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דען הערןזרו} *ן } וגן רזונ׳ דער ןמ ; ײנה ווחונדר • צנר היוט
בטחסן ווח; חי; חונטן ווונ רווכן רזיט[ כסיי;ו;רר • ווערקרון :ײן
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חין סרחח;$יחה !נד • חיןדרן.נניווע! טדחווחרעיו!חו} ביקחנט•
העט חײן קעטט} ין ווײבה• חונ וײט חירחײןסײנן קנחבן• וון
היט חין רנגן טינן :יןריונר * חןט חיר וויר םרווחרןחיבן• רע החט
חן זין יפ} ןוטי טוןנט  .דז ײן זי ניט חן טרײבן קחן• חונ ווחר ;ער
פחכןחונ׳בידר•רד $ו חײן טטרקױוחן •.
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י קינן נחע} ט ווחד זײן הײבט טטחט נו הנט דער ווחר זער טרײטן
וויט דען קינן סון סרחנניחה ווח} ןיטחן■ רר הוט חײנה טינה
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רר נו ווחר זיח ח(ר טוןנט<£ו} .חן היט ;י ריח טק ו; חןד!י;י רען זע}בן
*ח{ ;
*ח}
הערט
זין
^
ונד
;
חןין
סון רער * חןד}ינה סײן • חין זח}כר
טונהײטחונ׳טוןינטחין
דערווע
}
ט
ניט
ןיסונרן ;ײן• ערןירחכט
זין חין זײן זין דיחווח} ט חין ןערן זעהן• ן} ט וויר סחטר חונט
װוטר דר} ויבן זוח וווטט עט ןיטעהן ו
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חיר דיזט רס ןינן
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ךיא ויוףר טפי־חן נו חיק
חויר ועו/ןײט חונ החטטקײן וזיח • ריח ויי־ט ריח חוכןניהן הונ׳
ביהכן די וועוט • די ויוזן עט טחן קר־נן סין רײכטוכן חוגגעןפ*
עש חיו קײן פערטט חויןרער עררן דער ריר גױיכן קחן• רער החטי;
חןזו ווחן חטט חונ בחכן בײח חירר ױן • חוין החטט חײן׳טין
ןנד טח  £ט גחט זײח5וב חונ׳ רנק • ווחרוכןוויןטטו נון ניהן חונ׳
חונט בחויר ווכן קרנק•
ווחרדער
טרעקןדח
ערהערטחירױוט רע הוב
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ךאדחז רר
ק־נן ,הערט קחנט ערט חינן ניט חב
טוחגן• ערטםרחן5ו
חיכן חין ווי 1ריר פחר ווחט זחגן• הוט רין נו ערביר וײרן היט רין
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ווערטחף־ןז ערזיחהינג• ער דנקט;5ר פחטר חונ ױוטר ריז<
חיכןררוויב הטןגעבן• חוניריטחײןוועקהײױויין נחכן חיט זין
ווחטחינןווחרעבף
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ון נו חײן ווירטן חײן־ררווירט

ווחונױ־ חונ היט חין ווייי קוקױין• חיין זוחויטקחוין זי נו רירייגױונד
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קוחן חײןגווחוטגרריטרהעסהינז־ןחיז זײן נחײן גר חײן טטחרקר
הע 1ט דר קיניג הוט חיכןחויך זונטחג חין טטעק ביטטעוט
ךא דז זיגױונרהערט פרײחט ער זין זער■ ער גידחצט חיןוויןרר<'ו
רײטןחונ׳וויןחײןױגןעהר• דחדיחנײט קחכןריצטט ער זיןנ־ט
הביטן חויךזיי( דעק חונ טיןט־ויש ער זובןנווײח זיןברניטױטן-
קווין פיןפערטטןחונ קיניגןנוזעהן דזטטעקנורײטןחײן • ווין
ווח[ ט זיח ווחןן חזו נענן חברהירקענט חיןדחןקײן רד קינן .חול
ק־נגן טטעויט  :יןחוין 2ײיין גיןענררהון • ווחגדןיגה װיט חירןיונג
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קרעפטיגױכן הינרן נו ברחן זײן טטחנג • װיט ױח 2ט ער רען
ריגחין גחר וויח חוגי׳ בנג•
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ךןי^ ךיך
וויזרן
 2זײן בררולגי טטחנן וזויך דער
כנלר•
דןדוויןיזק5
וויט1
י ריחפים סון זײןחיײנין

םפערט• רח * וזט דחט םפערטיווגטר
חיק סח('ן חיברוײן וויון•
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 6ױינט היגרן החטסטחןפרטםיןן:
דאז טעט הינרן פר דריכון ער ריט פחר
ווידר נחרן חוין חײןדיטידננר
ריןחין קחק רזויף דעק םי ^ן
חונ \ .חי סטחו ן חר הער
רײטט
חונ׳טסרחןוועןגרווין ווידררענןחונ זײןטטחנגטחןנו
כרעכןוויןחיקחן ןןײזן דחט ח־ק ווערטפרגין רטןחכן;
דא
דחט:
יןויונר;חן פחר נח־ן ער זער
ברענט• ער קחקקיןן
חיכן
גריטןחונ
קרעפטגייכן חרן 2חיק רענט חונ טדחן חיןחחורעטייןנו
ברחןחיקדיןהנט• חונ׳
* וזט פון םפעדט שחױן הינטר ; ין חין דעןזחנד :
ך/זךקינגנחכןדןגרױט
הערן•ווחונדר זויט חןיזײןהערן ן.
ווײן• חונ׳
טפרחן נו ןײן
ווער
זוחן דער חיחיר ריטר ןדין ער טיקט
*ײן ! קײה נו
חיק
לופר־פחרן
ווער ער ווער • רע ענטפרט
חין ביןחײן
חרזור
חי,
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חויז
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זיײן ווחן
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ווײזןרחז חיןקענטבייח
טינןיונןפחיחן
רער
החןטן
רען
סרײזן
רער קינן וער החו' ט
יזיזיט סחר
יזירןט בןוד ןוטרז ער זין  :יט טעט נענן• ער זיוזט זײןחײן
דחט
ער
זין ניט ןיבט נו קענן :
|
ך| /
ךגחןקח*ן6ין
חיק
ריטר הײן חיטניכר ווחןט ביטטין• זיח
ןיןטןן
יזײןקןײױעהררעןערווחרוויןטחיט זיחקוק לוןין • רע י
טטיט
זיח רער נירר דער קינן חונ׳ חוי דיח עהר חיקןחבן•
ערהחטרעןםרײזדרהחןטן?וב ;ח '" ערחויײנןהחבן•
ןרײ ^ יך
קחנטחיקחנדרטטנענן• ח 5ט רער ריטר>ייט
רען
;
יןברן
*
טו״יםן
רח
רחט
דיח
טינה
זיחןדוינה  :חן1ובט זיח חיןניטחײן
כיטן זיח ןרח
 5יט זין חין העמן רחט חיז וורירדן חײן טינר זין
חז חין ח<
ויײן
טחן
ניט
ןיזעהן
החן:
מן ^ ן
חיןןיווחרווחרן
חובערחיז
סון
ןדוטן
ןיטןעכט
• ער
זיוטט
׳
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ײן
*
ײן
עו־ן
< העוטווען חיכט לו וועןין ברעכט■ זיח ןיבט
חיןוײט
ןננין
הער$ין חנררטט קחנט עט ניטןזײן  .רער נחן
ןינןחיטןיצר נור הערברין חד הערן רזונ ריטר •
ץײל 5וכ ווער חין
חויןןחכזןחונ׳חוין 7הד זוערק  .רט דער ריטר
*
>זיט דעכז
זיןברן
טןיטןהחט בוויזן ןרוטי טטחרק חבר ריח
סין
זזחןדןינה
קענטזײגר
ניט * ווי ןעםן• חונ׳ קענט ניט
רחטטן נחן רוחןנחן קײן ביטן עםן:
ןןײל
זוח[ נחק חד
חיר חק חוין 1חײן זײט חונ׳ טםרחן$ו חיר דוח
י
בױט
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רויו ביעזט יןרו חוי נײס ניוועןן הווט ײונ׳ניטריירו * יר דרוכן וויז יוין
ד־ר ־פ טרויחן חי ז׳ײר 1ינט חדך * ײן הרלן חול ניב זויר גיטרײחן
רחט חן חײ טערנן .־
אבר רח; זחויסטו הוטן פר בחרגן חין רײן הער3ן גרונד • ־ד חיוח
ענטסרטווירר נודערועובעןטטונט• חיןווײטניוןטחוין 2עײן
חונ׳חיןדיגנניוועןט רזחירזחויט חן ײירביגערן חונ ' חי 5ט ניט טחן זח 1ט
חחגחנה הע־־טיטםרחןזיח חוזו נו
דער ריטר וער
החטפרײז דרהוטן חין הײנטיגןטורניר• זײן הווט ןי\ .ט חירחוין3
*ײןהערנן •
דטחיןניטקחןטוחנזןײער• ררוכןווחוטחיןגערן זײןנח״ן
וויטן ווחט גיטזעכט עי־ ווער •
ךיא חס; רד טרײן גחר׳זער רחכז  :יח הערט רידן חוזו חונ׳ טםלחןי
הײן ויבה פרויח ווחט זחן .ט חיר דח עט חיז דחן ווחוו נו וויטן ז
חײער,םונהײט ח;נ ' הו5ר טטחנר• חונ חירווחוט ייבן חײן פרעזודן ריטר
 .דער חײן ניט חיסט ביקחנט•
 3יל וײבט בי\ .ערט ער חײן ניט חונ׳ ווײט ניטסון חײןנו זחגין׳ ודונן
ביט חין חײן חיר ; חןטם חויז רען הערנן םוח \.ן  .זוחגדוינ־ ענטסרט
ווירסײטטרויריגן ויוט• חןזן חיז דחטדי טי־ײח דיחירווירביווײסןטוט•
ןןילט חיר ריזיז ^ חויםטחיבןחןזו עויינטחןהין^ חונ׳וזחג רי חמינײח
חיז ניט וןײט נו זוכן  .־חק טוט ווחם חיןזחג זיײן העי־ין טוט * ירם
זחן.ן חזערחיז ס־ףוברחרטהע־־• רחרוכן זח^ ט חיר סון חיכן ן .ווחר ווחרין
חונ רידקײןחחי־טויע־־•
 ] 3113חין  £וןוײיניטוועגן
ביטןחזו
ווערטערם
ניט פרהעון • דחחשן
טוט ניט זווין • טוט
חײן
סר
זיין
הערבריג
טטעזן • דיח חכן טסיחן
ןוײו' עז חײן יוח זיב חיז חונ׳ חײער בגער ווין חיכס גערן טחן ביקיוירט
חײן ניטחויזו .־ער •
ןין זיחרגנפ גינג יר חכן חונ׳ ווחויטסוןריטר ווחרן גיןןחר • ז^ז בגיגנט
זיח חין גויײן בײח רעק טחר • דעי ריטר טעט  :יח קענן ער העט
ויחבײח רער ײחגרןינה זעהן טטין • רע טעט יץ סרײנטויןטטעזן חונ׳
טעטקיגן חייגין •
 3אך ןיבויין טעטןזיח זיןגרימן דיחחקהוב?ו רירןחן • ווחרוקווחןט
חירחײערנחוין חונ׳ חײער גיטןעכטוויטןןחזן זחויט חירוויטן זויח
עז חיו גערן וויטט )
■ וחגדויינה םײן זיח קענט בײח חײן • ניט ייענגר סי־
בחרגן •
ריטר
ענטסרט
ווידר
תק
חזו זחיט
ךחנק ז *גן ריח גני*ן גיטויעכט וויטן ביגערן  .חונ׳  :חןט זיײן
( ^
גינעדיגה

ךאדח.י

דער

חיר•

חייןדיחגרוטןעהרן•

דח

ןח

פון זיגמונד אונ׳
מאגדלינא
* .י

4י;
עדין .ה פרויח :חן.ן ווחרוק חין>< ין ן.ימ ; יט ?ו דנגרקיבנן• יזיך
החבטחזוחוין
^
וזירױנווון
דזרוין> ייןוויןניט ; ה;ן:
ױרזהרזמןחםן ווטטנו וויטן
ווחיהײט :חןן רעכט ו<ײן וט;
כצט
חי :ןערהוןרווג ןירויןט ;ער •
קענט חיןזויט חיר
נורידקורון
חיןווחןטרויר :חןן>יער:
נחק חײן סון רען ררײח
רז חןסן רי חוטר חן הח טעט
חונ
טםרחן דען רינן זחוט חיר ח־ר ברענן.ן ׳ חונ זחןטחין דער
חיר
1
סירטטןסון ווײנט וועו־ן טענקן• דז זיח זחן חן טררוןן חונ׳
>וימר ױדענקן:

א' 31
ווײ)

װײןןטוניצט• .
־רוןטרויריוירדירו

ער

ריען•

הענן.ן.

דיאחכן
נחכ( זיןזין ווחונטר חז זיח דען רינגזחן•זיחן.
ירחכט:יןחין
הער|1
זעזברט

נו
טסרחן • דר ריטר זווז ױין סון קעטט1יכן
 1ײט
הער
•
זײן
טוןנט
טוט דחטבינײ\.ן חין \ 1.ויב רערזוחןרױנה
!ענןררוער.׳
ךיי ^ חק
קחכןה־יכןחונ׳ סחנר דיטין ווח\.דױ; ה ו״יגן חין בעט חונ׳ חז
ויח
ריח
חכן
רער
זחן
ןחר
חי־ן
ו
.
רוטה
סרײר ייח העט• ברענןט חיר
גוטי
נײח
נײטונן
חחבט
וויר
וזײן
הערין \רינ \• ריח חכן טסרחן
ןיבהסחיח וויח ױפחןט ח״ךדערטיןרינג .-
החט חײן
יב סון הערנן דחרוכן טוט ער חײן רען
דזחירזײןהון.־ ; חוטרעײקענן חול חןחיכןגירענקן• זיח נחכןחין
זויטגרוטןסרײדן חונ זחןחיןסרווחונררחן• 0נוח זזײן חכןקוווט
דער רינ\ .פוןחײןחר>זן חידן י^-חן .־
ווחרןין
חטן חין זײן
סחטר
חיז
טגר
קחנטחןווחווחרקןדזער
חיז סוןוזײנטחעגןקווזןהער• החטטו
יוין ניט
ױסרחוט ווחז ער חיז סר חײן גיטיעבט• חין הויט ניט דז
ער וןירט סר העוט זח\ .ט ויירט \ חײ רעבט:
חכן טםרחן ער
יהײטן
וו
דז ער
• חיז
סוןקעטטױביןןײט זײן סחטרחיז חײן \.יוועןטי \ר הער• ער
ווין
זין קי \ן ני>זין ײין \עבן נו קענן חז נ> חײן חןײן• ווכבן ער וזיט
,
חײןקענטחןײןרירן דח :וין עדחײןחןטזח \ ןסײן:
חק
טוט
גוח
רחטןחין
דז חין וויטחיקחױין
חונ׳ קײן \טרײח דרויז ווחבן • חין ה 5ט עט ווחד חסן בעטטן
דז
* ןקענטחיןברענ \ן יזרײן5ו רעןהינטרטירסו | \חרטן וזעכפי
עזסרבח־ד\ן זײן:
קחן
גטן נחן טרינקן ביז חין ווײןזיב
יח

ער

חןו'

רינ\נ
טענקן•

עף* חי; סון\.

חײן \.
יווע 1הער•חין

דיא

ליבה

איר ניט?

החט \ .חין:חײן:חן.ן
װער•
דערזחצן•

חן

רידט

חןזיח•
ירוכן\ווירר
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*  £ון ויגמונד אונ׳ מאגדלינא
?וחיקחו ^ יגטרחיןידיח *יח  .דזערזחן >< חרגן חונןעטןנייס
חרײן קו>< ן5ו><רי • ריח חק טשרחן וזחרגן ווין חין גין ס חיק ב1ד
חונ טיר;

די י זעוביגנח=ט טוחפט )
־יחגרןינ.־• .חין גרוטןסרײרן• חונ׳קוטטספט
חירןרינן .די ועוב טינהוײירן ־ ס * חחננט גינג דיח חק פר רען
ריטרטהרביריג סטין• זויח ב1ד זחן זי דער ריטרקחקפויוקט
נוחירסגין .׳
^ך

ח; טפי ;ג  .ײחפױינטויןחגנ טפרחןחזוח נו חיר• וויח גיח עטדר
טין ז-יחגיןינה׳ זחוט חיר זחן.ן >< יר חין החב זיח 1יב >) יט הערנן
קחו זיח חויז> זײןזיןנ־טטוחןק ררוק הערט חין גערן חוז גוטט

ייטר דחז זחזטחיר>> ירןחיבןחן ^ ײןחײד• זר זי חײן ײןןיבט
חוני החט >< יט דען רינג ן .רוטן סרײד זיח החט חן ווטט>< יט חײן
נורירןחויי־ן • וועויטחיר>־ייר סחיק קחן עז גרינג גזײן
הײ; ט חוק עטן נײט נו דער הינטר ריר סוןןנחרטן • חיר ווערט
י
עז חו;!ן סינין דחרט וויו' חיןחײערווח־טן • חזו חין חין חײן יו
טינה >>ח,גרו' ינה סירן ח.־ו סינט חיר זיח חוײן • חונ׳ קענט חײן
♦ חויז רידן חונ׳חןועהן היסט חונ " 5ן :
4
רר ריסר העיט ווחר ערדערסרײר
חונ׳ ער
רינו■ קעטטוייכר חז דרערטט סיז ><רע • גיבט חיר דען רינןג סון
הײ; טוועןי ,,דר רח חיז ; יט פיו' ווערט• ןחז זיח זין ןחזן ררחן בניגן
ביז >< יר גחט >< ין בטערט:
ניט 6ר
' זיח>< יר ניט
סר חיבו
חיבוי' החבן רז >< -־יןטענק חיזט חזוקזײן דז >יחן
ביוןזוייט טענקןחזו חײן חירויפערטטן סײן • חין ווי \ גערן דינן
 1וען זי עז ביגערט  .חונ׳ ״יו חן גערן הין קוחן סיח חיןס ןחײן
החב גיהערט .־
ךיא חק נו דר>< חגדןינה קחק זחגטחיר חןיזח5ן • דער ריטר וועיט
הײנטקוחן חז וויחחירהחט גיטםרחכן • חונ רח טיקטערחײן
חר  *.קעטטויין פינגרויײןחיר .יחןטוײן הוור רד קענן חונ׳גירענקןוײן■

דארח.י

זער• נחקחײן.

מאגלינה ווחר זער רער
פרײטח< זיח דען רינגחן:חן•נון><עצטחיך'

ךן

הערן וויח זיח טפרחןי חין בין הײט זוחרן זוײי־ פײיט חונ׳ גנין
גיזונר• חיןקחן קויקררווחרטן ריח נײטחונ׳דיחטטונד :
ז
>< ײן ױבטטר חײן><חו' ווערט קו><ןרורײן • חיטוייצה טטונר דיכדט
^ 4

•*

פון זיגמונד אונ־ מאגדלינא
*ין חײן יחרזפניזײן • דחן העט ;י ודט רעןיש :נרי | רוײן ןנחטי<£רײט
חח פרטריב ויח חיר וועזן ריח ווחונרר טייה >;ײר•
ץ״ך״ ריטר קחכן נו הינטר טיר! ה ודח זיח העט ן.זין .ט חן• חונ׳ סחנר
די חנןחויךחיקווחרטן קחקגוחיקיוןנחן• זיסירטחיקגורעריזח^ד! ינה
חיןחיריקח ^רחנײן• דחפחנרע'־ ויח זינן נחןחטטרח; הערנןזער•
וויח  :־ח חין דר וחן דער נינדט זיח ; ין זער• ;יחווחר חין פרײנט! ין
חנטסננן ווי! קוסי חיר !יבן הער• רעסןריי ' ק! חססט ;ײן הערין חין !ײב•
קײנרהובחןגורירן רערריטרנחןרח :טינה ווײב•
ך ^ ךנחן קניט רע רפ חיר נידר הוב גו רידןחן• נחטסר!ײחחײן
פי! עהרחונ׳ ח!ז ווח; חר חי.י ןןח! ניטחן ; .י קחסןחזו ב!ר היב חין
חוין 6 7ון רערעררן• זענט חין נעבן  :יןרען חיחריטרווערדן
ךיאחכן גינןנ
חוועק! יז זי בײח
חננרדכ!
ײבןח!ײן(> .חן.ר1ינה הובחן

,
גורידן ח'ר ! יבטטר ריטר וײין• חין החב4יוטן ! וטט נו רירן זייט
ווײן חין3וכסןחונ' עהרןחזו חיז זיײןו/יון זח! טטחןגיטחנררטטביז׳ערין•
איךטווערבײח *ײן ביטעסר הוב דער ריטר חן נורירן• ןנחטזח!
׳  :ײןגינײגן נוויטןחונט בײדן• דחט חײן נידנקן זײן ניט חגררטט
ײז3ו 5ט חונ עהרן • חדר חין זח! 3ו סחטר לחזנ׳ חוטר גױור ווידר קערן•
ךא;יח ריח רירהערט וויח
ווחו! עטחיר \
ניפע! .חין^! ויב חײן
חױן:
>וײן טרויחן טווי ^ ט נון ווײטר טטי! • עט ניװט>ויר יוח ניט נורידן
>ויטחײן *חן ח1ײן• חבר חיר החט>< ין הון ןניזיכרט נחן רעןווי!ןײיין •
דרום ווי 1חיןחײןזחןנן> וײןהעהןן .ח:ד• רח (  .ן חײן החב*ניזעהן
!ודר ערטטן טטונט • החט חײן>וײן הערין ^י^ינט ח1ז ן.וטן
ווחר• רען עט חיו ח!י טוזננט חן חײןגיסונרןןנחר•

ךךן 0חיד!

ריטר

ווחר חןחײן
ניײןביס•זחן.ט *ירחײערןניט!ע5ט

סר העױט * ירט ניט • דען עטחי; קײן >יענט חויך עררן דז
חיןחזו( |י! ^טיןןנין  .חזחײןחיר! רריטרררוקוחןט>1יר \ כין חײעדוין •
ךאענטנדט חיד דער
ריטרהון^יבחמי סערטטןרײן•
חיןבידנק
>> ין חונטר טענן 1.ין קיןנן חײן• חייפק סרײנטויכןווי!ן דז חירקיןנן
>>יררר 3ײןטהבט• החב חיצט דחן ניט חוק חײן רס דינט דז חיר ױין
<עױט חין חײערןניגחט.
ךךן  0חיזבי
1ן דז
חין
חײן
זחן
.
ױײן
נח
>
ון
ח
>
נ
'
ניט
!ע5ט•
חונ׳ווחרוכן
^ חין בין
חהערקוױן
;
ח
!
ט
חירןניווחרווערןרע 5ט• עז ױוז חבר
בײח חײן ב!ײבן
דפ
בחרגן
•
עז
קחטט
ױיר
>
>
ײן !עבן טוחחיןביזחרנן
איךבין חײן
חײניןה:זן רז
קינגטנ£
פרנניחן•
ודטטדײטחוסטגחר
יזער
ןנ
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זער ז־זיט חײערן שחטר ( ויב חין• ווונ׳ הוזב הטדן זחןן וזײער טײכן דויז
* ניטחין דרווע! טדרונןהחכחין * יןסוןסחטרחונ זווטרחוועקןיטטעוט•
או ^'
בין הער קווזן חײפר הו!ד נו דרווננרבן • זח! ט דחז חײער
פחטרהערן * וטט חיןטטערבן• חיר! רריטרחיריח! ט ניט
זחחגן הוב ויח חן• עט זח 5ווח! ב! ײבן סדטזוי]גן דוח טינר
!יבר * חן.־
אין״
! וב ןחט רז חין החב ניפונדן חײן ויענטן • דען ן .חט החט וויט
׳
וזוי־ זע! קײט טון בענטן• חונ׳ חיר זײט זער ן; יחו! ט חננ׳
סון ןחטן ױט! עצט • חונ׳ * יט טטרקי טונהײט חונ׳ וײט
.
ווײזהײט חיז חיר ג!ײכן ניכט•
חיר יוח החט
חזן פחטר חונ׳
חנט
חונ חיר סון ווײנט וועןן הער קווין זײט • רחכן חיז בי! ן
חיר זע! ט עז ניט החבן חוסן זונטט ױטחן • חיר זח! ט זיק
װײן חיד!ר הער קײן חנדרן ווי! חין החן•
נחק
וני קעט חונ׳ חײן
טםרחן וחרן דער קיטן>ח! ט חיר זיין חײן װחן• זיח הינןנ
חינן זיח חן ה!ז חונ׳ טסרחן חזו נו חיסן • בײח חײנכן !עבן
ח 5״ײן טח^ חין קײן חנדרן גחנן•
קניט סר חיר נידר חונ טם־חן
רוטן
ן .יבחרגה סעריי ־זן ויח טענטט חונטר ח!יװײרן • ווחז החב
חין ו׳ווןןחיין סרדינס ריחעהר רט חיר װירחן טוט מין ווי!
חײן חן חיבן רינן װיט !ײב חו ^ ןוט •

װײל

סר !

ויוטר ! חונ׳ !ײט •

ץיא סוןח!ז
חײן!ני!

העסט!
ורחן .חונ׳

ער

חויזן.סרײדן • הון

ער

נרזסן רען דריטן רינן דז

חיסן ריח װוטר
טענקט•

ניויט רעןרינן סון חיר רז חיר װײנר ןירענקט• ויח חנטסיםנ
דען רינ^ וויט ^ רוטןסרײדן • חונ׳ נחכן דעןריטר פרײנט!ןי
הין חרין ויח זע!בי^ טינה ווײדן •
נחן נחק
נד
ויב ווחוט ר,ײסן
זיח שריח
נחן קוװט ב!ד ווירר חין החב נורידן *ין• רער ריטי קחק
הײק ןידחכט זין חין ; ײן וין• חין דנק ןחט דט רע וייר דיח
• עהר החט טחןסר ןינן־
ן ^
עט

דער

זין^חור!

ןין•

חינן
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1וי :קײנכןריטר,יעןכי עהר ווידר פחרן • דען ער זח! ט יוח דױין
סינה פ־רטטן5ו טײן  :ײןחרוררן• עי טוט וזין ניט רײיון דס
רזיןי־
בין כנון סיזטר ווונ׳ ויוטרווכנק \ .נוהן • ווײן ווין הוט רר סרײר רר
ריז וומוגסרזיןהיחןיזובן:
נן ררניוןקיוכןער ווידר גו יויר
ין יוונ׳
:וכן חוני טסרחן חין קחן היח ניט בןײבן ײין דרושן וויי חין ח;רוייב
געױן סוןחידןיױײדן• רעןחיןוויי* -ו חײןסיוטרח; :יווטר \ .רוטן
יחחר טרײבן:
החבן קײן ווחרט סון וויר נהעיט  :ינט חין בין ן.נון.ן פון חין ררוכן
קחןחיןניטןײנןר ־ןײבן ויוו נו ויח ייהןהין חונ וויןבוד ןןידרחי)
קוװן קחדין טחןן י ררוכן  :חיט חיר  :ויר רד חב ן .עבן חונ׳ נייט
סרזחן•; | .
:יח דיוו הערט
יח זער רער
חירי חויןן חיבר
דיח טרעהרן חיסן חיבר דיח בקין • חונ׳  <:יט ן .חטן .״סנן הוב  :יח
נו רידן חן ח.יו • עז חױ יזו ; ווחר חונ׳ בױין ווח :חיר החט ןירעטדי>
חיז ביןך דער :ון  :חיפחטר חוני׳ וווטר ןיחוחכןױין .
טיחן ןןח;
חין ( יבתיז וי־טןננןהערנן דײן • חיכן טוט .יער כטווערן דז חיד
חײער חױ־ ױבטטה הי :טר חײן חטט • יױןטויו ױיןוערנױחחין
דז חין סר ןײר ניט טטרבן וווטט :
טוט חירנו וויטן ווען חיר
ווערס
סון
רען
חין
־ער
גיט ינן ןעבן רחט ווערט
חיר
חינן
•
חונ
ווײן חי ,־יוח ױוטט ניהן חונ׳
קחן ניט חנדרטט ן:ײן•
רח
ןחיטט
>< ין ניט הינטר חײן חיד ויבטטר
ריטרװײן •.

^ייל
יויז[ניט1
יץ

דא

ררום

נון .וועןט:
ייו£ר

ווחר :סרחקן•

סימן

הינן• וונבר .נון

דא
ערזיחהערטרידןי<
יטקןען.ןי3
ןהערנן•
טסי־חןעיביקוזרטחײן
׳

ניט חיו זער חין טוח נחר טערנן• חין החב<<יר חין :ין ן.ינוײן,ניט ח
ניהן פק הי:ן • ביזעזווערטבענ *־ווערן חונ׳רעכט ווערטחינן;.
ווע 1ט( יבר טטערבן ח< סון חײן ניהן ח״עק• זחזיט חיןחיבין הי׳ח
בןײבן ןיחז חין חײן ניט טטעקן■ דח ; יח רחג העיט ווח־ .ײח דר
פרײט ןחר ז.ער• חונ׳טסרחןקיוגט הער חיןווחיחײןרחטןחײן
חי .־ןרהער:
סון הינן ניהן
סחטר ווין ו׳־יד

0י ד><ו:ן

ח,־וב1דד*:ן
קחן•יען>
יײ|

ןעבן

חײןחנדרן><חן• חונ׳דח :רח :ין> יעכט רפ חונט ניט ן וט ױין דדוכן
ווע('ן חירניהן סון הינן חין חײער(ינדחנײן •

 5אדחײנרןײחווי(
' חין
חײךביטן•דחט:ח!טחיר><ניט£ר
זחגן
יר

ןח[ ט חײן חיט ײיר ניכטי^ ה(' טן ביז ><רי נו חײער סחטר קוחן
4י5וגן
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נינװן • יזונ די > זירדי ר
>ו? 3ײט>י 5סן װיספרײדן• זיסן!! 1דןי1ןי
ויין ניטסוןהקסיירן •.
ריטר סווערט זעי דז ערט ייס רזנדרסט
רזיך
ןיןנורמכטןחבטןןוטיסערט • חונ וי ' סווחז >> חן בדרןג וומחין
ח־טןסיר•
נחרפרדיחקהח ' סס  £רבחיןןפחוןטרייר •
זח! םרבחרןן בןײבןןזםייחןדיחזוײד ןוט • דערריטרןינןריכםט
;ין נו > ײט םריזיכי > יוט • חזנ דח די נכט ווחר קחזין דיח  :יח
בססױיס העסן• קחק דר ריטר לו דען הינסר טיר[ ה >זיט דרײח
ןוטיפערטן;
אײל סערט ווחר
ןיזחדן
>
<
יט
בחטחונ׳חחסםר
ניטן ווחר• חונ׳ פחנד
׳ ריח >>
חןדױנה
דיח
דח
ווחיחןברײס
ןחר
חחן
נחכן
>
ייט
זיןןחזר
זיזבר
םעחין
חונ
חידוןיסטײן
•
חונ׳
ריטר
דר
םון
דיח ןנ 'ן נ  :ט ביז
דער טחן הער סײן•
ןי ריטן יוחײנק חחזדנו נחהנט בײח דען>> ער • ווחו קײן וןען נוןטטען
חחר חונ דערחחודחחרזערדיק • דז ױן ז־ח ניטקחןןםינדן חונט
ח>>ן ײ ניט הערט • דר נחן סטײןן זיחחחנטראון רען םײרט .-
ץי זענטן זין חין דחז ןרינה ןרחז עסן חונ טרינקןפײן • דרנחןקמכן
חײן סזחךחןדעיױחןדױנה רײן • זיח ווחרוויד&ון רײטן דחן ױח
סו' וםטדיחןנני נכטניט • חונ׳ ױןט  :יןחיןױןחונדססום טזופנו
חוסן ןוויןפז:
וועין זיח
וחגן
חין
חונ׳וועוט
ײר
סיײבן
דיח
קחקחיןקח
>
זרבוד •
דיחזחןחויךדחטבעטדחווחר
וזחןדױנה
ניס
דרינן
.
:
יח
ווחר
ןחר
:
ער
רער
סרחקן דס ױח .גיס
קענטםינדן;
יך ^ ״ן ריטד >> יט דען  :יזברסזיטז החט ; יח חוועק ןיםירס ןוויס•  *.יח
זוךםזוקס נודרקיניןן
חונ׳זחןטחירחױןסיכנסחיןקחן ריח סין
>> חןדױנה ניט ןםינדן חין החב זיח ן־זוכט חיבר ח •1ריח קינןן
ווחרררטרחקן דר? ונחרןםוו:
ךיא קינןן זיט זיח  :וכן דר קינן ווחר עז חןןווחר • דחז ןטרײחקחסן
>> יט דערריטר >> יט דען זיויבק סױסוחןוועק ווחר דר קינן ױס
>< יט>< כטחוין ,ביטן נוזוכן חויך חזי סטרחטן  .-חוב ><ן זיח קױנס
סינרן ערוועזטט ניט חוסןןירח& ןזחזן •.
וויזרען ריטר ססרחםן ־ .דז זין חנדרה הונדרט רעיי חן ווערן
׳ קערן  •.חבר עז ווחר חוק  :ונסט חויך ןיטםרײט דער ןעין דען  :יח
קענסן דקס סינרן זיח קחױן ח1י ווירר1רע  *.זיח וזחרן חױ זעק •
טרויחרן

דר

^יך חווײ< טוח
&ןווחזר •

בן.
ערט• ווין>*ין

סוןד חנן
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טחיריג חין קחן חײן גיטזיזןן י<
סנ

רוופק וויררסון
ײחן .חינהזח\ן ריח דרו טױךחין
וווזן,״ .ױ\*ונר

טעט זיח עתטט חן זננהן • חיר טונהײט חיכן זערוורזן
ז -יסחןט •
ערטעטהחסרטי \ תקןחיןזײנקזיוט • חוג׳ווען
חין ווער חין היױ 5העט חיצטגיט חזי גוט :
ךי $$
סרײר ניט1נ \ גיוזערט ווחויט חיר *יר הערן נו • \טח ווחר
חיק
חזו
ב
1
ר פר טטערןטיץט חיכן צו סין חונחח • דען דח
ער ווחר חן ױעהר חוגיווחר סוויר סרײרן • זחןער חײןרוט
זײרי טיכויה הענךן חויז רען בוזן סון רער * ײרן,
ןןאן
חוז זיח חין טיצויה החבן רט וירו עז חח חויך
היבן
טוט
•
ער
בחנדחוין^ דטטיכוהסינר זײו דרײחריגג גוט• ען־ ווחר זיח
ווידר חײן בינדן ױ \ ט  :יח חויךחײןטטײן • נזוניוזחד וויררחן
•
זעהןדיחטיןי -וחגרןינהסײן״
װײל
ער חזו ווחר זעהן קחכ /חײן סח ^ ) נסױהן הער • דרהונ \ר
החט חיכן חיבר נווחונגן ער סרוױיצט חײןטטיקסױיט עז
ווער• ח[זו בןיער נחסן רז רוט זײדה טיכוה חזנט דח ו׳ויט
ווחרפױהן חײן וועק • וויח ב1ר רר זחן רר ריטר וויח יעוורױן
ערדרטרחק•
ערךידחכט חין זײן זין דט זיעכט ניט
וױנרןן.וט• ווערט עטריח
>וחנחינה חינן עז בטרינטחירחיקז.י ט  -עד נחק זײןזזנח
יז \ טחיר חיןחונטר זײבחייןחונ ןויךסןוקט נחן רען סו^(' נו
ןעהן ווחוערהיןסןןן •
ערוורזרך חויףיעןסוג!ער  :חוט דיח סינגרױן סרנעטן•רער
סו \ !.טטעוט זיןחויך חײן סעיזן חסןינן  :יטווײט יזון בחײטן
דח ווחרך ער דז ער חין ווחויט חוועקטרײבן • דד סו\ 1רית
דינ \ סר נעטן ןיזױח חײך דעןסעזזןןי\ .ן בדיבן•
ן י  31 !31ך זחןדיח רי; \ ױ \ן קענטסרווחטרניטררנו • ער ןוךהין חונ׳
הערחונ העטקײןרוח •
ביזערזחןסוןווײטן חײןיוביוובן
טיס 1טטין • ער החט חײן \ רוט פרײר \ .ירחכט ער ררסט
ניט זחר \ן *ין •
רע
טטי \ חין דחט
טיס
1
נחכן
חײן
טטעקן ט 1ע 5ט• חונ׳ ווחויט נוכן
סע
1
ז
|
סחר
]
דט
טיסז
\
ינ
\
ניט
רע 6ט • רעןעטקחקחײןווינר
סירט דט טיס 1חין> יער חנײן • דח קחגט מנן חית' ריטר יוח
גיט וויחר \ יזײן:
רע
זוח 1ט יוח \ערן
טיפן
רט
רע
נוק
בחרטןקווזןקחנט • דערווינע
חיסר
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1
יויבר ןײן וויןן דיזט טין 2רזיכן יכ( ווענט• דפ טעט יער ביטרח 5ס1
יר
ןחטי
נוט
וזין
קוון
רוון
ניט
ררסון
קו
>
ין
ווין
סערצט וזין־ וזין
>זוז ןי*ן טוט•
^זך ױדיזכט וזן יײןוו !ר ןיבסטה דיוז ער הווט טןיזפן ןיוזן וזונ׳ ביזחתט
זיוז ווננרט סרנווײבןן וזזנ׳טטרבן >< וזן ערווווןטסריחװר 6וזןןוזיםן
><ער חיײן • דען ער קונט ניט זענ\.ר ןײדין דיוז ^ רוטין טו< עתן
וזונ׳פײן•
זין
\רחכט דוזן ווידר ווחט ווין חין דוו טון• זחןוזיך * יןזעןברטטיטו
חיןק/קחוןרמיטדר&ון• חיןווערדחןוזזזן טטרבןחין דחזווחו!
• חנטסינר• חין ביט ריןןיבר \ .חטסרן.יב חירחײנהזינד •.
איך זוין סר חײנה ; ינד בקענן דיח חיןהחב ן,יטחן •״ײן סחטר חונ׳
י >< וטר החב חיןחןײן ןיןו;ן• דערנחןהחב חיןיער בטדיבט דיח
חןרסענטט ><ײדן• חיךהעטווחןסרדינטחײןער\ .רןטוט5וןײדן•.
ןףא ווח! ט חין ןערן זײדן דען טוט דהןדיזוגן• זח! ט חיןגוזן וזיטן דז
עס רי ><חן .חינה ריטענטט זחויט ווחו חויזןין• חן><ח\1־ןינה רױו
סענטט חונטר ח!י><ײדן• וויח החבן חיר זין חזיו ב׳וס גטײרן;
ליבו״ הר \ חט חין בפע! דיר זיח חיןרײנק טוין חונ׳ טורנן חח זח 5טט
:יח בהיסן חונ׳חייר חיר דרבר><ן • חונ '><ײן ;יןחיןרר  :עןקײטזחן
 .קו><ן חונ׳>< ין  :חזטטו גו דיר נו דײן \י \ חנדן נע>>ן •.
אלךי ! יבטטה><ח \רוינה דין זח! חיןני><ר ; עהן• חזנזר סרײט החט ניט
!נ \ \יווערטוו ו :ח!><יר \ .יטעהן• ווערחין !יבר \יטטחרבןסרדרײוו
טחן.ן• חונ׳ חיר ווערט נחן בײח חײרמ סחטר חונ׳ ניט><יט><יר \ינו \ן
!יזדחססיפןײןסרײח ווחועז
ווהרטט נחןדעןטוט
ערקו><ן זחוט• דחקחנןן.
יײן
גו
סחרן
חײן
סיך>< יט \ז!נ ^ חויז רער
טירקײח• רח רד זעהן ; יח חין סון ווײטן חיררנווײח•
זיא נח><ן חין בוד \י:£ן.ן חין דעכןס־ן^חנײן • הרווחרדעןסטחןווחוןי
\יפחןן דעןרע ן.ינ \ טחפפרחרײן• רע ־חט ן.חר טינה ק!ײדר חונ׳
חײן קיט>< יט חײן טין \ יהענ \ דרחן־ער ;ח \ ט רעןםוןרחן וויןחיר
חיןטענקן דיזןסײנן><חן

ער

היןווחוס•

זוען

ץי^קח>
< ןנחןקונטטנדינחםו
נוסחדןחײן• רערםטרון נחכןדעןזי\><1נר
חוניטענקט חיןטו[דחן• חזוחין זייןקוײדר וויחערחיןהוטוניסונדן
רזזיף יען><ער• דער נחק חין חן חונ דנקס דעןסטרון ן.חר זער
\סיו' דען םוןרחן חינק!י5ן יערווח!• ער דחכט ער>< וזזײן סון
הוכן ! ײטן הער• ערהחט חין זער ! יב חז ווערעי זײן•־ון נו טיט דע חיכן
>< וטט ריגן רער חייז ריטײ ווחו \ יטחן:
ע״
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פון זיגמונד אונ׳מאגדלינא
^ך זננרנט ;ירו רזוין רידן רייז טיררןטי טםרוזן חוכ׳ היויט זין ןחרווחו{
זער  .רז רר ןנין הון 7ןווחנןרזין (יב ;ער • דען עז וויור זײן זוי־כן ניט
רוין ןנין טסט וויט טונהײט ווײזהײט טטרק רוויז דער ז< יס:
ך ^ ך םוןדחן ןווחן חין חזו 5יב רז זון ניט קחןזיזןן ׳ ערוויור ; ײן רזוברטטר
בחטיחיןקחמןטחןן • חונ חןזווחז זוןווחןטחויזריכטןבײח רען
טוןדחן• זווטט חח דחרןרעןזיגווונדווערןגיטחן •
ערווחר
ןוועןסירהעײ.־חו־ןטפי
.\1עןט
חונן.וט.
דחןקענטער
חײן

ניטהחבןחײן פריןצןזווט• זײן ר.בנ ןי קונט חיסו ניט ווערןןרמן
רז ער ן .ערן וויטטוון־ח ע.י דיח ז<חןדױנה חויז ןינג:
ךאך ווחרערזיןזעןברטטריטטן  -חיןביןרחןחין ױפנני-ןןוועזןחויף
י דחז ח{ יר ביטטן חוני ןחט החט יויר ןיהחןגין חונ׳ ױיכט נו חײן
ןרוטן הערן • דר קחן זי חוין בהיטן חונ חין רע 5טן וועןנזירן -.
^ןל וועןן > ויר זיןןזונד חײן ןרוטן הע־ןןחזןבױיבן • חונ׳ ווע('ן חזוײן
* < £ון רער ו־זחןדןינה טרײבן • רח זיח נון החט ןיטוחטן חײן ןוטי
ווײן  .דח ווחר זיח חנטווח5ן טטיטחויןג חין ןחטי חײ( ;
*ײנט ז־ח ווחר גחן ןןעןן חין זיןזסגד טוט • חוני טסרחן ןיבר
.זיןזוונרוויח חין ןיטןחסן חזו ;יט• חונ׳ רח ;יח ווחר חוק ; עהן סחנר
.ך .ע חיר ױבן ניטזיח רר טרחק דט זיח קונט ניטןין קײן טריט •
ד,וב חן נו
יןזזונר ווחו ביטטו הין
רח חיר נױיר
ווחרחירוויחחונ
בנן
•
עז
ווחר
ניט
ןןחונדרןיוועזן
זיח
זחןטקוײן
פוןזינן דח ; יח זיןחזו סןענטח־ןרעןווחןיטעטחןײן סינן •
זיחרופטזיןוזונדביז
ווחר הײזרב(־ ; . ,יח ןיר ןחטיטײעמן זינקט חוין 2דער ערט חײן
נירר•
עטהובחירחןווחונדרןיןנוווערןדעריונןסרויחבירר•
ךא
זיחנוזיןזעןברטקחכןחונ ; ע $טזיןוויררחױן . 1חונ׳דובחןןחר
יעזזרו־ן נו קןחןן רחט נחר טטונד ררויך • 1יבר ;יןזזונרווחרוכן
דחט חירחײןשוןזזירטוןטײדן חונ חיןווין,־ן ווחןרןחזן זינןזזין •
ןףא זז ! ט חיר ןידענקן .־ט חין קחן (יעבן חין ווחןיד חןײן חיר ווײטט רחן
ווחןן וויחזזײן סחטר חוג׳זזוטר זײן ווחחקהחט חיד זזין& ון חין
חזו ו £רסירד • חונ׳ זזין חין ווח('ד { חזן זינן חז חײןטחך דז זיןפר
חירט •
י

זיא

רו
&ן;

קו>זן■

ץיא
וײנןחונ״ןינןדחרןדעןווחןד•

עצ£רן
זיח

^ןך חיר(ר ריטרווחז חיזחײרהערין רטרײן• ווחז טוט חיר הין חײער
׳
נו זחןן דט חיר זזין החט סור  6ירט הרײן זח{ ט חיר רחט זזיט ןוטן
וויןן החבן ןיטחן  .עט וויור ווחר5יך חין דער ןנין וועןט קײן
ערןרזזחן•
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