הערכיכער כחטט ! חין דער בהכ־ .ען טטוכרע רער ן .ע  3חהר
החוט דוח וויר ! ־עבר״ך ב״וזןעטטחכרען וווכר ד״כע פךוטערוויןדע החט
וויר ; נוודעכר״ך כעהחןפען .דוח החוט וויר קרחפט פע  -ןיעהען  ,ריח
בעטחעררען חוכד טווערכען דער ן .עבורט כו ח־בערוויכדען  :חוכר ר״כע
כיטע היזט כ־בט כור וויך ; .ערעטטעט  ; ,חכרערן יויך חויך רורך ריח
טחטטען חוכד ויטעוטען ^ עפיהןע דער יווטטעדפר״רען בעןחהכט.
וו״כיע  :עעךע פר״ועט חונד ר־היועט דיך חונעכדןייך  -דחפיר ; וו״ן
;עריהרטעו הער ין בריכ; .ט פ־ר דיעוע הי״יוןיטע כיטע חונד פיר דיעוע
ן .כחדמכפח! 5ע בחרוזהערכינק״ט רען פרחיו״וטען דחנק דיר דחר.
ו״ח ח! 5פחטער ווויך פיערכער > ויט וויר  ,פער! ״היע *ןירווױך ; ״וטין-עי
קרחפט חוכד ח״כוי 3ט ,דחט וו־ך וו״כיע ה״!י ; יען וווטטערפפדכטען טר״ח
ערפיחען  ,חוכד דחו ; עךעבטע קינר דורך ד״כען ; חטט!י 3ען ב״חטטחכד
חין טו ; יעכד חונד חין ; חטטעופור  3ט יערכײעהען קחככע.
!• חכיע חויך נון דיעזעכן כ״ען וועויען ד״כיער טחפפוכ ; ,דיעועק חינני;
;ע! ײעבטען קיכדע ,ד״ן וע ; ען כו טה״! ווערדיען  .״ ! ךוט יעו  ,ווען עו דיר
קחרפער חונד חן ועיע5עי ״חקיע!! חו חויפ*
ווחה! ; עפח!! י ; חיוט  ,חן
ווחסען ; יוחכע ו״ן הער) פ ר יעדע ; וטע ! ־עהרע ע 4יפ 3חנ ;! יך חונד
ערריכטע ו״נען ; ״וט  ,חוין־' רחט ער טחן ח־ן  £ריהעוטער ׳ו ; ענד וויווע
בחויע3ו פןיעהען  ,דיח טו ; ענד3ו ! יעביען
דח• ; וטיע ווייען חוכד דחו
עו 3חר יעדעכן חוכפח! ! ע,
חוכד דחו ! חוטער3ו פיערחבטי״ען ; טיט 3ע
ןחש חיך חזכד וו״כען טה״ערן ; חטטען 3״ ; עו ו״נעז י עיופח־ב! יהעכ 1וזוכד

ו״נעו ןןיקקעו ו״ן.
ע׳־-ו | עע ו״ן ךלכען חונד | חש עי
ןנעוונד 1זונד
״חהןן -עײוטה וון קחיפינר  ,ר״נען הערנענו חונר
ערן״כטעטען ן .״ונ 1עי
ח{*
ח״ן
ניטנןינעו ײיטכןיעד רער
יוענעןיצען
נעוע 1ןםחעט עיופחר
ווחנוען ; רזויל רחע עו נונוט  £ינדע חין ד״נען חונד חין דער ווענסע
חוי^ ען• ח י• ן !
_
_

י גן ; י

^

ח״נער חונ^ ןיקק! י 2ען

<*ו*

^

עדענחטטין.

חןןן -יטין -ער חונד חנכעטוננוווירדי^ ער נחטט !  £חן
דריקקענדען ן״רע
ניע .־ער ; עב״נט נחהערע היך יויך .־יינעק טדרחנע  ,חוק וו״ן יזווער  £ער*
״חונדעטעו הערין פחד ריר נו ערהעכען  ,דען נור ב״ח דיר ,חורקוועןןע
חןןערהיןכע ! ח־וט טרחוט  ,ח< נד נור בייח דיר חיזט ערקוויקקונן .חונד
עטחרקוננ.
דחו עהעןייע בחנד  ,דחו טחנוטע חונד
עהרחיררינוטע
סערהחזסניס
חין ״ע! נעק טטלנרבןיבע וויט סטערבןי  2ען נו טטעהען עיעסוחנען  ,חיוט
£יר
איךיח״נע קווע! 1ע ײחנניכפחןטקנער ןיי־ען חוני דרחננוחןע  ,יענען
פעי־החןטניט ווע! נעו יויך היעניעדען חק יו״וטען ערבי׳ייען חונד בען -ליקקע
•חןןטע  ,ב״נט חיך חק טיע ' וט 'ען דחרניערער  ,יוונד ער  £יןןט חיין
הערין יויט ן .רחנן חונד יויט טיוערנעו.
ח פערן -־ענ
חןןבחרײהערנינער ! ווען חיך ח!ו ט־עךי ^ עקרענקטע
יוונד חפט ןנרויוחנן
פערןעטנטע  ,חין יוחננער טטונדע  .־כו חונײוטהו
וזונר דעו החריו• ריח החנדע טרחוטןחו ךען הייוײע! הענכי  ,חונרווכין
חיך יו״נען קןחן־ען חונד טהר1זני.ין קויק כרעננען ט ועטנען בערײחנ — .
חיך ווי!! ײיך נו פחווען :ו  3ען  ,וויך ווי!! ײיך
טטחיקען דורך דיח
פרחײײען
ערחיננערונכען וון ריך ח ע״יכער ! חי!! ,־ורך
ריח ה״ןיכען
טרוווטונ^ ען דער רע! ין .יחן ײיך חויפנורינטען טטרענען  ,ווונד טטעטו וחלןנין
דיח ווחרטע ד־ינעו ה״ןין .ען וחנן .יערו ײיר טרחוט ו :״נ  12וןוען  :״ןנחטטעז
חויכע סויעט רזויל וייניע פדחײײעו  ,ריח ח:י1י ו״נע כיטע  £ערטרויען " .
חיך וויןן ײיך ח :נבעפח ;:נען חונד טטיע  :ן .ע פריפען  ,חנ נינט ״ענין.־
וטענו נוט טה״• 1־יח טו 5ד ו ; יינעו חונ^ ןיקקעו וון ײיר וע! בוט ןיענט ? —
ד״נע וזןןוו״והייט החט דווו וו״נ חן־ .דען ט וחנערן טה״ן דעו ײענטענ־
^עט ! ענטעו
כעטחפפען  ,טר ריח ווחפפען דער  :חנפטײוטה ווונד דער
כעדון.־ החוט ־ווז הונו פערןיעהען  ,ווונר נור ײיט ־יעוען חןן״ן^ קחננען
ײיר דחו ^ לייקק דעו
עהעטטחנױעו עררינןנען — .
חיך וויח ײיך נון  £רחי .ען ׳ חנ חיך ײיך ווויך חיײײער ריעוער וווזפפען
בעריענע ? יזנ וויך נינט ײחננײח! דורך
וו־נערטריענענע
ר״ננוזרק״ט,
דורך
עחנונןטןחוען טחדע!  ,דורך ײירריטעו בעטרןז^ ען חונד ^ רחןן,

ד-ןרך
יורנווחהן1וו  :ד
מיופפינחיבק״ט נונןלוע דנוינו נעבײ ,דוזש ײיינעו
ויחנכעי ןיעבע
ערקחןעעט  ,וזונד רחש יער ויך דחחק וויווווער וזעהר
ענט ^ ערנט  ,״• ין עי־ בןיוט דען טטרענךען חונד ןיעבןחוען טחרןער חין
וויר ויעהעט• —
חיך נעןחבע ען דיר חן ! ניטינער עחטער ! — חיך ךעןיובע עו דיר
נון  £״ער! יך ,דחט וויך חן ! ע ײ״נע קרחבט חויעכיעטען ווערדע  ,חוכן
דורך
יחנבטויוטד .חונד וויןדע ,דורך הערנעכו ^ יטע חונד נחיוייט  ,דורך
ז :ערו 5ד חונד דורך סחנוננ  ,דחו הערין וו״נעו חחננעו
וויעדער5ו ^ עוזינ־
נען  ,חונד דיח בריהערן נןיקקויכען
בערדרזןטנחיע 5חיסען חונו וויעדער
הערב״ח נו פיהרען  :חיך החבע דחי החפעכונני ^ חןןע
בערטרויען 5ו
ד״נער חןןיננחדע ,דחט רוח ח״ן
ערניטןינעי בעסטרעב־ען וויריט נע־
ןיננען ! חיזען  ,חונד דחט דוד  ,דער דוח חחיע ווענסןיבען הער 5ען ןעכ־
קעיט  ,חויך רחי הער? ײ״נעי ״חנניעי וויעדער5ו וייר נ״ ; ען וויריט  ,חוין
דחט וו״ן ׳חיויוער ייך חין פר״דע פערחחנדיןע  ,חונד ײ״נעי יייפינער5י
פר״דענטהרוזנען וועררען.
געטרחיט פעריןחוייע חיך סן ד״כע ה״ןי^ ע טטתטטע חונד רופע רויט
דעק פיחן״ייטען ״יעעןע חחי ביעטריבעיט דויו ריך ? ווחרוק חייט דיר
יח בחנגע חין חיר  ,החררע חוי1י ו .חטט  ,חיהק ווערדע חיך ח״נוט נחך
דחנקען פיר דחי ה״ן י״נער פחריעהונך  .״ — חוון!

געבעט אײנער וױסיוע
װעליע

מוטטער אונ ? ערזארגטער װאיזיען איזט•

£חנוער חיק החוווען ! סווער ןיען .ט דיח !יזיט דער בעטריבטכיט חוין*
וויר  ,חונד החרט החיט דוח רייך ךע5י  2טיגעט ; ךזבער חיך וווררע דענ־
נחךני 5ט ךענען ד״נען ךךזטטןיכען ״יןןען•
דונקען 5חחר  ,חבער ךעי־עלט דנד דיח וועןנע ד״נער פחריעהוננ;
דחהער חיך וויט געדו[ ד חוני־ וויט קינדױכער ערךעבונג ד״נע סטרח  £ע
ערטרחגען וויןן ; דען ח״ך וויר דער טר״ע ןעבענון .ע  5חהרטע  ,חונד
ווען רזויך וו״נען ניער״חיוטען קינדערן דער וחרגענרע פחטער ענטריײען
ווחזררע ,זח ביוט ׳ח דויו חןןפחטער חויך פחטער רער וויטווען חונד
ווחייען  .דויי וויריט חונו ךעוויס ניכט פערןיוווען .דיר וז ךחטט ! ו< ״|
יטרחוט ! חונד וי״ן
עררעטטער ! ןןיןן חיך פערטרויען  ,דוח ערהוזרעיט
יח דחי געכעט דעררווכןנ! יקקןי~ ען ווען ויח5ו דיר  £ועהען  ,דוח ןינרעריט
חיהרע ! ״דען חונד ה״חט ־ח דיח פווק חונןקיקקע פערחחוכדטען הער 5ען.
ח
חןןגכחדיגײר ! םיט 5ע וויך
טיעפגיפב״גטע וויט ד״נער היײוון־סען
;נחדע ,דחחיט חיך דיעיען
פחטערוחיען חחיוען דורך דייגע ; חטט! יבען
היזיפע
ב״חסטעהען קחננע•
פערן״הע יויר סחח  5עק וו״בע הרחפט
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חונד חיינייכס  ,דחע חיך * יינע קיגיער י4י ט4ו 1ןננ 1יכעכן ערנועע 1 ,וין
עטחנדע 1״ח .דוא
14ז וטטעןעווכט סונד חין טו ; עגד נו עריניעדען חיק
חורקוועןןע חןיןער 4יטע !  4יעב :ט ׳ח ; ענן סווחכען נייע קרחכט (־וונד
דעק חהנחחכטיךען נ״עו ! עבען ; .ייעועו חיזט וו״ן ח״נני ; ער טרחוט,
חונד כןיןו פחן דיעועכן נעדחנקען ווירד חיינע ההפפנור ; נ״ח בעועעןט.
נעיחבט ו״עוט ו־וח נחטט ! דער דוח ביוט דער במטיטנער דער
וויטווען חונד ווחיוען .ח ו< ן!

■ געבעס
א ■ י נ ע ר ו ו א י ז ע.
היאס) יטער  5חטער .י דער דוח טרוסט חונד טוט ין ביוט  ,ח!(י ען דיח
דיך חנרופען חונד דיר פערטרויען ; נו דיר נעהסע חיך ו׳ווין חין דיעזעק
טרוירינען פערהחןטניווע חונד הין ריעגער טחירינען ! הן .ע  :ו״נע נז,
פחכט .נו דיר פחטער רער וויטווען חונר ווחיוען ! העבע חיך ס״ן
ב״חטטחנר  ,ח 5ע
טרחהנענדעו חוינע עיופחר מונד וצע הי!  1ע ח :נד
סוטה חונד סטחנדהוןפטינק״ט  ,חונן רען פיר וייך חו :ערועטנ ! יכען פער
!ווט ערטרס ; ען נו קחננען.
חך עכטײווען וינר סיר דיח
וח חונענדןיך פיע! נוטעו נו
!יעבע חן סיד הינןנען  ,י׳״נע
!״טעטען ,סיט טר״ע חונד
חיננערעו ווחה! נו כעפחרדעי־ן

'
י
5

טהייערן  ,דענמן חיך ס־ין ! מנען חונד חויך
פערדחנקען החבע  ,דײז ^ יט נחרט! יכער
וחינפחוטינער ווחכוחיוקייט
סײטטע ו< יט
חונערײידעטעק ח״פעי־ ( ו״ן וו״טערע ; חונד
ווכטען■

ח פוריטבחרער ן״עדחנקע ! דיח טהייערן ךע! יעבטען ױנד ניכט וועהר
דױו הלזנד דעו טחדעו החט ויח חוי 1דעק קר״וע דע>־ ; עבענדען הינ־
סטעהע נון חהנע לן! טער! י 3ען טוטי)  ,חהנע
זו־עו -נעפיהרט  ,חונד מיך
חיהרע ! יעב ' עפחן! ע חונד וו״דע ! ״טוננ  ,ח״נוח  {:חונדיז!! ״ן דח .טוי־
וענד נעפחהרען דרחהען סיר חונערפווהרנעק ווחרבען  .חוכד חיך החבע
ק״נען פחטער  ,־חבע ק״ניע; 8טטער  ,חין דערען נוןרט! ייע ברדט חיך
ערפחהײננ חיך יו ר יחטה
טה״! נחהאע פינדען  ,ב״ח דערען נער״פטע
החוען קחננטע .ווחהן קחן חיך 8יט דעק מרחפעטען קוח ; ען  :״' סויט
וווזוניע( 4״נט,
היעהער חונד ועהעט  ,חכ רער ״חונדען ח״נע ױ״נער
ריח רער עוויךע חק טח ; ע וײנעו נחרנעו סיר ; עטןחנען החט.
דחך ! — חיך ווי! ו יו־ך ניכט ־ער פערנח״פ!ונ ; היכ ; עבען ׳ וחנרערן
דער טרחוט דיעלען תרחפעטען וחןין חויד ><״ן ; עיויטה חוי^ רינטען,
ח־ט חיהק ״׳!! חיך יו״נער כח ; עס־ען  :עע! ע נורו  5ען ״ ; חך חיוט ; חטטע
פערם״חונדען
;יטע ני5ש נו ענדע  ,ז״נע ! חטערהיןד וויוט  :חך כיכט
ערנ״עט ויך  £יעןײעהר סיט יעדענן > 1חר ; ען ׳ דחרורי ו״ח ח ועע! ע
ויח
דיין £ערטרויען ; רסם  .י(ז ;  0טט סיוט 8״ן םה״(  ,דענקע חיך סטעט
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דחרוק
החררע )1י ך י״ן  ,ער חיוע הו | דרייך דענען דיח חוין 1חיהן הח  1־
עען  ,דענן ( .עײיטהע דחו חינברינוטי; .חיהן וו  3ע ; רחרוק ערח״יוש עו,
״יט ער^ עבענה״ט
דער. 1חטטן' י 3ען הין  £ע נו החררען  .ה״ן דעחיענינען
דער חין דער  £ריהען יוןכענד טחן ן :ע! ערנט  ,דעו טיקקוחןו
יחך5ו
ערטרחי .ען  * ,דחו חיהק געחחרדענע ןחחו חין טטיןןער הינ^ עבוג^ נו רון־
רען .חינן טטויבע הינן .ע״חר  £ען פןיעהע ער חונד פערןיערע ניח דית
החפפנונן ;.דען ניבט חוין 1יויײ״ער פערןחטט דער הערר ! ני  5ט חויו
ווחהןן .עפח!! ען קרחנקט חונר קווח! ט ער
״ענטענקינדער ,וחנרערן ער
5י 3טינט נור חונד ניײײט דחנן וויערער * יט ערבחסוען חויל נחך ו״נער
^רחטען 4יטע•
י
דיעוע ה״ןוח״ען ווחרטע וויןן חיך טטעטו חין
יו״נעק4י 1דיז  3טכיווע
חויפבע״חהרען  ,ויח וח ! ןען ײיך בעסהיןנען  ,ווען דחו וח טיעך' ניער־
ווחונדעטע הערי! 3ו ^ ערבחטען
דרחהעט  .רוח ח ןנחטט ביוט יח דער
פחטער דער ווחיוען  ,חונד ווען וויר חויך חןןעו פערןיערען  ,״חו חונו
היער חינן טטויבע ! יעב חונד טהייער ווחר  ,וח בדיבט יח דחך ד״נע
ע״יןנע ןיעבע חוט חיוויוער .דיר וויןין חיך נון ײיך נחנ^ פערטסיען דוח
וויסט יויך ניח פער! חו :ען  ,חונד החבע חיך חויך חוין 1עררען וועדער
£חטעד נחך ״וטטער אעהר  ,וח ביוט דוח יח ח!! פחטער חינן היוו״ען,
דער יעדע ח״נער
טהרחנען 3חה! ט  ,יעדען א״נער ו״פנער חין ח״נעק
סכע  £ערנ״כנעט — .סח ויירוט ,ווענן חיך ןטט חוני־ פרחדט פחר דיר
ווחנדןע  ,ײיך הין ^ ןחוע טיטנען חונד >ויר
ב״חטטעהען ; דחרוק וח!! י :״ן
^חננעו
בעעטרעבען ו״ן  ,דיך דיעועו טוטניעו ווירדיןכ נו >וח  3ען.
חיןןיעבענדער ! פערן״הע יויר חי><>) ער דוטה חונד קרחפט  ,דחט חיך
טווחיעי ווחרכען יעדער פערווכוננ נוכן בח :ען
״יעדערטטעהען  ,יעדע
?ןזקקונןנ דער ויננןיכקייט
חיבעסוינדע  ,חונד רורך וו״נען
ר״נויטטי־כען
!עבענגויחנדען ,דחו חנדענקען > ו״נער טה״ערן עןטערן עהרען קחננע.
ווחכען ״׳!! חיך חיבער >ו״ן הער^  ,דחט ק״ן ביטטרעו נע  1יה | ויך
>ו״נער
בע״״וטערט  ,חך דער חוננן־קקןיכ־ע חי :ט  :ח
י״נבחר  ,וח
עיועפינדןיך חונד ווירד וח ! כעו פער! עטנט  ,נחיבט  :יך ( ח
חפט בעןיי־
דינט חדער
נוריקקנעועטנט  ,פחן יענען
דיח! 4יקקןי 3יער ■ ינד רזן• ער,
ח״נע וח!  3ע ע ^  ; •? :סיכק״ט יוחכט חונו ח  £ט  :ח עןיענד חונד טנן״ך
וח
חוננערעכט חונד ןיעבןחו ךענען חנדערע£ .יערן ו״ח נון  £חן >ויר
יעי־ע ץורט
ײענטענפ״ני־ןיכעו נעפיהן  ,חיך ווי! ן' פיעןײעהר ( .וטײיטהץ.
חוני ןיעבעפח 1ן' ניעױען חן! ע יוענטען בדבען .חונד דיח נןיקקןי 3ען
דענען ח״ן בעווערעו ! חחו ח5ו ײיר בעטיעדען חיוט ,ני 3ט בענ״דען — .
דחנקכחרע חנהחננ! י  3ק״ט ווי! ן' חיך דענען ערוו״וען ווע!  3ע עןטערנ■׳
טטע! ! ע חן ײיר פערטרעטען  ,חיהרע ערײחהנוננען חונד צורעכט״ייווננען
ווי! ו חיך
נעהחרצענד חננעהײען .חוכן חויךי יעדע חרט דיח ! יעבע5ו
 5עי 4ע! טען :ו  3ען ײיט דער חיך  £חן חיהנען כענױקקט וועררע.
פערטרויענר חוי '1ר״נע חןןן -נחדע החפפע חיך נון ,דחט דוח חןןבחרײ־
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הער*3ן .ער דחן ײ״ן טטרעכען יוונטערטטיט 3ען חונד וען -נען ווירוט  ,דיזש,
ווען דוח אין ח״נוט ״״נע ן :ע! יעבטען ע 1טערן וויעדער ועהען ןחוועוט,
חיך חױך דחן ב (ור ד״נעק טהרחנע  ,חיהרעו בןיקקעו וויררינ ו״ן ווערדע.
דיר 0פחטער ! פערטרויעט ײ״נע • עעןע פיר ח ונד  £יר ! ,חט וו״ך נ־ 5ט
נו טחנדען ווערו־ען  ^ ,ע 5חכט ו״עוט רוח  ,נחטט דער ווחיוען ! ח״ן!

געבעט
^

5
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חין

טטונדען

דער

טרוירי ^ קייט

״ײן נחטט חונד איין הערר ! טיע 1בעטריבט חיוט >< ״נע ועע{ ע
נענטנערןחוט >< ״ן ט>וח  5־
חונד1ונן .וטןיכע בחנןנינק״ט דריקקט סיט
פר״דענןחו
טענדעו הער׳ן דחרנידער ; דיח ניזננע ווע! ט י ערט״נט ײיר
חונד ני 5טו פעריוחנ וו״ן חיננערעו חויפצוה״טערן.
טרוירינען 3וטטחנדע זייינעו הער־
ווח חנדערו וחןן חיך חין דיעוענן
 3ענו סרח״ט חוט־ טטחרקוננ וובען חןי ב״ח דיר חן! בחסוהער 3ץ .ער !
פחטערהחנר >< ״ן ^ חננעו טיקוח! רוהט ? ח חןןניטי^ ער!
חין דעווען
טטחנדע  <> ,״ן טווחנעו
נור ב! חו ד״נע ןנחטט!י 5ע ן -נחדע חיוט חיני
קרחפט3׳ בעועבען  ,נור דוח ביוט
חונד ^ עב״נטעו ן :ע>< ־טה ײיט נ״ער
נעטחכפענען
עו חינן טטחנדע  ,דיח דיוטערן ביןדער חונד דית וע! בוט
חונחויפהחיןיך יו־ך פערפחןני-ין הונ.־ < ױך ועןסט נומ
קווח ^ ייוטער ,ריח
( .חטטעודיענוטע חונפחהינ > וחכען  > ,ויט ד״ניער ז .חטטןי  5ען חןןיוחכט
חויו > ו״נעק הער 3ען נו ענטפערנע[.
ח פחטער חיק הייוחע! ! מונוער וע! כ :ט עיבויחוננ הח! בער וח!! ען
פיר חונו ;' 3חר דעהיויטהינ דיר נחהעק ; ד״ן ה״!* נע_ ר ווי!! ע חבער
בעועןץענדען רעדניחן  ,ייח
^עביטעט חונו ריח פפןי 5טען ד״נער
פ־חהעק נע> ו־טהע חונד
בענןיקקענדען טינענד• > ויט
£פ!־  5טען דער
הערנען3ו ער  £י!! ען  .ויירז בין ח־ך דחו נון חינן טטרונדע
 5ערן .נץטענן
ווענן דוח דיך ני 5ט חונטערטטיט 3עיט ?
פחן 5ינוטערער נח  5ט חויוךעבען  ,חונר טיעפע
>< ״  :ע  :עע(' ע חיוט
ט ערײוטה חוײדחטערט ײ״נע נעיחנקען  ,חין קחנן ק״נען חױ^ ענב! יקק
>< יך דעו ןיעבענו פר״ען  ,וויח ור .ןן ח־ך נון דיעוע פפ! י 5טען חין ערפין־
ןונ^ ברע^ ען  ,חונד חיח  :ח!! חיך >* יך חונד יו״נע נעכעניוענטען בענןיקקען.
ד״נע ן־נחדע חונד ד״נע טטיט 3ע חיוט > ו״נע ח״נני^ ע ^ ופחכט  .חיך
פוחןיויוטען ״ :עע! ע ווח• ב־עטריכוט דוח דיך ? ווחרןני
רופע > ויט דעט
חיוט רירי  :ח בחנן .ע חין״יר ? דחררע נור נו נחטט  ,חיהק ווערדע וױך
ויןן־חטעי
ח״ניט רחנקען  £יר ו״נעו חננעױ 5טעו ה״ןי * — יח דוח
דער ?ערנ״״פחנ• ,פר״ו ןעכען  ,דױו חירוט
וו־י־גט ד ן ^ עטחפ 1ני  5ט
דוח ״ירוט דיח דונקעןיה״ט
דין וו״ניער חסוען  :עע! ע ערבחריועו .

^

_

״ייכעו 3ערטט 1ןרטען ; .מ״יטהעורורך דחו (י 3ט ד״כער ה״ןי^ען רעןי*
^יחן חוי  £הען{ ען חוכר וויך וויעדער דער  £ר״דיכק״ט טהייןהחפטי; .ווער׳י
דען ! חווען  ,חוי '1דחט חיך >< יט  :עעןכהייטערק״ט חוכד הער3עכו  1ר״דען
ד״כען כח״ען עוויכער 3יר חוכד  £יר פרײועי
ן .ע! חבט ו״עוט דוח ןיחטט !
רער דוח דיח ןיעב״^ טע ^ עוויטהער
חוינריכטעוט .חאען .י

ג ע ב ע מ.
אין

שװערען

קראגקרייטעןי•

חןן><ח  3טין .ער ! ערבחרחוככובחןןער טחב  £ער ! דוח החוט קייכען
כעכתן!ען חן דען ן״דען ד״כער ; .עטחפפע  ,ןחכדערן חחע טריבוח{ ע
דיח דוח חיבער חוכו חויו ווייוען נוועקקווחויכען חבוי 5טען פערהחנ ; וט,
ן״טעוט דוח חול וח! כע חרט .דחט ! יח
חונו3ו :ן ווחהרן ווחהן
כערייכען ; וח וויח חויך פשה רבינו ע״ה ד״כענן פח! קע ישראל פמר״
ויכערטע  ,ח!ו ער טפרחך  :״דוח ״ירוט חין ד״נעק הערכען ערקעננען
וויטען  ,דחט דער ע״יכע ד״ן ; חטט דיך כיכטיכט  ,וויח רער פחטער
ו״ן קיכד (נוכן ח״כנען בעוטען) 3י 3טין .עט .״
חין וו״כען קווחןפח! ןען ן״דען  ,דיח >< יר דחו ןעבען פערביטטערן,
פלעהע חיך כון פערטרויחונ ^ פח!(' נו דיר חןןפחטער ! דער סח חן{ "ן
יעדע ווחונרע נו ה״ןען פערי 1חכ! ט ,חונד דער דוח ח! 5ין עו חיכןטטחס
דע ב־וט  : ,עןב<

בענוקרחפט

כו

ט

דען טחן

היכטטערבענדען

קחרפער דורך כ״ע | ען

פער״נכען
ר

יעדער טחן .ברינכט יויר כ״ע טיוערכען  ,יעדער ״?) יכיען בריככט וויר
נ״ע ק״ס! ,יוייכע  :עעדל סיוחכטעט נחך טרחוט  .נחך ער! ״ 3טערונכ
חוכד נחך טטחרקוככ• ווח חנרערו קחככטע חיך נון דיעוע ערהח!ונכיען
חין ח״כעק ר״צןייכערן יוחחטע פיכדען  ,ח!ו ב״ח דיר ח{!! יעבעכדער
וח טרחוטעט ׳ח חויך דער ה״ןיןכע וחנכיער ,חיכרעכן ער ספריכט  :״רוח
רעטטעוט ועןםט יענע דיח ביער״טו חן דען פפחרטען דעו טחרעו
ויך בעפינרען  ,ווען ויח חין חיהרער נ (י'4ק נו דיר רופען ; חח וענרעוט
י "| כוןטטןיכעו ווחרט ,דחו ה״ןעט חונר בעפר״עט ויח עןוכן חוכטעס
ן.חכן .ע.
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וס ן״ס דען דיעוע קר) 1כק־״כ 1 1ו״נע עייי־רזכיסיווכ^  £יר ײיך 3ונן נח •5
ניצטינק״ע סןןעו נוירדיכוען חיבער דען החהען
דענלןען וויבער ריח
ווויתעחררערננ  > ,ויך וויערער
ווערעה דער נוו^ ענר .ױח ו״ח ח״נע
בעווער חוכד דיר חהנןיכער נו ווחיען.
וח ! ע^ חיך רען הייויוןי ^ ער ^ חטער וויינע כוקונבנו חין ד״ניע החנר !
 0ווענדע רחך ד״ן הנן .עויבנ 1ייככו  £חן ײיר חב  ,חונר ו״ח וו־ר חייו•
רעעעע 8יך ^ ,חש  !:דער םר״ע חונד ןיעבע.
אער ^ נחיי^ — הערר !
חווען!
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