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ּפָאטשטָאװער גלעקעל דער  
ב(´´)ערב ראש השנה לשנת תרל  
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,גאנץ הויך לינגטקעקעל לן גָאשטשינעץ, דער ּפָאטשטָאווער ג´אויפ  

ליָאןַאטשטאבריעף פיהרט אונז דער ּפ  

  די סומקע אויך, די בריעף זיינען פערזיעגעלט און

  ן.ָאפרעהליך, לוסטיג פָאהרט ער 

כשורה, ףװי מען צוטהיילט די בריע  

  ין שטָאדט,אהערט זיך שוין נייס 

  דער בעקומט א גוטע בשורה,

  ט,ָאדער צווייטער ַאן אונגליק ה

  דער בעקומט א ידיעה,

  עוואונען אין לָאטעריי,גט ָאער ה

  דער צװײטער רײסט שוין קריעה,

  גװאלדען און גשרײ.

 דער נײער יָאהר איז אױך ַאקורַאט,

  ן מיט זיין פערד און שּפַאן,ָאהרט ער ָאפפרעהליך 

 נָאר די סומקע, איז מיט א ּפעטשַאט,

.טען נייס פַארַאןרס איז דָאָאווייס וו טגָא  
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ָארט םדעגען ָאאיהר יָאהרען! קענט איהר מיר ניט ז  

  פון וואנען פליסט אייער שטריינגער טייך?

  רט?ָאד און וואוהין געהט איהר אלע ַאוועק ָאט

  ַא שרעק נעהמט ָאן צו בעטראכטען אייך!

  די צייט ווערט אלט מיט יָאהרען,

  און די אייביגקייט איז רק יונג,

הרען,ָאעפגהר אוועקָארשט איז דער יָאקָא  

  דער צווייטער ניט שוין א שּפרונג.

  טען,כ, צי א שלעָאגצי א גוטען ט

  צי עס טונקעלט מיר, צי עס שיינט,

י דער היינט ווערט א נעכטעןבא  

  און דער מָארגען ווערט א היינט.

  ערס רק,גדי זיי

  זיי קלאּפען טַאק,

  ס גיט מען אונז א וואונק, אז דער לעכען פליהט,ָאד

 דער ּפָאטשטאליָאן

  ט אונז ָאן:גזָא



 

 

 ברידער! די צייט איז קורץ, פערטראכט זיך ניט!
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שטארקט, ווי מן! ווי שטריינג איהר שטראעאיהר יָאהר  

  איהר פליעסט!

  ן,ָאס איהר טרעפט ָאך מיט זיך ווָאאיהר שלעּפט נ

  איהר פערפלייצט, פערגיעסט, תאון גאנצע דורו

  און פאלט מיט זיי אריין אין תהום,

ורותדאיהר פערפלייצט אזעלכע   

  קינסטליך געווען געמעלט, סווָא

הקברות תזייער בי ףאון אוי  

  ויט איהר א נייע וועלט.בפער

 נייע מענשען פרייע

  רויסע לייט,גאון  םכמיח

  באלד ווערען אייך אלט די נייע,

  מַאכט איהר מיט זיי אויך א בייט!

 מיר שלָאגען ּפַאליעס

  כווַאליעס,אין אייערע 

 און איהר רייסט זיי אויס און טרָאגט זיי אוועק,

 דעם אלטען דור

 פערפלייצט איהר גָאר -

אויך אין שרעק! גוואלד, דער נייער דור שטעהט  
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  וואו זיינען די מענשען פון א דור צוריק?

  ץ און הערליכקייט?ָאלוואו איז זייער שט

  קלוגער אויגענבליק? רוואו איז זייע

  הָאט אלץ די צייט. טשטראמערפפערפלייצט, 

  ען,נדער הָאט א קרוין געוואו

ל שטעדט,יעט פערוויסט פָאדער ה  

  ען געפונען,לט אינזָאדער ה

  דער א קינסטלער, דער ַא ּפָאעט;

  די גרויס פון די זון, טדער בעטראב

- די גָאטהייט דערקָאנט דער הָאט  

  ווָאס הָאבען זיי זעצט דערפון,

נט?ָאמען דערמָאַאז עס ווערט זייער נ  

 און ווער קען דערמָאנען

  די העלדען מיליָאנען,



 

 

  ן קבר דעם שטיין;´ווָאס די צייט פערשיט שוין לאנג אויפ

מען מיט די ספריםָאדער נ  

  איז מיט זיי אין די קברים,

  און מיט אונז וועט זי זיך אויך בעסער ניט בעגעהן.
 

5 
 

זיינען דיינע מייסטערווערק ָא דו ערד, ווי גרויס  

ציין נעמען אונטער דיילעדו צוקייסט אונז א  

רָאז פון מענשען, און מעטאל פון בערגגמאכסט   

שטיין םבלייבסט אייביג אין דיין פארעאון דו   

  דו נעהמסט א מענשען א ריידער,

  אריין דָארט אין דיין מאשין,

קליידערדו באציהסט איהם מיט נייע   

  ר ארויס א בין.גָאאון עס געהט 

  הרען,ָאדער בין לעבט אויס די י

 גיסטו איהם צו א כעמישען עסענס

רןָאאון פון בין ווערט א ק  

  ון פון קָארן איבער דָאס ניי א מענש.א

 און ווען איך פארגעס

 ווען איך עס

קינד פערשטארבענע יין מפילייבט איז די ברויט די מַארך פון   

  פון דער וועלט אליין, עןאון מיין פלייש און ביין איז די קייט

  און ווער ווייס וויפיעל וועלטען לעב איך שוין ביז ַאצינד.
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די ערד געביטען איהר הױט ױןט שָאל הָאוויפיעל מ  

טען א גאנצע וועלט,ָאפערטרונקען און פערש  

ל א וועלט פערבױט,ָאאון פון אויבען א צווייטען מ  

  און די פערגאנגענהייט פון אונז פערשטעלט.

  די חיות,ט זעהט מען דען היינ

  -אזעלכע ווי אין דער ערד מיר זעהען,

  דָאס דיענט אונז נָאר פאר ראיות,

איז אן אנדער וועלט געוועןעס   

רויס איז זייערע ביינערגווי   

  ,על גרויס ווי א פערדגַא פוי

 געפָארמירט אין שווארצע שטיינער

. אין דער ערד ףמיילען טיע  

  פון די סעקונדען,



 

 

 ווערען שטונדען,

הָאט גיך געפעהלט, תהרען און דורוָאאון י גטע  

  די ערד דערהיצט,

  און פייער שּפריצט,

  ון אויבען א נייע וועלט.פאון בויט   -ּפ! ָאאר -
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יו ריש למד ביתתדו נייער גאסט! דו   

 ווייז מיר די סומקע, ווָאס דו פיהרסט מיט,

די סומקע לויז;ר מאך זשע גיכע ָאוטס, טגאויב   

  עפען ניט;אויב שלעכטס, איז גלייכער 

  ד אלף,מיו ריש לתדען דער 

זַאט,ת לויטער צרו  

עקוילעט מיט זיין חלףג  

  על קינדער איך הָאב געהאט.יפ

  , שוין עטוואס פרייער,ףאיך ענטלוי

  איך ווער שוין אין מינסק א גר,

פייעראון ער מיט זיין קויל און   

  ך ביז אהער.ָאדער יָאגט מיר נ

  דו נייער יָאהר,

  דיר בעט איך נָאר,

  טש דו ניט שלעכט אזוי װי ער,ָאכזיי 

 אין דיין פליגעל שוץ

  ס גוטס,ָארענג ווב

  טרייסט, און זָאג מיר שוין:  "וויש ָאּפ דיין טרער!"
1871 

 
 

  



 

 

 שיבת ציון
´.שאי סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו לך וכו  

 )ישעיה מ"ט י"ח(
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-?בעןױווַאס זעה איך דורך די ש  

,עןביהען ָאן ווי טוילעס פ  

!אין מיין טהיר נימין, קלאּפעןבמיין יוסף, מיין   

  !ט, די וואונדערָאַאך, הימעל ג

,רך מיינע קינדעָאאיך זעה ד  

!סטע, די טרייעסטע, קומען ָאן צו מירבדי ליע  

הרעןָאַאוועק אזוי פיעל י  

,רעןָאעמיינט איך בין פערלג  

ש ...ליידיג ביי מיין טי  - אן אלמנה, א פערוויסטע,  

,עןגאנגעגמיט אייך ווי איז   

?ט אייך געפאנגעןָאצייט מען ה  

רוס!יט מיר א געג -ם? ס מאכט יהודה און אפריָאוו  
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!ט נימ ליַארעמט, קינדערגָאאויף   

:טעס וואונדערגָאס איז ָאט דָא  

טָאג! רטדי פינסטערניס ווערט שטארקער איידער עס ווע  

,יי דער ערשטער גאולהב  

:איז דָאס אויך געווען די ּפעולה  

ווערט גרעסער, אז משה שרייט טסט צולעצַאדער ל  

ג.יט קלָאמ  

, בוהחמען איז אייך דן ל  

,ד א טובהָארגאון דָאס איז   

 איהר זָאלט בויען אייער צענטער, דריקט מען אייך

.מיט נויט  

 ווָאלט מען אייך ניט טרייבען

 ווָאלט איהר דַארט פערבלייבען

 און אייער בונד און נַאציָאנאלנָאסט בלייבט דָאך

!ויטבאונגע  
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?םווָאס הָאט עס פאר א ּפני"  



 

 

,עס לאכען מיינע שונאים  

,קליינע אינגלאך טרעטען ַאן מיין ּפָאלע כאז עטלי  

?צי קען מען זיי דען טרויען  

בױען זײ דען, װעלעןצי    

"גלאנץ און מַײן מלוכה, װי עס איז געװען אמָאל? מַײן  

,עןכדָאס מוזט איהר פערגליי -ניין!   

,צו די גרעסטע טייכען  

;פאנגען זיך ָאן ווי א שנירעל, פון א קליינעס קוואל  

,עס פַאלען איהר צו שטרָאמען  

,ביז עס שטייגט איהר נָאמען  

 און אויף איהר די מאסטען מיט די זעגלען גלענצען

!איבעראל  

 

4 

 

!אהער קומט יענע יַאהרען  

!איך בין יונג געווַארען  

טרויער, אהער מיין זיידעןּפ מיין ָאאיך ווארץ אר  

! ...קלייד  

,פול ווערט מיין הויז וויעדער  

,ליעדערגרץ, די אעס הויבט דָאס ה  

!הרען ָאן מיט פריידָאפיעל פון מיינע קינדער פ  

,ה טרעהרען פליסעןחפון שמ  

,לָאזט מיך האלדזען, קושען  

ביי מיר די ביינער, מיינעט אייך אויס והר  

!געסט-הערצענס  

,איהר וועט ביי מיר קריגען  

,עניגעןגאלע פער  

 איהר וועט ניט וויסען פרעמדע טישען, נָאר די

.מוטערס קעסט  
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,ע מענשעןגָאט דיעזע יונ  

,וועט די וועלט זיי בענשען  

;ליק און ּפראלגלאנץ און גזען הייזער, גיטער, ָאפערל  

,ען געשטודירטעשמענ  

,הויך ציוויליזירטע  



 

 

! ...אנצען כללגפאר דעם  תווילען זיין קרבנו  

,זיי הָאבען זיך בעשלָאסען  

,סעןָאאויף אלערליי פערדר  

ן´ס ליגען אויפָאנַאר ָאּפצואווארפען אלע שטיינער וו  

 וועג ... 

 צו ליידען שוועריגקייטען,

, ס צייטען´ווי אין עזרא  

ס ביז די לעצטע טעג!´ט ווי עזראבאון זייער נַאמען בליי  

 

       1884  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די סָאכע

 
 כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב וגו´

 עוד אשיבך באהלים בימי מועד.        

´(י´ ב ח´´)הושע י  
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 אין סָאכע,        

 ליגט די מזל ברכה,

ן לעבען, דער װאהרער גליק פו   

, עהלטפקיין זאך מיר ניט   

 עס קומט דער פריהמארגען,

 איך דארף ניט לייהען, בָארגען,

 דער מוח דארף ניט זָארגען,

 אויף טָאג הוצאות געלט,

, איז ָאנגעגרייט אויף ווינטער´ס  

 ַא זאסיק א געזונטער,

 איך זייה איך שנייד גאנץ מונטער,

. ריי אין גָאטעס וועלטפ  
 

2 

 

, ון רייכעןפ  

 ווער קען זיך צו מיר גלייכען,

 ווער לעבט רוהיג, גליקליך,

עלד.פװי איך, בויער אין   

 גיט נָאר גָאט דעם רעגען,

 פיהל איך גליק און זעגען,

, וועגעןס־עָאּפאיך פיהר שוין סנ  

, ער וועלטדיונה פאר ח  

, ןט ערנעהרעַײאיך טהו ל  

;לערעןכייּפאון ש לייט־רקַאמ  

, נערעןָאיסמיָא, קערספשיע  

. מיין געלט שר איזכאון   

 

3 

 

,   סעדָאמון פ

        , תודבכאיך קיין ה בָאה  



 

 

פערלעבט מען טָאי אין שטװ  

 מעהר פיעל מען פערדינט,

, וויטעסהוט און א ־א שטרוי  

, א שמיטה ָאּפאיך  גָאטר  

, י זעלבע שיטהדאון מיט   

 פיהרט זיך מיין געזינט.

, ירערסז מיין קאאי ּפער סערד  

, וטירערּפמיין רע - ןָאדער ה  

, יהרערפ־יין צייטמי זון איז ד  

. ער איז דער ווינטכמיין פע  

 

4 

 

, ערמדער קרע  

, מערהנע ןעדיע רגעןָאוז במ  

, נקורירעןָאק ךָאנאון מוז   

, נטעצָארּפאון לייזט אויף פינף   

, טערמינעןקסלאך, עפון וו  

, , דער זינעןרךַאדער מ רטָאד  

, קען ער געפינען םָאקר ןאי   

;פול די ווענט "נשאר  " 

, נקורירעןָאאיך דארף ניט ק  

, ןעגולירער קסלעןעװ ןקיי   

 , פיהרען תקיין בוך פון חובו  

 מיין באנק איז די הענט!
 

5  

 

 דער שיינקער,

, ען שוויינקערדען יעדמוז דול  

, שיכור און דפאר יעדען וורע  

: מים אייןדפאלט די   

, די אגענטען - קציזַא ןפו   

,אטענטעןּפדי טייערע   

, ןא סענט א צעהנטע זַא  

   ;אריין שַאט ןקומט אי 

, ערא פריי לץַא וןפאיך בין   

, מיר קיין דרייער סטָאבילעט ק ַא  

, קומט אין שייער סָאוו ָאּפסנדער   



 

 

. ײןבלייבט אין גאנצען מ  
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, מעַאמיין ד  

, מעַאיט קיינע נט כברוי  

, נעָאב ןקיימיידעל, ־קיין הויז   

! רקַאן קפקיין פרעסער אוי  

, ערדארף קיין הוט, קיין פצדזי   

, י סעדערדניט אין  צירטּפַאש  

- , ערדניט אין די בע הרטָאפ  

; ארקמצום  גָאליבערשט פרייט  

, קירטעןסארמאפקיין  וץּפ ןקיי  

, , אי ווירטהיןםַאאליין אי   

 און איז געזונט און שטארק!
         

7 

 

, הרעןָאיט ימ  

, רעןָאגעב דמיר ווערט א קינ  

, הסנכמיין הווערט גרעסער   

- ! ערר א שטיק -איך קויף צו   

, מעהרער סָאוו דא קינ טָאאין שט  

, שווערער טערָאווערט דעם פ  

  -, דערנעהרער ער מוז זײן א 

; האלז א שטריק ן´אויפ  

, וואקסען קינדער סיר עמביי   

, ריין ארבייט גרינגעמווערט   

        , ר בעזונדערעאון יעדער  

! יר א גליקמאיז פאר   
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, יידעלממיין   

, עלדקליי טסָארּפנעה איך א   

, וךדאון טהו מיט איהר א שי  

 -  ! נדן הןָאציערונג,  הןָא  

, ס´להכדי  טָאזעהט אין שט  

        , תבדלו סטָארּפשטעלען   



 

 

טוב אויס אלעסש וןפ טמַאר  

!ןַארַאאיז פ רָאנ סָאוו -   

, ט צו קריגעןכר איז לייימ  

, ןגראד א היגע ןתא ח  

 און גיב נדן צוויי ציעגען,

!דעם מאן ארפעבט גליקליך און ל  
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ן,בענשע           

; די מענשען טָאג רָאנ לָאז  

        , ציון יצעןטש עכוועל  

! בענייט דלאנ סָאצוריק ד  

, י ריצערד טָאג רָאש נבענ  

.        , באשיצער ניעןָאלָאדי ק  

 די ארבייטער שטיצער, -

! ער צייטדי זרובבלס פון ד  

, ניעןָאלָאדי ק וןפווען   

, ןנעָאוועט ווערען מילי  

,נעןָארשט דערמציון ע װען  

! דיעזע גרויסע לייט טָא  

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 המחרשה

ושהדרי ארץ הקכאשר יושר בפי א  

 

1 

 

שהרמחה  

ן הראשהבהיא א  

השקט תלחיי שלו  

 ; ור לגוסבלי מח  

מהי אשכיכבקר    

הימהתשי לא פנ  

למהכסור, מלוה, חממ  

 ודאגה בלב,

נהכבר הוכני רבג  

בואה לכל השנהת  

 אזרע אקצור ברננה

 חפשי ושלו.

 

2  

 

 אשאלה:

 מי מרמי המעלה

 יחיה חיי שלוה

? מוני היוםכ  

יתמטר אדמתאם   

   יכתמלאה ברנָאז 

יתבואת תאשביר א  

, בל ּפדיוםתול  

להמורבים ביד ע  

הלהאנבלחם   

סּפי נקי מגזלהכ  

. וםתה בכהלתוא  

 

3 

 

תזרו  



 

 

תרותומל כלי   

 אשר ההוצאה

 מרבה על השבח; 

יתי ושמלתבעגמ  

יתטמדי לי לש  

יתעירגם  הורחוק  

, רךכמנהגי מ  

 המגל הוא משבירי

רנגול מעיריתה  

קירי־וןעמש ששה  

. רוח צח -ומנשבי   
 

4 

 

וחר סה  

רכה מופבהק  

צקנות תרותחוה  

, בזול דור עוכלמ  

תשטרומשלומי   

תצרו תישבע רבו  

תמלאה קברו - ותנוחו  

, ולנבל ּפגר כמ  

תחרותל הכלא אדע   

תיום שלום יום עברו  

. תידי שני אוצרו  

. לכי להמסּפיקים   
 

5 

 

 אי צולח

 בעל המרזח

וחזפוור ריק כל שכ  

, רוםככישנה ּפניו   

 המסים הקשים

 לימים לחדשים

שיםחול תומלשינו  

; ל קוםכי לא יודע  



 

 

הטהור י היאתורחס  

אל אוביל שי למורא  

אקצורה ראש יל  

 לא אשחד מאום.

 

6 

 

יתרעי  

יתאיננה בשר  

תהמרבה בשפחו  

, ןהו סנחבלה מו  

בוז מעדניםתהיא   

;בגנים חולשו           

ניםמולשוקי ז  

ון,קלי־ע באתס    

תה ומבשלפאו  

תמגדלומנקה   

תועדר מנהל  

. ןאלוכ הונחסו  

 

7 

 

די יולכ          

דבן לי עלי חל  

פליםכיגדל אשרי   

, לי עוזר די נולכ  

התי נסּפכרך כלבן   

השש אשר עפנ  

הי לו למעמסהת          

;ון ּפליליסולא   

מילדי דל ילכ  

 עובד מעבדי

 יגדיל מעשי ידי        

. גבולי תוירחיב א  

 

8 

 



 

 

יתלב  

יתתדי לה שלמה ב  

תןמוובלי מהר   

, פר אמצאכב דוד  

  ותי ישיא בכרך בן כ 

ותתן בדמעט לה הנ  

ותל אשר אכקח תי כ  

. צהתמעלוקה כו  

מוניכנקל לאיש   

מעונימן תלבחור, ח  

ן עז מצאניתולמ  

. צאתמובו אשרה   
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 אלהינו

יבינודיברך נ  

ן ּפנהבאניחים המ   

, ישראל תיתחל  

ינותל בונה חרבוכ  

רינוכומך אתל כ  

ל לציון אמנוכ  

 מושיע וגואל,

ריםפכי אלה הכו          

 יהיו לערים

ריםת הז על נסָא  

. האל םזרבבלי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ָאלקפדָאס אונשטערבליכע   
 

1 

 

, ען אין מצרים די ּפיראמידעןהאונדער שטעװצום   

 אייביגע מָאנומענטען אויסגעשטעלט;

, לק אידעןָאפרמירט א ָאפבער משה הָאט דאן ָא  

 ַא לעבעדיגע ּפירַאמידע אויף דער וועלט,

, ןאויגע אר זיינעפיהען לנַאציָאנען ב  

 שטייגען הויך אין דעם גרעסטען פלָאר;

,לויגעןפרויך ווערען זיי צואון ווי ּפוך, ווי   

!רהיערטהאלבען טויזענד יָאפעסט פאון ער שטעהט   

,ע שטעלעכלע אויף איהר שווא´וכהסווי זיין   

,צוגעקלעּפט שטעהט זיך צו א ווענטעל ווָאס  

,די גרעסטע ציטַאדעלע סויאט כי לאאון ז  

.ן זי הָאט אייביג זיי איבערגעלעבטדע  

,ון אויבעןפי בוימעל ארויפשווימען דדליך וועט נע  

,צולעצט בלייבט גילטיג זיין ווָארט, און זיין שטים  

,ונקט ווי זיין גלויבעןּפדען ער בלייבט אייביג,   

.ס ער גלויבט אין איהםָאווי זיין גָאט, וו  

 

2 

 

,ט זיך איהרע דריי ּפעריָאדעןָאָאלק הפיעדעס   

עלטער צײט;מיטעל און איהר  הריא נד,עיוגאיהר   

,רע לָאדעןהט אויף אייביג איכערמאפ טַאן ווערד  

.ערגעהט שוין אין איהר עוויגקייטפון זי א  

,די דריי ּפעריָאדען געהט אויך דער איד אריבער  

נאציָאן;ּפונקט ווי א  מענש,ט ווי א ּפונק  

יבערפנָאר צו זיין עלטער טרייסעלט איהם דורך א   

ן.ער ָאדיװון דאן קומט איהם זיין יוגענד א  

,ס ווערט אין דער ערד בעהאלטעןָאווי דער קערענדעל, וו  

;ער וועלטדוילט דער איד אויך אויף פזוי צוא  

ןופנָאר ּפלוצלונג שּפרָאצט א יונגער דור  אלטען   ,-  

.ּפ די קעלטָאּפען בליהען, ווי עס לָאזט נָאר סָאקנ  

עלט, מיט דערניעדער אוןסזיין לעבען איז געוועק  

-, דערהויבען  

,ריהלינג צו איהםפער קומט שטענדיג זיין טן ווינ´נָאכ  



 

 

לייבט ער אייביג, ּפונקט ווי זיין גלויבעןבכן ב  

  .ער גלויבט אין איהם סגָאט, ווָא ןי זייװ 
 

3 

 

;ער איז געבויט ער זאל אייביג קענען עקזיסטירען  

;עלקער אלערלייפל ניט אונטערגעהן ווי די ָאז ער  

ימילירעןסען אז ער וועט זיך אפנָאר עס קען דָאך טרע  

.יט זיימארבען גלייך טן מוז ער שדא  

,דרום הָאט מען א שנאה אריין געגעבען  

  ;אר זיין אייביגקייט א גליקפָאס דָאס איז װ

,ַאז, ווי ער וויל מיט זיי צוזאמען לעבען  

.ם מיט שנאה ָאּפ צוריקהט מען איסטויש  

,עןכערגלייפנים זיך כי שדווי ער וויל מיט   

,ט און טרינקט צוזאמען ביי איין טישעס  

עןכנים איהם אויסווייכדי ש דאלבנעהמען   

.י פישדיט מ סוקפון פס משל ´עקיבא ´ר װי  

ריע איז וואונדערבאר, איהר פיהרטָאטסזיין הי  

,ון אויבעןפ דא האנ  

  ן אין איהים,רעמדע בלוט זָאל זיך ניט צומישעפ קײן

  ונקט ווי זיין גלויבעןּפ ג,ן בלייבט ער אייביכב

  .ין איהםא ער גלויבט ָאסזיין גָאט, וו װי
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, נים טרָאגען אויף איהם א שנאהכָאבער ווען די ש  

 טָא ווי וועט ער קענען צווישען זיי באשטעהן;

, ארצאמען זיין חיונהפיהם מיט געזעץ אמען וועט דָאך   

. געהןסון הונגער גיך אויפ ן ערעקן דא   

יין געגעבעןאררום הָאט מען אין איהם ד  

.ינטפשטָאף גע־ט, וואו ער שּפייזעפַא קרא  

,ארצאמט איהם אלע מיטעלס לעבעןפען מאז   

.ון ווינטפמיטעל ־ט ער זיך זיין שּפייזכזו  

,ניט געבען דמען זָאל איהם קיין שטעלע און קיין ער  

ס.ט ער זיך א ּפרנסה אויכדָאך זו  

,ן´רבי אאר זיין זוהן פון אין שול, אאון צָאהלט   

  .ט נָאך שבת שעהן ארויסהגע רטעכאון זיין טָא 

ן ָאדערון הונגער אויסגעהפָאלק ווָאלט פנדער אַאן    

-, אין וועלדער רויבען  



 

 

נגטעה סשלָא־ון ער שּפייזט זיך דורך ווען דער מוילא  

.אויף איהם  

,בלייבט ער אייביג ּפונקט ווי זיין גלויבעןבכן   

!ער גלויבט אין איהם ָאסי זיין גָאט ווװ  
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יהם א שנאהאָאבער ווען די פעלקער טרָאגען אויף   

,טכז, גָאר ָאהן קראפט און מַאָאמוטהלון ער איז א  

ען ַאמָאל אין א מדינהפַאן קען דָאך טרעד  

.טכארניכטען איהם אין איין נאפַאל און פבע ַא  

,טעןליכדי פטע ליגט כום אויף זיין געשירד  

,מוז זיין צואווָארפען איבעראל דז דער איַא  

,טעןכערניפ  ּפרט א  ט מען ווילפאז אויב עס טרע  

.ללער ּכגאנצער וועלט ד רדָאך אויף דע לייבטב  

,פיעל מָאל הָאט מען א גליעד איהם ָאּפגעשניטען  

;עהלטפון זיין צָאהל ניעמאלס געפָאך הָאט ד  

,ַא קליין וויילע הָאט ער שמערצען געליטען  

.ער וועלטדן עקזיסטענץ מוז בלייבען אויף זײ  

,ון אויבעןפַא הייליגע שּפראך איז איהם געגעבען   

ענע גליעדער איין  שּפרַאךפר די צואווָאראפ  

,און איין שטים  

,לייבט ער אייביג, ּפונקט ווי זיין גלויבעןבן כב  

!י זיין גָאט, ווָאס ער גלויבט אין איהםװ  
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,אלערליי אקלימעןווייל ער מוז וואוינען אין   

,ען פאר זיך אן אנדער ָארטכז שטענדיג זומו  

ָאט מען איהם געבויט אז ער זאל קענען שטימעןה  

-. ט וואו ער בעזעצעט זיך דָארטפט יעדער לומי  

,ָאלק וואו עס ווערט געבָארעןפיעדעס   

;רט מוז עס זיין אייביגע יָאהרדָא  

,רעןָאארלפבייט זי ערטער ווערט זי גיך   

.ערטען דורפיעל דערציהט זי ביז צום פ ַאז  

,ָארעןסעפדָאס הָאבען שוין בעשלָאסען ּפרָא  

,דערמיט איז דער איד איינער אויף דער וועלט ַאז  

ען,ָארט ווי געבָארדַאז וואו ער קומט איז ער   



 

 

.טע היץ, צו אין די גרעסטע קעלטסן די גרעאי  

 די זעלטענע מתנה איז איהם געגעבען פון אויבען

,שטימען מיט יעדען ַאקלים ןָאל קענעער ז   

, ּפונקט ווי זיין גלויבעןגן בלייבט ער אייביכב  

  .איהם ןס ער גלויבט איָאזיין גָאט ווװי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ָאלקפדָאס אונשטערבליכע   
 צווייטער טהייל
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, עןדדיר, מיין פָאלק אי איךה עז סָא ווָאט  

, ון מוטהפדו ביזט ארָאּפ   

, עןדט זיך ניט ענטשיסקענ  

 ווָאס מיט דיר זיך איצטער טהוט.

: טסזעהדו   

 מען ּפרעסט,

         ; יר צו שטרענגדמען פיהרט מיט   

        ,   ריקטמען ד

, קטימען שט  

.מען שּפַארט דיר ָאן צו ענג  

 הָאסט געהָאפט: די ציוויליזאציע

ן געשרײ, וועט שטילען דיי  

ערקענען וועט יעדע נַאציעד  

;ט גלייך מיט זייסַאז דו בי  

 דער פערשטַאנד

  דנאל ןאי

-, וועט שטייגען זעהר הויך  

  גלייך" –ן או

,מיט אייך  

."טע אויךכהָאב איך מיין רע  

,עטדווען איירָאּפא איז געביל -ף, סול  

,גט די וועלט מיט איהרנקלי´ס  

,עטדווערט זי ּפלוצלונג אזוי פערוויל  

  .טעהט אויף געגען דיראון ש
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,ט אן אלטע עצהסו הָאד  

,ט טהָאןסדו זָאל ָאסוו דאין ליי  

,די ּפלייצע ײן בויגסט נָאר א  

.ָאן ןקומע עסליַאווכווען   

י וועלד  

 וועט שנעל



 

 

ן;יר אריבער געהדאויף   

 בויג אויף

יין גוףד  

.ער שטעהןדבלייבסטו ווי  

  ואהפר ןאיז דיי סָאד

:טסייה דתלמו־ווָאס דָאקטאר  

,רות א ישועהצאין   

.אין פינסטערניס א טרייסט  

ערצודָאבער   

 מוזטו

, ביז גָאר ןגלויביג זיי  

 און א בליק

 צוריק

.קלָאר ןטע וויסעכיין געשיד   

ען,גלויב ן לָאזט דיי וָאבער צייט ד  

,יטנטו סטָאריע ווייסדיין הי  

   י שויבעןד ןונקעל אידווערט דיר 

.טסהארץ פערווי סָאדאון   
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יין אומהדער ערשטער פון ד  

,ון שטָאט צו שטָאטפזט ַײהָאט גער  

ענשען קרומעמגעלערענט   

    .ָאטג איין יןא ןצו גלויבע

ץדער אסענ  

  ענש מ ןפו

; אן געשטעלטדיר דהָאט ער   

 און געשעצט,

 צו לעצט

 בלייבסטו אויף דער וועלט.

 דו ביזט זייער זיידע

, יין שויסדען אין סזיי וואק  

, ביידעסדי צוויי רעליגיע  

דיר ארויס. ן מען פוַאשט  

 מיט דער צייט

טליי  ןוועל  

: ענען ביי זיךכבערע  



 

 

, טכווי שלע  

טכרעמאו  

;יךדעלט דן הָאט בעהאנעמ  

ט געווען א קרבןסווי דו בי  

,ווערמעריישפאר זייער   

ָארבעןדפער סו ביסט עטווָאדאון ווָאס   

.י שולד אין זיידליגט   
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צריםמשדים און כווען   

,יר דיין ווערטהדטען כפערא  

    ל און ּפרסיםװען בֿב

ד;ער´שטירצען דיר צו דר  

  ויםר ןווע

 הָאט שוין

;ּפעל אויך פערברענטמיין טעד  

  ,טן גײסייד

רייסטדיין ד  

. ריקען ניט געקענטד ןהָאט מע   

ען חשמונאיםמקו עס  

  ,דיין נאציָאן ןטעספערּפע 

אויף תנאיםעס שטעהען   

.יין רעליגיָאןדערשטייפט פ  

,קיין קויל  

-, טוילסּפי  

. געפיהל ןיידיט נט כפערשווא  

טסו לעבד  

 און שטרעבסט

. ציעל ןיין גרויסעדצו   

ט מיט פרייד די קניּפלעך צעהלעסמעג  

  ,שטריק סלעבענון דײן פ

  ,יר קוילעןאין ד ןעסשי סז די ווָאַא

.צוריקשּפרינגט זיי ָאּפ   
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ןלייעַאפט מווי די אידענע נעה  



 

 

,ךַאגָאגעל־י שבתד  

די קלייען סעס פליהט ארוי  

.ָאךען דדי קערנער בלייב  

,רעהטד סע  

,וועהט סע  

.רָאּפַאפאלט ארויף,  סע  

טסעם שערד  

גערשט ןפו  

.ער זייט פאלט עס ָאּפדָאן   

ָאדעמי דנעהמט זיך  דער אידז ַא  

ן,נים נָאך צוגעהכי שד  

עדא ּפעריָא דט באלמקו  

ן מאכט רײן.עלט אוסווָאס טריי  

די ברוד  

  דפון יו

  ס;לטער ווארפט ארוימו ןופ

 דער גריץ,

ער ניץד  

. שויסין אלט צוריק אפ  

, י וויילעדָאלק איז דיר פשווער מיין   

, ערשלאפטפליידסט און ווערסט   

ניט קאליעערפאר די זריעה ווערט ד  

. ויערהאפטדט רק סבלייב  
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ערט פערשּפרונגעןװאון דָאס ווָאס   

, דער´ון מולטערל אויף דרפ  

ןרונגעדון געפאיז דער  

 ַאז דָאס הָאט שוין קיין ווערטה.

 ווער פיין,        

 מעג זיין

 אין גרעסטען אומגליק,

 עס ברומט

 און קומט

טערל צוריק.לומ ןאי  

ון מיליָאנעןפט אײנס פטרע´סַאז   

, אלט ארָאּפפַא קערענדעל   



 

 

, ער בעקָאנעןכמעגט איהר זי  

 אז ווייט פליהט ער ניט ָאּפ,

, נויט ןפו  

 פאר ברויט

, ָאס געטהָאןדהָאט ער   

, סטהוט גוט  

וץנבריינגט   

אלטע נאציָאן. ײן ז  

, ניט בערויבעןען איהר זָאלט זיין נָאמ  

 ער איז פון אונז א גליד.

  ,ןער גלויבעאנד אןאין זײן  עןקער 

! ִידָאך בלייבט ער ַא יד  
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, זשע מיין פָאלק מונטער־טָא זיי  

 לָאז ניט ָאּפ די ווָאג,

, געהט באלד ארונטערט כדי נא  

. יין טָאגן דעס קומט דיר ָא  

בייט סע  

 צי צייט

  ;טעלן שייאזי שטעהט ניט אויף 

דנָאך ליי          

ריידפט מקו          

. עלהער דאון שיינט דיר ווי  

, טערסער גרעדאין דיין גליק,   

, ניט געפעהלט  ןהָאט א המ  

   אלד שיינט אויף א אסתרב ןאו        

. יין וועלטדיי רפיר דט כאמ סווָא  

, סוףן זיי  

רָאףטזיין ש  

 בעקומט דיעזער אויך.        

ן דואו  

 הָאסט רוה

. י הויךדכרמט ווי סאון שטייג  

, בלעטערן אלעפס ´ון המןפװען   

, היןון עס ווארפט זיי הער א  

וועטער־טכיט פאר שלענט דו סטעכפיר  



 

 

! ט אייביג גריןסדו בלייב  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דער נײנצעהנטער יאהרהונדערט
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, ןעכָאסניא פארקרכאַאן ין בין איך א אָאּפאין אייר זיעַא וןפ  

ןלעָא, אין א שמעןפָא,של שטשעטָאגעמסזיך אוי בָאה  

; רָאדריָאק  

, וןן זייט בטח´אמונה, אונטער עןָאּפצו ק  

- . הרָאזיבעצעהן הונדערט י געדרעמעלטָאּפ בָאאון ה  

, אין איינעם רטשעטָאגעקפאון קאלט, צוניו רטַאה  

, גָאגליק און אסטרן עסט פערגעכמא ףָאדער של רָאנ  

שטַאנדמיין  ירטּפף ניט געשלָאאין ש בָאה´כ  

 דעם געמײנעם,

"! גָאשטעה אויף! עס איז ט"מען שרייט:  נגולוצלּפ  

ןלע עקעא וןפ יינדרפ  

, מיר גענומען וועקען בעןָאה  

ים און החלוץפמאס  

, ורי עתיםכאון ב  

יט;מ ניעמּפַאָאס ק´הנָאמענדעלז  

מיט א האמער "תעודה"ער ד  

, לאּפט אין קאמערן קוא טשטעה  

, טעררר, רעגינא, ע"יש  

, ָאטַאלעטעריס, לוצ  

ד.ליע רגענסָאיר א ממזינגען   

: געןָאז סלָאאמדגען עזיי פל  

,געןָאצו טן ָאעס הויבט שוין " -  

אורחים לעַא  

, נעןַאויפגעשטא ןזיינע  

ײ".אויף דיר מיט ט רָאנ רטעןַאזיי וו  

נעןָאציַאזעה, אלע נ" -  

ען,נָאליך קדילן דיר פריינװ           

, ערווילדעטפ ניט רָאזיי נ  

        , עטדיט זיי געבילמגלייך   

. טע גלייך מיט זייכרע טוסָאה  

ףָאשלן שוין דיי לָאז ָאט  

, וףסנעמען א   

! על ארויףמקוק צום הי א רָאגיב נ  

, שמוץן אי טוסליעג סָאוו  



 

 

, וץנעהם זיך צו נ  

"! , ישראל שטעה אויףגָאעס איז גרויסער ט  
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ט גלייךכבעטראען, י אויגד געריבעןסאוי בָאיך הא  

, עם הימעלד  

, ײןש ן איוש ען זעהטט, אז מכיר געדומ טָאעס ה  

א אָאּפבאהנען איז אין איירון פען, פטעלעגראפון   

 טומעל,

- . שיינט פיינער צו זיין ליטיקּפָאדי גאנצע   

 רוים די פאנאטיטשקע, מיט איהר דעה די ברייטע,

, גָאלַאאין ז ליעןַאטגט ביי אילעגע אָאּפאיהר אייר טָאה  

געמאכטן לאנג שוי טָאדער ערשטער, ה נאּפָאלעָאן  

, ליטהּפ  

. ןאיז שוי סע - איבעראל הומאניזם,  גָאבאלד ט  

ןבאלד זיך איינגעוואשע  

, עןסקלא־ונגסדביל ןיט זייף פומ  

יט צוויי ראבינער שולעןמ -  

נאזיוםמאון מיט גי  

   - . ָארװערטס געהטפונג, עקסטרא דביל  

, קעןָאי הדמיט  יצעּפי זשוד  

  ;קעןָאי שטרדיט מי דעליע ד

, אטעסמש עי אלטד ָאּפרַא  

; טישַאנַאפ סאויין איך ב  

- . טדאויסגעקליי ישאעּפָאאייר  

, שוין אויך יוריסטען בָאאיך ה  

, טעןסאון ארטי קטויריםָאד  

 , טעסדי גרע סזשניקעָאדוכ  

טעסענער די בעכרע  

- . א סוף הןָא טערססמאגי וןא  

, ברענט אין ווינקעל סָאוו "ּפמָאל"דער  

; ט איהם טונקעלכ, געמאערדרעהטפ  

, ןפון גלויבע ּפמָאנוצט דער ל סָאוו  

 בשעת די זון שיינט אויבען?

? ףָאזָאילפא  ומט עס צוווי ק  

, ערהאסטפ דדעם תלמו  

,ט´קנס´פער רייהייטפי ד  



 

 

. מיט דעם גוף טסגעגעבען דעם גיי רייהייטפ ארפ  

, ולפייטונגען צ ןאו  

: לדוען מיר כאמ  

"! , ישראל שטעה אויףגָאט ערסעס איז גרוי"  
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א האלבער ָאּפ, געהט ןערגָאריהמפן ´ווארטענדיג אויפ  

 יאהרהונדערט,

! גטָאלּפ, געקוועלט און געינסטערפדער  ןאיך וואנדעל אי  

י וועקער, ווער איך שטארקד ריינדפאויף מיינע   

,ונדערטאערוופ  

-? גטָאגעז בעןָאהס זיי ָא, ווגָאדער ט סָאוואו איז ד    

,טע שטיקער אלעכ, געדילקענסָאשווארצע וו  

ָאּפ, איך געה שיער אררמעסָאפ טעפאין שוידערהא  

ן!זיון פ   

", לעַאהַאק־קניגע"דם, די מיט א ־י שוועבט מיט עלילתד  

-! צו רומעניען אהין רציהען זיך שטיקע ָאאון ד    

 פון גרויסע שרעק און קומער

 געה איך צוריק אין צימער,

- , , קיין מינדסטערשקַאאיך הער קיין ש  

... טערסינפדורך חושך,  רָאנ  

! וואו איך טרעט יךַא לַאפ לעןַאפ  

, געסטע דיצו  נדזשעָאאיך בל  

, טעסעפ עןָאּפרכ רָאאיך הער נ  

      , )ביסמארק( װעקעןדעם דיענער רואווּפאיך   

 קריג איך מיט א שטעקען,

. לעטּפגע ָאּפמיר גלייך דעם ק טָאער ה  

, עןסָאערדרפמיך באלד  טָאעס ה  

, עןשָאערלפ מּפָאדעם ל בָאאיך ה סָאוו  

, ןברענע ךָאנ ּפמָאדער ל לטָאוו  

  ,קענען ןאיך לעזע לטָאוו

- . נויט ערגעסעןפדערווייל  לטָאוו  

, ערטריבעןפאיך  בָאאמונה ה  

; ליבעןבגע ינסטערניספאין   

, ט אין הערצעןכווען זי ליי  

ן,ווערט לייכט אלע שמערצע           

! ער טויטדאיז ערגער ווי  -זי  עהלטפ  



 

 

ףָאאיך ה סָאוו טסאומזי  

, ףָאאויף דעם זיסען של  

- . טכאמדי אויגען פער ןקיין מינוט קען איך האלטע  

רָאאיך טרעף שוין ניט ג  

! רָארידָאצו מיין ק  

! טכלאנג איז די נא , ווי איבעל, ווי סקוטשנע, וויךַא  
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פון איהם בָאאיך ה סָאנער, וועדער זעלביגער די  

, געןָאגעקר ּפדעם קלא  

, סניא אלע געסטכאויף מיר אין א טגערייצפאוי טָאה  

ער אויך טָאה תוילרכדעם ווירטה זעלבסט  ארפ  

, געןָאנגעטרָא  

. זייער קעסט ךָאנ ארנעהםפאיך בעאונרוהיג די אורחים,  זַא  

, עןפָאגאנץ  גטָאמיר שוין באלד געז טָאן המע  

- , סניא אלעמען צו לאסטכאיך בין אין א זַא  

        , עןפָאשלען וואנדלער, זיי וויל־טכאיך בין א נא  

. סטַאאיבערגיער גן איז ישראל א בכן  

לעןַאַאדי ז וןפ לוצלונגּפ          

, יר בעפאלעןמאיז מען   

        , עןסאון געבי רגעןָאגעוו  

 אלעס אויף מיר צוריסען,

. אויך בערויבט ךָאנ שַאט וןפמיין געלט   

אלץ ניט שטילער ךָאעס ווערט נ  

, מיינע בילער וןפדי מויל   

, ט מיר פאר א זינדערכגעמא  

 איך קוילע פרעמדע קינדער,

 און אלע ליגענס ווערט געגלויבט.

, ריטשינעּפן ניט קיי סאיך וויי  

? וואנען שטאמט די שנאה וןפ  

טלעגערכנא ארפן וא טסאר קעפ  

, איך, ווי מיינע שלעגער הלָאצ  

? ןָא ארום װען איך מײנע רעכטעוו  

שװאכען דעם זיא ביטער          

ַאכען,פעלענד אין אלע   

: שרייען לָאז סווער ע ָאניט  

ער קיןדו מערד, הָא"  



 

 

"? ןָאהבל דיר געטה טָאה סָאוו  

, געקענט רָאנ לטָאמען וו  

, מען מיך געברענט לטָאװ  

- . טכאויפגעווא ףָאשלון פמיך  בָאאיך ה סָאוו ארפדער  

מינוט ןפו ָאאון ד          

 ווערט ערגער, ניט גוט,

! טכַאאיז די נ נגַא, ווי גרויזאם, ווי לדלַאגוו  
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, נבואה אלשעפ, שיער א טיגכיעצט זעה איך רי  

בעגייסטערט מיינע וועקער צו וועקען טיר טָאה סע  

, טכיטען נאמאין   

, הואפרן קיי ָאווידער איז שוין ניט עןפָאאויף איינצושל  

ירמ בעןָא, ווי אומגליקליך זיי העלטפ, ווי פערצווייךַא  

! טכאמגע  

קיין צייטונג געלעזען, קיין בוך ניט בָאאיך ה  

, נעןַאערשטפ  

. ,איך אויך ניט געוואוסט בָאמיר געלאכט, ה וןפווער  טָאה  

, נעןַאהוצאה בעשטמײן איז  ךָאאין צעהן גילדען א וו  

זיך מיר ניעמאלס טָאטויזענדער, ה רלעבעןעפאויף צו   

 געלוסט;

לדעןצייט איך נעהם מיך בי  

                        , מיין גילדען וךּפט ווי הפלי  

 מען מוז שוין ברייטער לעבען,

, ער געבעןדקינאין גימנאזיום   

- . זיי וןפקען איך ניט  רעןּפָאש  

, גגעוואוינט צום לוקסוס שטענדי  

, גנויטווענדי לץַא סווערט ע  

, סרחען רווע לעןַאדי קוו  

, שרכס ניט ָאזוך איך וו  

. רעסער דער געשרייג ךָאווערט נ  

, איז מיין לאגע רווי ביטע  

        ; עגצייט די יודען פרא  

ען, כמען פלעגט פון מיר ווען לא   

, צײטונג חוזק מאכען אין  

מען זָאגט "דורַאק"? -װָאס קימערט מיר   

געשטַאנען,פצײט איך בין אױ  



 

 

, ערשטַאנעןפא בוך  בָאך הוא  

ון שנאה:פשרײט מען שטארק   

 איך שאד צו דער מדינה,

ט א קולַאק.פאון שּפיר שױן גַאנץ ָא  

 איך הָאב שױן קײן מאכט, 

ון דער שרעקליכער נאכט,פ  

ון ּפלָאג,פון אומגליק, פעס קעהרט מיר מײן מח,   

ינסטער און שטום,פ  

 און שונאים ארום,

 גװאלד, װי דערלעב איך עס זאל שױן זײן מָאג.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         



 

 

 דער נײנצעהנטער יאהרהונדערט
 צװייטער טהײל          

טפערנער עד  
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ט דײןגעהער בָאה ן, אידיין ליעדגעהערט  בָאה´כ  

, געאלק   

ערדריסט,פאױף דײנע װעקער דיר איצטער   

 עס איז װירקליך אונאנגענעם דײן איצטיגע לאגע,

. נישט לָאמײנק טוסארפדפערצווייפלען,  בערָא  

, הרעןיָא לטעַאע ניידבלעטער דורך   

, ןָאאיבער דיר צוטה טָאען המ סָאוו  

, רעןָא, פערלילטּפערשפביזטו געווען  לָאמפיעל   

- . ןָאק ָארט דעםפאון צום סוף נעמסטו   

 דָאך ביזטו אױך עטװאס שולדיג,

, טײן לויפיגקדײ רַאפ  

, יגדולדגעאומיג ײבדו ביזט א  

. ער צייטדסט רק פאר כַאּפ  

, עלמיהאין  סקַאבל א העןדערזע טסָאה  

, םּתהס־שוין מן גטָאט  

, וןפט ליי ךָאנון וועקסט א טסהייל דרעמעל  

 . םַאלפ עםדאון פערלעשט   

, סטעןָאעם גלויבען געמדען ד טָאווער ה  

? גָאוו יד ונקטּפצו וויסען   

, סטעןָאען טייער קדיר ד לטָאאון פיעל וו  

- !? גָאברענען ביי ט לטָאוו סע זַא  

 

         2 
          

ן,צייטע לטעָא יד טסנָאמאון דער טסו ביינקד סָאוו סָאאון ד  

ָאל,ון נפ ךָאטש עםרען דיּפניט ש סלָאעמד טסו פלעגדאז   

, בייטען ניט זיך יעצט טסלָאו ווד, אז סווייס איך געווי  

ל.ָאמַאווי  ירעןּפש, און ניט דענסצו זיין אונווי  

ען,פײעגרבקענסט  ודבילדונג, ווי ווייט  ךָאשטרעב נ  

. ין װעגדיר אן דיינע שנאים, שטעהע טשָאכ  

, עןפשטיי טפנדיין צוקו טוסונג קענדמיט ביל רָאדען נ  

. צו א ברעג טוסדורך בילדונג קומ רָאנ  



 

 

        , חותמו טעסָארּפקינדער מיט  ךָאד  

, ןָאניט אויבען  טּפושט  

 

 

 

-ון כוחות געלט א דגעהט לאיבועס    

. ןָאיספעָארּפער א סבע  

, טעןשוין פעהיגקיי בעןָאה סָאון די ווא  

, סגרעָארּפאין ען און שטייג   

- נארישקייטעןון פפון קרומע וועגען,    

; סרעּפהיט זיי, האלט אין   

, דאון טוגענ ןָאלעהרען זיי רעליגי  

, זיטליך װָאס עס טױג סָאוו  

 דאן וועט מען פון אויבען קוקען אויף דיין יוגענד,

. אויג נדערַא ןַאמיט  רָאג  
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, עמיטעןסי אנטידקעגען  זַא, וטג נץַאאיך ווייס ג  

ן;ַאלּפן או רטַאטו ניט זיין יוצא, אויף קיין עסוו  

, עןיטהרעפ רבענהייטָאפערד וןפזיך  לסטוָאפיעל ז  

. ןַאמ יינערפיט קיין נביי זיי רק  טוסבלייב  

, באנדע זייער וןפד ײט די רכיט אין אננעהם   

- . וועט אלץ ווייזען צולעצט ריעָאדי היסט  

,דעשאנצו  ימערא טערבלייבפ עןמָאנ רזייע  

. צטן זין, דייו ציעל, פערבלייבט אייביג געשעדײ  

עהלער,פילײכט הָאסטו עטװאס פנָאר      

שעהן!, עס איז ניט ָאּפ ףַאש          

, ראיעלער ךַאמ ָאט תהלואו סטוכמא  

. ןײלַאזיך  ארפזיי יוצא   

, אנצעןנגאי ּפָא סוסדעם לוק ףַאש  

, ן אױסאויגע טען דיײל עכטשטדָאס   

, פאר דיין גלאנצען רצו טייע טסהלָאצ  

. ױסרַא רךַאמ דיר די טּפס צאדָא  

, ןטעַאעליבט ביים טן גאון ווען דו וועסט זיי  

, אויס די פיינר טוכסלא  

, ןהעאטר הרעַאיר די וודגיט  סָאד טָא  

- . דנײפר לטער גוטערא ַאן  



 

 

 מײנע געפיהלען
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: ריד וצט ָאאיך ג בָאה נהטע ַא  

, ן מירשאפסט איבע דו סָאװהארץ  דָאס  

, טּפינקעראיז זי פ  

  ,רליעבטפע לקָאפאין דײן 

  ,ארויס מצרים וןט פסציה דו סָאװ

ּפירען,ש עטװָאס לָאאיד ז  

        , ןרעהעריביל זי װמען   

. אױס װַאסערי װ ךט זי זיסגי  
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טָאה פטַאעלעקטריש, קר רץַאה מײן  

, דרָאט פנערגראלעא טע  -נערװען  נעיימ  

ןָאעטהנגָא רעג איןב אײן          

ן, ָאציַאנ אױף מײן  

  ;גנלו וםיר צמט ומק גייטער ברעװער צד

, ןעשעהעס גָאוו לָאזיי ז  

, העןזע וצ ןעס הערע לָאאיך,ז  

  ק.פונען דער הארצ ןיר אימ ליהטפ
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ַאטור,נ זילבער איז מיין־קקװע            

: עראטורּפאידען מיין טעמאון   

ט די צייטכווען זיי ליי  

, רייהייטפהי זון פון   

ן קָאּפ.ער הויך מייד ןהויבט מיך אי   

 ווען שנאה און קעלט        

        , וועלט רזייע ערפריהרטפ  

        ! ָאּפראאון  ָאּפאיך אר אלפ  
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ט,עלגעקװ אזױ ךיבין א טָאווארום ג           

  !וועלט צערדער גאנגער פון ער         

לטַאפ לקָאפ סָאמען זעהט ד  

, לטַאען בלייבט זיך גאנץ קמאון   

  !ריהר ָאניט  סָאדקיינעם גיט 

   ,לעזען סָאוו רָאנ לָאז איך        

                , איז געוועזען עטָאד פָאוו  

ר!אין מי ײךבלוט גל סָאפערגליווערט ד  
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, ז עס טרעפט א בעפַאלא טדָאשט א אין  

  ּכלל, ט אױפןקומעס  ַא גזירה      

בָאפיודע ַא, זעטַאג ַא          

,        בָאגר ןָאטרעט זיי   

ער מײן הַארץ!מיר אויף שטיק רינגטּפצעש    

, עןפָאאיך קען שוין ניט ה  

         פעןָאאויף עסען, אויף של

ם שמַארץ!דע געןָאניט איבערצוטר   
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סוד מיר בעשולדיגט א אידען אין -   

         : הגלוט װי קפסברענט מיר דער   

 איז ער נעבאך ריין,

               , יין נייןניט ז טפעס העל רָאנ  

;ן גַאלמיר בודאי מיי צטַאלּפ          

רה,יבעל עב ַאיז ער א   

איך דערפאר מורא בָאה          

!ללּכן ´פאר דעם חילול השם אויפ          
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 , ןָאטה יינעספניט  סָאוו לָאאיד ז ַא  

, ןָאלל ּכן פמען באלד אוי לטַאפ  

 עס ווערט א געשריי, 

," יעווריי"און  "זשיד"  

אױס; ןױבעזיין גל גלאנ שױןער בייט  שטָאכ   



 

 

 פון די בעריהמטע ּפערזָאנען

 װען מען קײנמָאל דערמָאנען,

. ויסאר ידעןא וןפר שטאמט ע זא  
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װאס,עט רבענהייטָאערדפזעה איך א     

, סָאמ לשעפַאא  רטָאאיד גיט ד ַא  

  גָאר ניט, ער טָאה וועסטָאסקיין 

, ניט רָאמען ט סָאאון טהוט וו  

,! לדער שטי וויינט מיר מיין הארץ אין  

לותדדער  זַא, סאיך וויי  

, סלעַא סע כטַאער מ  

! יעלפ ָאז ײז טברַאערדפדער גלות   

 

9 

 

פארביי א שול הווען איך גע  

         , שמוציגקייט פול רטָאאון זעה ד  

נעהם ָאגיט מיר           

, ילול השםחדער   

;ארױס  פון הארצען ריצטּפבלוט ש ןמיי  

עם גלויבעןד געןָאמיר טר          

 דעם ריינעם פון אויבען

! ...זעהט ביי אונז אויס סָאאון ווי שמוציג ד   
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אטרקָאטסריַא ןַאווען איך זעה           

 , טַאען שטכריי נץַאא ג רטָארט דהפי  

, טכאמבלייב איך אין אונ  

: טכווען איך בעטרא  

? פיטָארּפ םיהא וןפ לקָאפ סָאדט ָאה סָאוו  

                      , ננעסָאמיט ב קטריסעסַא  

 די טהייערע מתנות,

!יטנ פעניגײן אל לּכן פאון אוי        
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, טַאכט געברײצ ױ ַאאין אז טָאיך גמ טסָאה  

נַאכט;ז יא ָא, און דגָאאיז ט ָאד סָאוו  

קעןַאזָאק ךָאשטעהען נ ָאד          

         , עןקַאאונז ה אותּפדי   

; שול רנעיבַאנז אין רוען טרייבט אמ  

, ווינטער ַא לוצלונגּפ  

         , רטעינאונז אה טּפמען שטו  

.ולפאין גימנאזיום זיינען אידען צו  
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: כטרעגע ביסטדו  זַא, טָאאיך ווייס ג  

        , טכשלע וועקַאישראל איז   

נדַאען לדיע ןאיהם אי טסָאה  

  ן הַאנד,´געפיהרט פאר        

,ןײלַא ןגעה װיל ער ּפלוצלונג  

לטעןַא ַאן בחור ַא רפַא   

ן ּפָאלע זיך הַאלטען,´פַאר  

. איז איהם ניט שעהן סער, ע גטָאז  
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דיך,מיט  קירטַאו זעהסט ער ברדווי   

; ךפון זי זעןָאאיהם געל טוסָאה  

וועקַאער איז                   

        , שרעק ָאווייט, ווייט   

  פרײע ליעד;א  רָאגן שויזינגט  ער

עדנַאמָאק־עסָאב ַא רָאנ          

, נדעַאאיהם מיט ש ןנעָאמדער  

ען ַא איד.רָאבער איז גע זַא  
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      , ײןז דארף ניט זויַאאמת,   

, ײןא ריד זטָאט, ער לכער איז אומגערע  

, מילדזשע זיך ־פיהר  

        , דשול איט זיינעם מ  

  ָא נעהם שמײס איהם ָאּפ;, טערזינדיגטפ 

דען,דול סווער קען ע בערָא          



 

 

ןפאר די קליינע שולדע זַא  

?!ָאּפקן דובינע אי אמיט  הםיא טסנגַאערלד  
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, זיין סעכאין  טָאניט ג טפסרַאד  

, רייןַא געַאגעה אין זיין ל  

לאנג הרעןָאער איז געלעגען י          

, נגַאדר , איןָאגעט ןאי  

, י זוןדם האי הלטַא, עס שטרלוצלונגּפ  

ןעניסעגווער וויל ניט   

... עןסדעם זידעם ווינטעל   

? איז די עולה דערפון סָאוו  
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, בליק ַאאיצט  טשָאכ טָאזשע ג־יבג ָאט  

: יקרקינד קעהרט זיך צו דיר צו ןווי דיי  

, יינקעןד נגעהויבעןָא טָאר הע  

  ערביינקעןפשטארק זיך און 

מָאל,ַאט איהם סו שיינקד סָאוו דם לאנעד ךָאנ  

  ,אין גאנצען ןערזייעפצו 

לאנצעןפערפוימער און ב  

, לָאאיהר בארג מיט איהר טה ןערגרינעפ  
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, דנַאן ה´ארפער דנעהם איהם ווי ָאט  

ן לאנד;ם צוריק צו דייהיהר איפ  

     , טויב ַאווי  ליהעןפך וועל אי  

! איז מיר סָאד סיעדעס גרעזעל, ווי זי  

עןנצַאאין ג מיליעַאיין פמ  

, נצעןַאלפעלען זייען און װ  

. ירד רַאפזינגען  רטָאדאון איך וועל   
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דמיַאירּפעם דאו זעה איך װ  



 

 

ד, ליע סגעָאקל ײןט זגזינ האו ירמיװ  

, ןאו זעה איך דעם שטייװ  

ןאו ישעיה אלייװ  

. בינדט עזיעּפָא וןפ ערלעןּפדי   

, יה נשמותחמַא   

סהושע און עמו וװא  

. דיין קינד רטעןָאד רעדיגעןּפ  
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, טגמשל קלינ ס´יותם וןפ ָאכדי ע וװא  

. איהר הערליך ליעד זינגט הו דבורװא  

  רטעןָאד טּפכַא ןבנימי וװא

רטען;ָאג כלה אין זײן  

ל פיטערט די שַאף´דוד וװא  

עלדאויף זיין פי ילטּפשאון           

. לדעזינגט זיך זיין לי און  

 ָאה גָאט! װעק מיך אױף פון מײן שלָאף!  
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, גיב מיר ליגלעןפ ד, גוואלליגלעןפ  

, שוועבען אין איהר רטָאז מיך דלָא  

, עןָאעם בלאונטער איהר הימעל ד  

 אין לבנון דעם גרָאען,

;שטיל ץנַאזיך ג ליסטפ סָאביים שילוח וו   

עהרע טעסָאאיז ענטדעקט ג סו עװא  

, ערעספָאאטמט די גקלי סו עװא  

. יהלפשטרעבט מיין גע רטָאד רָא, נרטָאד טָא  
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  נָאר, אויג קוקט או זײןלאנד וו סָאאין ד

, הרָאע ידביז ענ אנגפנָאן פו  

, עןעטפָארּפהנים, כוואו   

, עטעןּפָאלויים,   

; ירדזינגען א הימן צו   



 

 

, ניעַאמרו וןפציה מיך   

ניעּפַאמָאאון מיט זיי אין ק    

. איך דיר אויך זינגען א שיר װעל  

 

1886 

 

 
         

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 עלעגיע לעװאנדא
יהדה ליב לעװאנדא( ´ )איבער דעם טױט פון ר   

 

1 

 

, עןלַאווייז טריקענט אויס אונזערע קווכביסלע  

  ;טַאכאונזער מ גָאווערט פון טט כפערשווא

, ןלעַאפן געשטער ַאט איז יעצט כאונגערי  

. די נַאכטען טכבעליי סָאדי וופון   

, עןיט פערטריקענט די טרערנביי אונז  ךָאנ טָאה´ס  

  ;ז פעהלטנ, אוסקינלעָאמסן, ָאדרָאג סָאוו

ןי בשורה דערהערעדנג ולוצלּפיר ן מעפרַאד  

 ! ער וועלטדאויף  ָאישטנ - דַאלעוואנ  

!טַאנדיין ה טָאג ּפָא לטַאה  

!רנַאנַאכָאנניט  ףָאשטר  

... סָאװאונז עט זָאל ןרוהעָאּפ  

ײן?אונז זפון  ןקע סָאװ  

,ז אייןנגיסטו או פטָאצו   

-! סן כוביטערע ןופ סענָאּפטר  
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ן,געגעבע־רָאפזיך  וטסָאיה המזעהר פיעל   

;די צייטאון  ,לקָאפ ןיידרט עגעשילד  

,זיך זייער לעבען עלטּפיגיינע ווערק שד ןאי  

  ,טע זייטכשלע ן און דיי גוטע אוד

ן,צו לעשע וטכסעם פערגעניגענס דורשט זוד  

;יר מעהרער ווערטהדביי  טָאיין ציעל הד  

  ן,עסער געזעמציאין דײן  ןיג אליידשטענ 

.ער געקלערטמאי לַאגע-לקסָאפ דײן  

,סטוכברוי לָאקמנעד ןקיי  

,רוהן יידשטיין אויף  ןופ  

ערגעסעפיר קען ד?גיך רווען    

,געקענט טָאדיך ה רעװ  

,נומענטָאבויט א מ  

  .יי זיךן ברצעַאה ןטיף אי נץַאג
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  ן,עפָאה ןינשען אוװר עפלעגט  לקָאפ ןגליק פאר זיי

  ;ערץמשזײן  ןאו דרייפ ןזיי רקַאגעפיהלט שט

ן,פעָאאם געטרװוואו עט דעןאי טָאאויב עס ה  

. הארץײן ז דלַאף בױא סָאדרעגט איהם   

  ען,מיט זיי שטרייט טפָא נץַאגװעלכע  ןעיקלנגוא

,געזונט ןזיי דבאל םאיה ןעכערשוועפ  

,י לעצטע צייטעןד רָאקומען פ סָאיבות ווס  

  - ד.צום גרונ ןצענגא ןשטירצט איהם אי

  ד!נַאגעהט צור שטר ךל זייעפ

דנַאפערשט ספיעל געהט ע  

  ײן!רַאקבר  ןט איהם אימי

,טכגעברא לסטוָאפיעל וו  

,טַאכמון א עפהיל  

-ז זײן! ביי אונ ךָאנ לסטָאדו וו װען  

 

4 

 

, הכאון טריי דיענט ער די מלו נגַאל  

, נדַאגעלעהרטער אין ל -אידישער לסַא  

, החס השג´טָאאויס גאון דערפאר וועהלט איהם   

. ריין א בלוטשאנד שעןַאווָאּפצום   

, נגעןַאנגעפָאזיך  טָאבילבול ה ַאווען  ןַאד  

  ;ענשען מיט בלוטמ רטָאד טבעשולדיג

,נגעןַאאיז ער מוטהיג מיט אמת געג ןַאד  

הטגלו ייערפאון איינגעשטילט דעם   

!נטַאדו שטיצע! דו וו  

!נטַאדיין פעדער אין ה  

! טָאאטריּפס ´פָאלקטרייער  דו  

!, דו בחירםַאדו אויסנ  

  ,פערלירט אין דיר ןמע

-! טָאלפאונזער  וןפ יטאןַאּפק  
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  גען,ָאיר איהר וואונש געקרדאין  טָאה לקָאפ ךַאשוו ןדיי

;ערמעגפאין איהר  רסטוַאדי שמוק וו  

,געןָאט געטרכשוין א לי וטסָאה ײטיונגערה  

;טען פון בילדונג די וועגכבעליי  



 

 

,ניט יעדער ערשטעהטפ "נגובילד"ווי דו זעהסט אז   

וץּפ ערןסדעם אוי רָאנ טמען מיינ  -  

,עדערפ טירישעַאווייזטו גלייך מיט דיין ס  

... ר ווי נוץהמע טפָאבריינגט שאדען  סָאז דַא  

,זיך ערוועקט טָאה´ס זַא  

,יעקטָארּפ־ער ציונסד  

;אויף דיינע טעג טוספערָאּפ  

;צו איהר רקַאגעשטרעבט שט  

:צו דיר גטָאז טָאג רָאנ  

  !-"ביים ירדן, ביים ברעג ָאד רבַאשט"
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,מיר ניט קריינקען לָאווי ז"י ווארהייט: ד גטָאקל ָאד  

?דעם ליטעראט וןפדער טויט איצט "  

!ענקעןד ָאאון ערענסט ז לעןָאמ ָאטיג זכרי"  

".טַאעטשּפאויף יעדעס ווערק ליגט מיין "  

װעקלײגען,ערד א´דר ןאיד מוז אי":  גטָאציון קל   

!פיעל מיך ָאער ליעבט זכמיין קינד וועל"  

,, אין ווילנא ערצויגעןרעןָאגעב-ווייסרוס"  

  -!" זיך ןעס אי ערשלינגטפאון צפון " 

,נץַא, דיין גלמעןָאדיין נ  

,נץַאקר ַאיר דט כ, פלעהָא  

;רוהן יידאויף  רטָאבלומען ד וןפ  

,טרעהר ַא פטָאפון אונז   

,מעהר נץַאבעלעבט דעם קר  

-! אונפערוועלקט בלייבט ער ווי דו  

1855         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דָאס ליעד ֿפון אײזענבאהן
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וועלט מיט אייזענבאהנען איז אין אונזער ַא  

, רעןָאצייט געוו  

, און רייך םערָא, זשירעןַאסַאּפע פיהרען כוועל  

, רון©בז טָאה רָאלויפט זעהען דעם חידוש, נ  

. קעגען אייך ונקטּפא משל  זאי סָאד זַא  

, ןנעָאגַאאין די וו סָאיר זיצען דמ  

- , איז די צייט טיווָאמָאקָאדער ל  

, נעןָאמיט זיך מענשען מילי טּפזי שלע  

 און פליהט ווי די קוילען אין שטרייט.

, עדע איז א סעקונציעטווידער רעל  

, הרָאי ַא - ציעַאיעטווידער סט  

, עאיז גלייך ווי א שטונד רקעַאסַאיעדער ק  

. ן א דוראיז אין גאנצע איעזדּפ ַא  

    , שַאאין ט לטַאער ה סָאעם בילעט וודאון   

דָאס איז זײן מזל   , זײן רײזע ּפלַאן,

 װי װײט צו ֿפָאהרען און אין װָאסער קלַאס,

. הןַאב רָא, פון דירעקטטָאט פון גמבעשטי  

 

2 

 

בעקוקען די בילעטען רעןָאנדוקטָאדי ק  

  ,ַאסזיין קל ן אין, יעדערעזשירעןַאסּפַאעצען די וזן צוא

,טעןבעגע נעןַאיוודוועמען אין ערשטען, מיט   

;סַאריטען, וואו ענג און וואו נדאון וועמען אין   

,זיינען די שלוחים רעןָאנדוקטָאאונזערע ק  

,ה געשיקטחער השגדפון   

,וועמען מען גיט גליק מיט רוחים  

;זיצען געדריקט לָאאון ווער עס ז  

,, עשירות און אלעסדגעזונ ןוועמע  

,ן בוים´ֿפויא עלּפער ווי עדאון קינ  

,און קראנקהייט און דלות דנעאון וועמען על  

.זיין פון דער היים ךָאנ געלטָאאון פערוו  

,זעהט ניט רעדט רעןָאנדוקטָאאויף די ק  

,ןַאלּפ ַא הןָאזיך ניט  טריהֿפדי וועלט   



 

 

,זיין בילעט ךָאמען זעצט יעדערען נ  

.הןַאב רָאפון דירעקט -, טָאווי עס איז בעשטימט פון ג  
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,עם גלעקעלד, ווי מען קלינגט מיט לעןַאקזָאביי די וו  

,ָאּפרַא רינגעןּפש רעןָאוקטדנָאדי ק  

,עקעלּפ, יעדער מיט זיין זשירעןַאסַאּפעס לויפען   

ּפ.ָאקומען  יעלֿפפיעל קומען צו און   

,הרעןָאי ידזיינען  סציעַאזערע סטנאו  

,ןָאענט מען כראש השנה ציי  

,הרעןָאוועמעס בילעט איז ווייטער צו פ  

;ןָאגַאאון ווער עס מוז געהן פון וו  

,איז בית דין של מעלה סירַאאונזער ק  

,דעם דין ךָאדער בילעט ווערט פערקויפט נ  

,וויילע ַא, און ווער אויף יעלֿפ הרטָאפ סווער ע  

,שיןַאמדי  רָאאון דער פערזאמט ג  

,דינג זיך נישט ָא, טָאּפהייסט אר ןמע זָא  

,ןַאמ לטערַא ןניט קיי ךָאנ טסבי טשָאכ  

,טסדיין בילעט איז אויס, דו וויינסט אומזי בערָא  

.הןַאב רָאפון דירעקט - טָאאזוי איז בעשטימט פון ג  
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,טעןעיקּפער מאשיניסט שטעהט אויף ד  

,רַאזש עליֿפצילינדער, פיעל היץ און  םעדאון קוקט אויף   

  ,טרעטעןָאּפוועג  וןֿפפערזעהן קען  ןאיי ןזיי

,רהאֿפמיט מענשען זיינען אין גע נעןָאאון וואג  

,געהירן אונזער מַאשיניסט איז דער שכל, די  

 ער איז אונזער ֿפיהרער בײם לעבען,

.יהרעןֿפערֿפאליין קען צייטנווייז  לכדער ש רָאנ  

;מען איהם א צילינדער געגעבען טָאה  

,אויבען וןֿפא תורה  ,א צילינדער סטוָאה טָא  

,פרעג ַא רָאגיב אהיר נ -ך עוואו ענגל  

-, ל, אי חקירה, אי גלויבעןכאמונה מיט ש  

,וועסטו געהן בשלום דיין וועג  

,ָאּפיין דולען קדפיהרען מיט  בערָאווילסטו   

,ןַאלּפגאנצען  ןוֿפסט פון צילינדער, כלא  

,ָאּפרַא עצצו פאלסט פון רעל טָאזעה!   



 

 

ן.באה רָאירעקטד ןוֿפ טָאֿפבעשטר ךָאאון ווערסט נ  
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, ןטרעטשעװס טינען זיך ענטקעגען ָאלז דעןױעזּפצוויי  זַא  

, גראֿפיסטטעלע ןָא נגעןַאבעל רָאנ סָאאיז ד  

עןשזיי זיך קאלעט ןנעעניט, ק זַאחלילה,   

  .טונישצווערען שוין  ןשענעיט ממ ןנעָאגַאוואון 

דַאגָאגען.עּפי דנען ײז רע טעלעגראֿפיסטעןעונזא  

.        , דערינק ונזערעאדי לעהרער פון   

, עןָאגס מח ניט צושל´קינד סָאהיט אייך, איהר לעהרער! ד  

;בעזונדער סטעַאנטרָאדעות ק ווייצמיט    

, אמונה ידאון פיהרט  טֿפדור לוי לטערַאדער   

"שטעה!" רײט:גען שקעענטדער נײער                   

  קָאנטרַאסט אױף אײן אײן ליניע,ר, עלעהר יטנזיי  זטָאל ָאט

          ! זײ ויףא ותנרחמ טָאגוואלד, ה  

זײן קָאּפ, ראיה ֿפערדולדט רטָאוו כטמיט איין שלע  

 , ראןטיא  ערט, און וופנונגָאפערליערט אמונה, ה  

, ָאּפרַאיע לינ וןֿפ ענערכָאברעא צ רינגטּפאון ש  

.הןַאב רָאדירעקט ןקעגען דעם ווילען פו  
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וחות,מע טּפָאשטערֿפילדע, די װדי שוטים די   

?רדֿפע ןהָא ןגעָאוו ַא עס טֿפשרייען ווי לוי -   

כוחותדי  בעןָאה ארעּפווי קען לופט און   

  אױף דער ערד? מיט מענשען נעןָאגַאוו עןּפצו שלע

יה,בלא רא ויךאשוטים קוקען  עראונזע           

ן,ילען ניט פערשטעהװאון  טינגלויבען            

, האליעגט אין יעדער ברי פטַארקע כדי געטלי זַא  

        , אליין רעּפַאאיז זעהר  סָאאון ד  

, עלקוועאון חיות און  רמעױיינער און בטש ןאו          

  ר און װינט,סעַאוו ןער אוײֿפאון         

  בָארגענע זעלע,ערֿפ ַא ענשעןמ םעאון אין ד

, דינלב רמי ןזיינע סָאד -זעהען  רָאנ  

        , אנטעקע אונבכמענשען וועל דעמרעֿפ  

        , ןּפלַא םדע ןשיַאניט זיי איז צו זעהען פון מ  

  נדַאטערשֿפ טָאה סָאאויסער דעם וו 



 

 

. ֿפון בַאהןר טָאירעקד וןֿפ המחכדי  ערשטעהןֿפצו   
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  ,ןַאלעקזװָאביי די  עלמר טועווי גרויס איז ד

  ר קומט ָאן,עײטדער צוו ,ָאּפגעהט  זדעּפױאיין  װען

לן,עב ַאיך זיין װָאלט אענשען מ די רטָאזעהען פון ד וצ  

לוֿפט־בַאלָאן. רעדי ד װעזּפױדער  ערשווינדעטֿפ  

, ןבעעליר מ רעכאין וועל ,טציי די איז הןַאדי ב  

, שרעק ַא ןֿפעויל עזדעןױּפאון   

  ן,און שוועבע עןדור פליה ַא ךָאנדור  ַא   

; וועקַא, דער געהט ןָאדער קומט   

, עןדרע צוויי ווערטער שטָאכנד יק ןיימאיך וויל מיט   

. קָאוויסטסר דעאויס  טֿפוצלונג פייּפל בערָא  

, ביידען סאוי ונזא טכַאל !" ָאבער מעןלטַאה" מיר שרײען:  

- , קָאלער גדקלינגט,  טױ, דער טךָאדט דו הערס  

, טײקיין צ ָא, ניטרי מינוט איז ,טייעד  

ן,ַאן גר´פאױזי ווערט געוואויגען   

, שרייט רָאט גסומזיא, טערָאֿפ דערדער שוטה,   

. אהןב רָאפון דירעקט - טָאשטימט פון גַאאיז ב זויַא  

1870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רבי יעקב משלם
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ד י א  ר ע ד  

 

  קױֿפען,וז ער דינגען צו דער יִיד אין שול א שטָאט מ יןא

!? הלטעֿפערֿפן זײקען  יוו - ושקעסּפב אין די "בה  

, , זיינע רובעלעך לויפעןדקעסַאסקלַאאויף די אלע ר  

 : געלטל־חזנים, שמשים, שיק רג  

, געלט, מחצית השקל־מגילה - וריםּפהיינט   

, דער קריאה רַאֿפ רגָאט ַא רָאג -טוב, ום־שבת, י  

ן´מאקלער מיטדער שמש אויף דער בימה, ווי דער   

 שטעקעל,

; דער קלענסטער עליה ארֿפ "גילדון"און  "גילדון" להָאצ  

, עכאנדערער ווען ער וויל געהן אין קיר  

- , זיין וועלט רייֿפער  טָאה  

, אלבע שעה טרחההא  רָאאיהם נ סטָאעס ק  

;געלט שעןָאניט קיין גר ערבָא  

,בילעטען עןֿפמוז קוי ליקאישר רעמערָאאון דער   

,טעאטער דער וועלט רעמדעןֿפאויף דעם   

-, בעטען טָא, ווילסטו גוונעןַא, דד, איטוסוויל  

!ברודער  ג ע ל ט זשע־יבג ָאט  

  !דעם אידען קטשעטָאמש ה,חבר קטשעטָאמש

!וילֿפנישט  רהיארויף זייט דעאויף   

,טַאֿפיט זמ ולֿפביינדעלע,  קערכינאיז א וויי סָאד  

... וילמאין  סטָארּפ ךָאצוגעהט ד סָאוו  

 

 

2 

 

ד ע ר  א י ד   

 

,ליישֿפ ונטעלעֿפא  עןֿפקוי ךער וויל נעבע זַא  

,י טרוקענע ברויטד וןֿפ טעןֿפשוין קיין קרע טָאדען ער ה  

    ער צָאהלען קַארָאבקע מיט זײן ביטערען שװײס, מוז 

גריזשעט די בײנער און איהם שינדט מען די הױט,ער    

ליעבהארציגע נאמנים,יט די מ גוטינקער חוכר, ערד  



 

 

 מיט די גרָאבע בײכער, מיט די קערקלעך די דיקע,

ניםּפקיין  ןשוי ךָאד טָאהמען בערייסט דעם געמיינעם, ער    

;זשיקעדי חיות די דזיך  ןלומע סעלעךּפאיבער די שע   

,ייקעןָאּפק סצי זעק ינףֿפ רֿפא נדערעא ןַא  

 בעקומט ער ֿפלײש דיק און ֿפעט,

 ֿפערשּפָארט נָאך אױך זַאלצען ֿפלײש און װײקען,

מױל, און אין בױך ַא זעט.א געשמאק איהם אין   

  ן זײן הײזעל ֿפלַאקערט א שרֿפה ..., ווען,אידאי און דער 

קעלט וןֿפ עריעדער ךָאיך נזווארעמט   

  - ,הֿפוקא ניט טריד, און עןעס פלייש טוסוויל 

!געלט ,ערדורזשע, ב־גיב ָאט  

!הָא  

-, נקעָארים, אויף דער אידישער לכאייך, חו יטערטֿפ  

,גליק ַא ָאאייך איז ד ארֿפ  

,זָאער גרכ, און א הוישעּפַאגרינע  ַאאיז  ָאד  

... קדיאון  עטֿפ ָאווערען ד עןסקָא  
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ד א י  ר עד    

 

,מיט די אלע ישיבות ,מדרשים־פולע בתי  

:ברעג ַא הןָאהן א שיעור, ָאער אויף זיך  טּפשלע  

ליכט, אי קערָאסין, אי אלע װײלע נדבות,אי    

 אי ּפודען װײס־ברױט, אי די גאנצע װָאך טעג,

ישע חתנים,´עלױם, ישובע ´גט´הײנט ָאּפגע  

 ֿפערזעסענע בחורים, און אלטע ּפרושים,

לעך, מלמדים בין הזמנים,´קינֿפטיגע מגידים  

 מנהלים, משגיחים, מיט די אונטער־שמשים;

 ַאן אנדערער איז ֿפרײ ֿפון אלע לאסטען,

 קײן שטײנער ליגט איהם אױף זײן װעג,

עודף, בלײבט בײ איהם אין קַאסטען, עןרוב זײן  

;טעג -, קיין קלויזניק ערכָאוו - רושּפקיין   

, ןעסריגעאױסישראליקעל ווערט  רעמערָאדער  ןאו   

, װַאקסט אױס ןעטהינ סָאפון דעם הויקער וו   

  ,עןיסב נָאר א וילמווי ער וויל נעהמען אין  

... רויסַאטען ינדער הויקער פון ה טסריי  

! הָא  



 

 

! קבצנים רהחב, טשקעַארייט אויף דער קלי  

,זמן זי לעבט־לכ -רייט!   

!, וויפיעל איהר ווילטיעדניקעסָארמַא, דןָאהיינגט זיך   

! ...טּפזי טהוט און שלע -די קליאטשקע   
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א י ד  רע  ד  

 

,ודשח ַאאין  לָאמ, ַאעלאדען אויף א שמחהגער ווערט  זַא  

,פיש ָאּפר נָאבערייסען ווי ער עסט  איהם ןנעהמט מע  

 בעטערס און סארװערס, און אלע כלי־קודש,

 און ֿפוֿפצעהן קבצנים, מיט די טעלער בײם טיש,

,ןסעווערט ער פערזע דנַאנכַאָאנ האויף זעקס שע   

!יץװשוויץ, מחותן, ש -, טשגעקוועטן געדריקט או   

ן,ם עסעיהא ןנויט מע ָאד, פעןָאער וויל נעבעך של   

הלט זיךיערקֿפער, און  טפערדארב געןָאעם מד   

... היץֿפון    

ן,געלאדע געץרערער, אז ער ווערט עדאנַאן    

!דערביי יעלֿפער פערגעניגען  טסגעני  

,דעןָאקיין ש רביידעקעשענע ליידעט  ןיט זיינ   

;רייֿפטענדיג ש, און נצטַאט ןער עסט או   

ןאלס געניסעמיענישראליקעל, קען  רעמערָא און דער   

  ;פערגעניגען פון זיי שטיקעל וועלט 

  ען,סגעריסאױווער  ָאט -פרעהען,  ךווילסטו זי 

 און גיב נָאך, ברודער, געלט!

!הָא  

,גט ביי דעם אידעןזױה, ר, חבקטשקעטָאשמ  

 זױגט און ציהט די ברוסט!

-ן איהר בײסט, גט אוױאיהר זשױן טױזענדער יָאהר ַאז   

  ...! יטנאויביג  ךוועט מען איי עןאנטוואוינ 
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דע ר   א י  ד  

 

שױן זַאט מיט בזיון, מיט בושה,ער ווערט  זַא   

זײן ױןש ןזעָאאון פערל אלטעןהסױניט א ןױשער קען    

,וועלט  



 

 

שא,קדי־א חברה סלָאמדא ךָאגעפינט זיך נ  

רה־געלט!און מען רייסט קבוט די יתומים, ´גזל´מען בע  

דער,עלענדע קינ ֿפאר זײנע הירוש זעןָאגעל טָאער ה זַא  

,לותדמען שטעלט זיי ב סָאגעפינט זיך א חברה וו  

,טעם בעזונדער´עולם די שמשים, די גבאי־בית ן´אויפ   

ןאו סיבה, פאר שקעדעּפָאזיי פאר גערטעלע,  הלָאצ  

ית.טל  

 

,עןבאנדער, אז עס קומט זיין צייט צו שטאר ןַא   

,טסיענג רָאס פון איהם א ה´ברהחקיין   

,עןברַאדי קינדער  געןָאגעלט מ נעןָאמילי  

;טס, זיין ערד גיט מען איהם אומזיבָאזיין גר  

,יגעןקרנוחה ניט מישראליקעל קען קיין  רעמערָאדער  ןאו  

         לט;וין די וועש זטָאארלֿפאפילו ווען ער 

    ... ד ליגעןער דער ןווילסטו אי -בען, רַאאיד, שט טוסוויל 

        !עלטגודער, רזשע, ב־גיב ָאט - 

 ָאה!

!קדישאה־רחבברה! ח, עטּפלו  

:געבויט ךָאדר הערויף זייט אידאויף   

,בטלע סּפווען דער שע ט,איז גו שערען און מעלקען  

   ! ...ער איז טויטן ווע - ןן שינדעוא 

1882 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דָאס גָאלדענע לַאנד
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הערט,עפון אמעריקא הָאב איך אלס קינד ג  

 װען מענשען פלעגען רעדען בַאנַאנד:

–עס ערד ´"װי גליקליך מען לעבט אױף קָאלָאמבוס  

 דָאס איז א גָאלדענע לַאנד",

 איך בין אהער געקומען, דעם ספר דורכגעקוקט,

רױער, איז אױף יעדען בלַאט געדרוקט.טטרערען,   

 אין די ענגע גַאסען, װאו די מַאסע שטעהט געדיכט,

 פיעל ָארימע, פינסטערע, דער אונגליק ליגט אױפן

 געזיכט;

 שטעהען פון פריה ביז בײנַאכט,

 די ליּפען פערברענט און פערשמַאכט.

זײן קינד פאר א סענט, דער איז מפקיר  

 דעם װארפט מען פון װאױנונג פאר רענט,

 פיעל גרינע מיט שװערען געמיט

 פאלען פון הונגער אין סטריט,

 פיעל דלות מיט קראנקהײט בַײנַאנד,

 ַאלץ אין דער גָאלדענער לַאנד.
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ס לעבען שװימט דָא ַאװעק´דעם ארבײטער  

 אין א טײך פון זײן אײנענעם שװײס;

ביזי און הונגערט אין סלעק,הָארעװעט אין   

 און איז שטענדיג אין שרעק מיט זײן ּפלײס,

 װי א מאשין א נײע לעגט פָאר איהר ּפרָאיעקט.

 פיעל ארבײטער הונדערטער, װערען פון פאבריק

 געסעקט,

 לעזט נָאר די סטַאטיסטיק, זעהט מען יעדען מָאל,

 פיעל גאסען־טרעמּפס, קאליקעס, פערגרעסערט זיך

.שטענדיג די צָאהל  

 דער ּפרָאלעטאר הָאט דָא א װערט,

 ּפונקט װי אין סטריט־קַארס די פערד,

 לױפט, לױפט, ביז װאנען ער פַאלט.

 קײן ארבײטער װערט דָא ניט ַאלט,



 

 

 דעם גיט א מאשינע א ריס,

 דער בלײבט פון ארבײט ָאהן פיס,

 דער װערט בלינד, דער ָאהן א האנט,

 און אלץ אין דער גָאלדענער לַאנד.
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לט דָא פון מוט ַארָאּפ,דער גרינער פא  

 װען לױפער איהם רינגלען ַארום,

 דער ּפָאליסטאן זעהט, קעהרט ָאּפ די קָאּפ,

 װי הפקר דער מַאן װָאס איז שטום!

ן װעגעל, רק מען שלעּפט אין קאורט.                                       ´דעם ּפעדלער מיט

  

 ּפעדעלט אום זונטָאג, שענקט מען איהם אין "טומס"

 ַאן ָארט,

 אין די סױטה פעררײזט ער, דער דָא איז איהם ניט גוט,                                         

 פיעל ּפעדלער דָארט; הרוגים, קײנער מָאהנט ניט אױף

 דָאס בלוט.

 הָאט אײנער דעם קלענסטען טרײעל,

 שטעלט ער זײן אײגענעם אין בײל,

 דער לױער דָאס זײניגע טהוט,

בלוט. סָאקט איהם זײן לעצט ביסעל  

 הָאב איך איהם מיט גָאלד ניט ערפילט,

 דַאן איז שױן מײן משּפט פערשּפיעלט,

 צוריק געהט די װארהײט מיט שַאנד,

 און דָאס רופט מען: גָאלדענע לַאנד!
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 פיעל הָאט דָא א װערטה א מענשענס קָאּפ,

 ניט זיכער קײן אײן מינוט.

 דָארט געהט א טרײן פון װעג ַארָאּפ,

 ַא טײך מיט מענשען־בלוט,

סטריט־קארס  און פאבריקען װָאס לעבענס מען בײ  

 פערליערט,

 דער אמבולַאנס איז ביזי רק מען זעהט ער טהוט

 און פיהרט.

 דָארטען גרָאבט מען קױהלען, ּפלוצלונג עקסּפלָאדורט,



 

 

 הונדערטער פאמיליען װערען שױן צורואינירט.

 פיעל ָאּפפער הָאט נו־יארק געבראכט

 פון איהרע פײערס בײ נַאכט;

 די שּפרינגען פון דרײ פלָאר הױך, 

 די בלײבען דערשטיקטע פון רױך,

 פון פײערעסקײּפ פאלען אױפן נַאם

–קינדער פערברענטע אױף ַאש.   

 װי געפעהרליך דער לעבענס־בעשטַאנד,

 היער אין דער גָאלדענער לַאנד!
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 דָאס פרױען־געשלעכט, ניט היער א בליק,

–װאו איז זײער בלומענגעשטאלט?   

נָאך ארבײט זי אין פאבריק,ַאלס קינד   

 ָאהן יָאהרען װערט זי ַאלט,

 די שטענגלעך פון דער חוּפה, ערקלערען איהר

 שטומערהײט,

 ַאז איהר הײראטען איז ָאּפיום, דערפון װערט מעהר די

 קָאּפ פערדרעהט;

 אוהר הָארעװען ביז איצטער, איז װי א נול געשעצט,

 געגען די לאסטען, װעלכע איהר ערװארטען יעצט.

עס פערװעלקט שױן די רױז, װי גיך  

 זי מוז שױן אטענדען א הױז,

 די בײבי גיט איהר קײן רוה,

 און האלט א דרײ בָארדערס דערצו;

 מוז װאשען די װעש און דעם פלָאר,

 די קרעפטען װערט שװַאכער פון יָאהר,

 װי טרױעריג דער פרױען בעשטַאנד,

 היער אין דער גָאלדענער לַאנד!
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קוקט דָארט ארָאּפ,אין נו־יָארק דאון־טַאון   

 װאו די לופט איז א רעגעלער ּפעסט;

 מען ליעגט אין די טענעמענטס א קָאּפ אױף א קָאּפ,

 װי די הערינג אין בַארלאך געּפרעסט.

 און די אלע סָארטען שּפײזען, װָאס דער ָארימאן געניסט,



 

 

 איז מיט פאלשקײט, מיט הומבָאג, זָאגאר מיט ריזיקע

 געמישט,

ּפײזער אין דער נױט,ער איז פון דער פאמיליע דער ש  

 שטָאּפט מען איהם מיט שעדליכעס, בלײבט א קראנקער

 ביז אין טױט.

 װער קען עס צוזעהן דעם צער,

 װי קינדערלעך שּפרינגען פון קַאר,

 מיט ניוסּפײּפערס פול אין די הענט,

 ריזיקערען זיך פערדינען א סענט,

 אין הױז איז דער דרות דָארט פול

קול,דַאן רײסט מען ָאּפ קינדער פון ס  

–זײ בלײבען פערגרעבט, ָאהן פערשטַאנד   

 און דָאס רופט מען: גָאלדענע לַאנד!?
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 נָאר גליקליך לעבט דער רײכער אין איהר,

 ער בעזיצט א קעניגרײך,

איז אין אמעריקע א גֿביר –װָאס אין יורָאּפ א פירסר   

 די מַאכט איז פון בײדען גלײך.

 אין דעם גרױסען װעלט־ים ַאלע טײכען פליסט,

דער רײכטהום פון דעם מיטעלשטָאנד ציהט זיךאון   

 צום קאּפיטאליסט.

 איהם שאדט קײן קָאנקורענציע, זײן קאּפיטאל איז גרױס,

 ער ניט א שּפיעל א װײלינקע, װערען קלײנינקע בַאלד אױס;

 װי שטַארק איז זײן מַאכט און זײן װָארט

 ער הָאט די דעה אין קָאורט,

 אין סיטי־הָאל גילט נָאר זײן שטים,

חנפענען איהם, צײטונגען  

 באהנען פיעל, און קױהלען־מײנס,

 לַאנד װאו מען פָאהרט איז נָאר זײנס,

-איבער איהם גיט ניט אין שטַאנד,   

 ָאט פאר איהם איז די גָאלדענע לַאנד!

1892 

 

 

 

 



 

 

 דער אריסטָאקרַאט
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, מעןָאנ טעסָאק איך און לויב גנפיעל דא  

, טכאויגען אויפגעמא ייר דמ טָאער ה סָאוו  

, מעןָאגרּפָאגעשיקט אויף מיין שטעדטעל  טָאה  

! טכַאמיך פון חלום ערוו טָאה סָאד  

מעל,ין טוא ןעבעלא  געלעבטּפָא בָאאיך ה   

, גייסט ײן, מערּפקער ןמיי רבעןָאפערד   

, שימעל קסעןַאנגעווָאאיז  רצעןַאאויף מיין ה  

  ;טסריידן ײמ וןא לץָאשט ן מײןרעָאערלפ 

, נעןָאציַאנ דע מפרע ד פון ט פריינוכגעז   

, טרַאכעפאון  סטַאמיינע ברידער פערה  

, ןנעָאק לטָאיר ניט געווממען  טָאלסוף ה  

; טכַאאיך אויסגעל רַאדי אויגען וו ןאי   

        , ינדערקיינע מ װײב, ייןמפערדָארבען   

 קײן רוהיגען לעבען געהאט,

, ערזינד לַײטן ַא גָאט, קעגןעגן ק   

! טַאקרָאיסטַארן ַא,זיין לטָאגעוו בָאה´כ  
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ןעעמני פינסטערע דיט מ טיזמוסַאקרָאיסטרַא פון די  

        , בעגריף ַא, טָאאיך שוין, לויב ג בָאה  

ען,יך איצטער שעהממאיך  לָאז סָאוו ָאט           

?ריעףבערצעהלען אייך מיין יחוס ד -           

, ערצויגען יךמ טָאתורה ה דתלמו  

, נקַאה אויף דער הילצערנער בֿבאין ישי  

ן,אויף מיר אויגע טפרַאניק וו´ֿבישו ַא רָאנ   

         , נקַאפאר מיר דרשה געש טָאער ה  

, לסקע בהמהָאא טיר ירמפאר  טָאער ה  

דן,א ציעג אין נ ךָאצו איהר נ                   

, דומהּכ עןרָאבין איך מיר געוו טָא  

. ןַאיונגער מ ַא -בחור  לטעןא ןַא וןפ  

, יעלעןּפש ןַאגענומען ד טָאמיין גליק ה  

, טַאהגע רָאנ בָאטויזענד ווי איך ה רּפָא ַא  

  וועלעןרעפאומגלוק  ייןמצו דַארף זיך מיר  



 

 

        . טַאקרָאטריסַאצו ווערען אן   
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              , ן´אידישען רבי עםד לדַאגט בַאענטז   

ּפור;קיין ש רפאידישען ס ַאן ופ            

,עןבלע עןיכטלריסקהרט א יינגעפיא   

ון נַאטור;פ טסקרי איז סָאדיינען מ לָאמען ז     

, לקעיָא ַאמיר  טעלטגעש טמעסקריס  

כט,טען, מיט ליכאיהר מיט פרו וצטּפבע  

רוסישע "קָאשצָאלקע" אנדבה אויף  ַא           

כטיגערײנג אונעדיענכע באון קריסטלי -  

  ,טשער, אי ַא קודיענסטַאן ַאם, אי ַא  אי 

טום,עמאין געשעפט, או עסּפַאצַאק   

, ר, א שווייצעקַאיָאל ַא, נעָאב ַא  

;טיוםסָאאין יעדערן פערקליידט זיין ק  

,עןכָאם דער וווווי א ןָאשבת געטה           

... טַאקורַאזונטאג געפייערט   

, ןעכָארברפע ןיודענטהום אין גאנצע סָאד   

.טַאקרטָאריסַא´אנ רעןָאאון געוו           
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- טעסָארּפ די צעינ´ֿבישוי ד -ב מיין וויי    

, םַארצום ג ךָאמיר אויך נ נצטַאזי ט  

, טע´גיך אויס בעל הבית רעןָאגעוו  

ַאם";דַאמ" רָאווירטהין, אויס ווייב, נ סאוי  

. געלעגען אין בעט גָאט לבעןַאביז ה  

דַארַאסקַאמ ױףטען אכנע רַאזי וו - -  

, לעטַאדי טו כטַאערשט געמ ךָאדערנ  

  ;דַארּפַאמיט שיק, מיט  הרעןָאפרויסגעַא

, דריי וויזיטען־צוויי ַא טַאגעשטָאּפ  

, זשַאהיים מיט קור ַאגעקומען   

דעם שליטען נעןּפַאגעהייסען איבערש  

 "; זשַאבעלעטש" טערַאאויף טע - לדַאאון ב  

, זעןָאניט דערל רָארידָאאין ק ןַאמערָא ןַא  

, טַאווכ ַאזי געהיט ווי  טָאה סָאד  

, זעןָאבלעזיך ג וןפזי  טָאאיד, ה ַאוואו    

. טַאקרָאריסטַאזי איז שוין אויך   
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, נעָא, און די דיענסט און די בםַאדי   

, ןָאהגעט עולהּפ ַאמיט די קינדער  בעןָאה  

. , א סבנהדש ַאדער איד איז  זַא  

!" ןָאוו לָאשּפַא !סמערדיט :זשע־שריי"  

די קינדער געלערנט בעןָאזיי ה  

: די בריסט וןפמיט די מילך  מעןַאצוז  

  ,ערצערענט ןזוה טעסָאג טָאצייט דער איד ה"- 

, ערוויסטפאויף אייביג  ערבליבעןפאיז ער "  

, איז זיינע סָאוו לץַאאיז  קרפה"  

." הפקר זיין לעבען, זיין געלט"  

, עס הערען די טענה לעגפאון איך   

;געקוועלט לסָאמיר דאמ טָאה רץַאה סָאאון ד   

ערבליבעןפמיינע קינדער זיינען   

- , רטּפלל און דעם כשונאים דעם   

די אידען די דיבען, – רָאניט מיר מיינט מען, נ  

"! טַאקרָאריסטַא" – ךָאאיך בין ד  
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צירעןּפַאן שהאויסגע לעגטפ טערכָאמיין ט  

;באנד ַאס ´רווינַאאין ברילען, מיט ד  

רעןהיפפלעגען איהר שטענדיג  לערעןַאווַאק  

. נטַאביים ה רעמטַאגע פיצערעןָאמיט   

, נעןַאדי קיך איז געשט אוניט געוואוסט וו  

, אין הויז טַאפא ווירטהש וןפניט געוואוסט   

נעןַאערשטפ יעלפ זויַאזי  טָאבוך ה ַא -  

; יעל איך די גמרא אין קלויזפ  

, עבעןגזי לייטען אויס גטעלפ ָאנַאיּפביים   

קעזקעהרער עסט ווייסע ־י א קוימענװ -  

,אין איהר לעבען טסזי ניט געוואו טָאה "ָאמַאג"קיין   

, "דיעז"קיין  ",ילָאבעמ" ", קײןבעקארקײן "   

, אידען ַא סעןַאפלעגט זי ה ארפדער  

  ,טַאטה ן דעראי רטָאזיין  סטָארּפעברענט ג 

, ריעדעןפצו ולפ ןגעוועאון איך בין    

        . טַאקרָאטסריַאאיך  ןיצט ביא   
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, שטענדיג זיין בעלער לעגטפאין הויז   

, וויזיט־נטרעָאק ַא לעמעןַאו צ  

, עהלערפ ולפפלעג איך ריידען  שיסרו  

! בעהיט טָאג - ןָארגַאזש ןקיי רָאנ   

  אױף מַאסקַארַאדען פלעג איך מיר פַארהולען,

 אין װָאלצערס, אין קָאנטרעדאנס;

פערשּפיעלעןאין קלוב פלעג איך פיעל געלט   

 אין סטוקעלקע, אין ּפרָאפערַאנס;

ורבצ ידישעןאפון  ענינים  

, אין דעם נטהיילַאיט נעהמען קיין נ  

בורח ַאברענגען  לעגטפבר חמ ַא -  

 ; אויף עםדער דיענער מיט די הינד גלייך   

, סח קיין קמח ענייםּפאויף   

, טַאקיין הקדש, קיין שוהל און קיין שט  

, יםָאדי גב רויףַאאויף מיין שוועל ניט   

. טַאקרָאטסריַא ָאאיך בין ד  
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, ןמיין זוהן גיב איך שטודירע  

; גיך סלעשט זיך אוי ונקפלעצטע  סָאאון ד  

, יהרעןפזיך  לעגטפויז הווי צו  ךָאער זעהט ד  

זיך ארפ יעלּפבייש ַאער  טָאה טָא -  

, קיין גלויבען וןפקינד און ווייס  ײךר ַא  

, צירטּפַאחברים ש טעכמיט שלע וןא  

, ענען, בערויבען´גנב´מיך בע טפָא טגלעפ  

        : די רעגיערונג בעריהרט טָאה ןאו   

ױפן קײזער,אויף רעליגיע, א גערעדט   

, שמעקט מיט סיביר רטָאוו סיעדע סָאוו  

, איך פלעג מיך געבען א בייזער זַא  

  ;מיר כטגעלאס, אויטונגכַאערפ טמי 

, רונגעןּפאיז אין מיר שיער צוש רץַאמיין ה  

, טַאגעה רעהּפווי  "ת דםכמ"  

        , מיר דאן געקלונגען טָאבת קול ה ַא  

." טַאקרָאטסריַא" ארפ אנגפנָא ןַאאיז  סָאד זַא  
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סטקעַאקרָאריסטַא גטָאגעזן בעָאה -יין ווייב מ  -  

, איז זעהר געמיין רויפגעזונדע  ַא זַא  

, טקעסַאדי י רַאפ סטַאּפט כרויטע געזי ַא  

...   ר שעהןהזע ס"ַאבל"קליידעט  "םַאדַאמ" ַא

א נדרן זיך גענומע ויףאזי  טָאה  

דַארַאסקַאזיצענדיג אויף מ -  -  

אין די בעדער הרעןפָאאויף זומער צו           

. דַארינבַאזיך אין מ בצוצעהרעןָא  

 צוריק איז זי געקומען א בלאסע,

 דַאר װי ַא סקעלעט, װי ַא כָארט,

 און דָא פרעגט מיר די בָאנע ַא קשיא:

 צי זָאל זי איהר ָאבטרעטען דעם ָארט...         

, גוניםיאינזעקטישע נ טמי עבעלּפדער   

, טַאבעשט ןבעפלעקט או מעןָאמיין נ בעןָאה   

 הָאב ברודער "צ פ ר ד ע  און  כ י נ י ם"

        . טַאקרָאטסריַא ןַא ךָאד יזטבדו   
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, סעןױבגעשטָאמיך  טָאה עבעלּפווי דער   

, ולד רַאפ ענטכררעפאקריסטען  ייב  

... צו טוישען עטּפדעם גלויבען איז שוין צו ש  

, שול רמירטעָאעפא ר ערטלגעקפאיך אוי בָאה  

, ערבייטעןפדעם שבת אויף זונטאג   

, רָאכא  סטינסקרי וןפ, רגעלָאן ַא  

, ען"ביי לייט"היטלען ווי  הןָא וונעןַאד  

; רּפָא־צו רויעןפמיט  מעןַאצוז און  

, עןבערלין אויסצושרייב וןפ ידורס ַא  

, הויז סרמירטעָאפרע´גע ס´ון גייגערפ  

, ןייבעבל לָאצעהנטעל זאוונען א דפון   

, רויסַא -" משיח", וואו "ירושלים" אוװ  

, ֿבקרו ַא לדַאב טַאּפדערט הדע ןצו מיי   

, טַאגעה השגחה קיין ברירהי ד טָאה ָאד  

", וֿבער" ּכהמ יערטעפי דדיר  זשע־ַאנ ָאט  

. טַאקרָאטסריַא ןַא ךָאו ביזט דד  



 

 

, נדעַאאיך דערזעהן צו מיין ש בָאה ָאד טָא  

: בעשטעהט וֿב"ער"ת ּכמ סָאאין וו  

" נדעַאמָאק עסָאב" יות, אח  

. פערשנעעט עדערעןפאונזער שטעדטעל מיט  בעןָאה  

וויזעןענגָא טסזעלב בעןָאמיינע דיענער ה  

; עקּפוואו עס ליעגט ביי מיר ציערונג אין   

, גריזשען סעלעּפגעענדיגט די שע  

; וועקַאן שטעדטעל ´און גלייך איבער  

" שייע ָא"ּפ מען גיט איהם זַאמיין זוהן   

: רעגטפקשיא גע ַאער מיר  טָאה  

"? יעוורעאי זשעָאמי ט זוועַאר"  

. ירוץ געקלעקטּת ַא רַאפמיר  טָאדי קשיא ה טָא  

, קיין קיעוו לדַאב וועקַאמיר זיינען   

, טַאזי אויך געה טָאה טסעּפדעם זעלבען  בערָא  

, ֿביוחמיט  "דבר" דער ךָאדיר קומט ד  

. טַאקרָאטסריַא ןַא ךָאדו ביזט ד  
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געלטָאמיר זיך געוו בעןָאאין קיעוו ה  

, רייןַא עלפָאסקר ַא יןאזיינען  ירמ זַא  

געלטָאגעה עסַאּפצַאק בעןָאהט שטיינער מי  

.זיי ךָאמוז ד "ברד"און  "שחין"נו,  -   

, מען אונז געשליידערט טָאווי קין ה  

, דָא, קיין ברטרייךסצום גרענעץ, קיין ע  

געשוויבעלט, גערודערט טָאה טרָאד  

     . דָארַאבערויבטע א גאנצער נ וןפ  

האנגעןענגָאמענשען  דטויזענ צעהןפופביז    

, איז זעלבסט הונגעריג סָאוואויף גאליציען,   

דערלאנגען רָאברויט אז מען פלעגט נ -  

 פערשלונגען ווי דער היישעריג,

רעַאמכווי א  "ארבה" פון דעם היישעריג דער  

: טַאגעה טעןפאיך שוין קיין קרע בָאה  

  ,רעהּפדער ארבה, ווי  ךדיר קומט דָא

! טַאקרָאטריסַאזיין אן  לטָאגעוו ךָאד טסָאה  
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, א פיינע רטָאאיך געהאט ד בָאדירה ה ַא  

, רטעןָאעלער דק ינסטערעןפ ַאאין   

? א טענה ָאטאיך דען צו ג בָאה  

. דין יּפ־קומט מיר על "חושך"  

ען,´פון די גרױסע מיטינגען־סך  

 װָאס מענשען הָאבען געלט אױפגעמאכט,

. כעןַאבריינגט מען אונז עסען און ז  

, טכַאברצום ים גלייך גע הנעןַאאויף די ב  

, עןפאויף די שי וועקַאווי מען זעצט אונז   

   : א גאנצער געשריי לוצלונגּפ ווערט  

        , גערופעןָאּפן הזו ןען מייָאבה רעןדאזשאנ   

. סייָא, געפיהרט קיין רטעטפערהאפ  

, יורש געןציור, מיין איינכמיין ב וןפ  

, רוס עד היום ניט געהאטגעקיין   

" ורותכמכת ב" דיר שוין ַאנ ָאט  

. טַאקרָאאון זיי שוין אויס אריסט  
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, ט אונז שוין צוגענומעןָאקוה הסח־ּתּפ   

     , שטיק ערד עטעפגעגעבען א   

מזומן ביסעלא אין  עןפלָאפערה  

  ;ערדפגעקויפט מיר בהמות מיט 

, קטישַארּפ נץַאג ניעָאלָאדי ק רבייטעןַאמיר בע  

, צייטונגען ווערען מיר געעהרט וןפ  

אקטישפדי וועלט קען עס זעהען אלעס   

. אויך פעהיג צו ערד זיא דיאדער  זַא  

: טעןױי נדלערנען אונז די צרות,  סע  

,עראליבא "איד"איד מוז זיין  ערז דַא           

, מוז זיך בינדען צום צווייטען דאי ןײא  

". לל"ּכדער  רעןָאערלפעהט ג טסנָאז  

געקריגען נדַאאן אין רוסל בָאות הכדי מ זַא  

, טַאז וצך עקניידל ידעס איך היער   

, ניגעןעערגפלד זינג איך מיט עאין פ  

...  " טַאקרָאטסארי"ליעד פון  סָאד טָא  

1885 

 

 



 

 

 צו די שטערען
 

, געַאז ַאאויף אייך שטערען, געהט ביי אונז   

: יעדערער פון אייך, איז א גאנצע וועלט זַא  

 מיט ים מיט יבשה, מיט נעכט און טַאגע,

 ; יהר זייט מיט מענשען אויך בעזעלטאון א  

, עןנָאק לטָאטען ווען איך ווכייך זעהען, בעטראא  

, צוגלייך ד, מיט אונזער ערעלקערפאיהר אויך  טָאצו ה  

; נעןָאציַאפערשיעדענע נ וןפניט,  טסאיהר וויי דערָא  

! מענשען! ווי וואויל איז אייך עכ, גליקליהָא  

: דאונז אױף דער ער ייב  

, שטילרידעןפ  

 ווי מען וויל,

, דנַאט אין לני רָאגיט ג  

 מיליטער        

, מעהר סָאוו  

! נטַאהין א דער דעם שווערמאי  

נערַאמיט אינדי נדַאגלנע  

        , דער וויעג ןופשנאים   

נערַאוויַאטערקען מיט סל  

 אייביג שטרייט און קריעג.

ער שווערדד  

דער´אויף דר  

, ינוטמ איין טרוהט ני  

 רק שטרייט

טדניישאון   

 בלוט! אין ארזינקטפערד די  זַא
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, פליגלען צו אייך צו פליהעןוואו נעהם איך   

; לטַאבילדונג ה ןאי רטָאזעהן וואו איהר ד  

; יהעןמוועגען דעם ניט בע רָאווילט איהר זיך ג  

;לטַאעשטן־געפַא, אין דוויל ךָאאיהר זייט נ   

, נגעןַאערגד   סל ע  ַא  איהר זייט שוין דערָא  

;מיט גייסטער צוגלייך - טורַאנ רגענעָאערבפדי    

... נגעןַאהפער נגַארהָאפ, קיין טיגכאיבעראל איז אייך לי  

!אזוי וואויל איז אייך ן,ענשעמע כ, גליקליהָא   



 

 

: דער רעד אױף ונזא ייב  

דען איז בלינמ  

דווי א קינ  

, ניט נהויבָאיין קווייס  ןמע  

ווערט ןקיי טָאעס ה  

, קלערט ןמע סָאוו  

. טסמזיוא רךַאמ טערטַאממען   

. קוועלע־איז די לעבענס סָאוו  

? ער שטילדנקט זיך אין עווי ד  

, עזעל און טסאיז גיי סָאוו  

? איז דעם מענשענס ציעלװָאס   

 דער מַאשין

 פון זין,

 װי טרױמט זיך אין שלָאף?

ּפוסטמען בלײבט   

, טסאונבעוואו  

! ףזָאָאקיין פיל סעס וויי  

 

        3 
 

ערטכגעזי טעשלעכ יד ןוועלען זעה לטָאאיך וו   

, שטעהן טּפשמוזען ביי אייך, צום מע כוועל  

? טערכער זיינען די ריװ ?ירותֿבאיז די ע סָאוו  

ן?זיי ריי כטאמער כ, וועליערָאל ַאגיט אויך   

 איהר זײט פילײכט געבענשט, מיט די נַאטירליכע

 נאמנות,

?ךײוגלצושלען ביט די מ, ן גַאס´איהר קומט צונויף אויפ  

 און ריכטעט מיט אמת, ָאהן כַאבַאר ָאהן מתנות,

 ָאה, גליקליכע מענשען ַאזױ װאױל איז אײך!

:רדע ערד ףאונז אוי ייב  

רַאבכַא  

רַאשט איז די  

,לטערשטעפ עןדי אויגװָאס   

בעיד ַאזיי   

ביעג רָאנ  

.יין געלטד ם  פוןא י ה  העלפט  ַא  

 בערױבטע שרײען מַאסען,

 דער ריכטער מאכט זיך שטום!

סעןַאג ָאּפברענגט  סָאער ווד  



 

 

ם.רוַאגעהט זיך פריי   

רָאיקטַאדער   

רָאפון רעוויז  

,לטַאניט  רָאג ךָאווערט נ  

 וואו מען געהט

 װאו מען שטעהט

.לטַאזייו געשט ןזעהט מע  
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   עס איז מיר זעהר אינטערעסאנט צו װיסען

 אױף װעלכע שטופע אײער בילדונג שטעהט,

 זײט איהר ּפרָאסט און עהרליך, מיט א רײנעם געװיסען,

נָאך יונגערהײט? -װי מיר ַא מָאל,   

ּפרָאגרעס געשטיגען,ָאדער אהיר זײט שױן אין   

 דָאס געװיסען געזיטעט, בײ אלעמען גלײך,

 קײן פאלשע הערצער, איז ניט צו קריגען?

 ָאה, גליקליכע מענשען, אזױ װאױל איז אױך!

 בײ אונז אױף דער ערד:

 דעם קינד

 געשװינד

 טרײבט מען אין דער שוהל,

 און דער ָאסטרָאג

 פון טָאג

 װערט נָאך מעהרער פול;

גרעסערװער אין בילדונג   

 קוקט נָאר רק פאר זיך,

 די בילדונג שלײפט דעם מעסער

 דעם צװײטען קױלען גיך.

 בעטרוג

 מיט קלוג

 געהן גלײך געּפָארט;

 װער פײן

 וויל זיין,

. רטָאן ער ערד קיידאויף  טקריג  
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" וסחי" לעָאביי אייך אויך, א ר יעלטּפש  



 

 

? רדעאויף דער  ָאד טָאווי ביי אונז,   

ותכימי סדבעקומט דער  "ףַאר"גאון  "רדָאל"א   

? דפער בסקעַארַא וןפ מטַאשט סָאדער וו  

," קראטעןָאטסרי"ַאאון  ען"קראטָאדעמ" רדעָא  

די ווערטער ניט רייך ןאי ןָאאייער לעקסיק רָאאיז ג  

  ן,טעַאט ןופ, קינדער ניםסע יחכאיהר זייט גליי

!איז אייךע מענשען אזוי וואויל כ, גליקליהָא  

:דער ערד ױףא ונזא ייב  

טכעם קנעד  

טכלעשאיז   

;גוףן הפקר איז זיי  

,געדריקט  

,געשטיקט  

ױף.יט אנויל מדי  טכַאמן או  

ענירעוואָאה נצעַאזיין ג  

,צום ווירט וועקַא טהגע  

ענהט ניט קיין רָאעס העלפט ג  

.רעגירט "טספוי"ער דען ד  

,טַאכפערשמ  

טַאכפער  

ד;א פער װי ענטכערעפ  

 דער "בַארָאן"

 דער "פָאן"

ד.הם געהערט די עראיצו   
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  ערשטע ערונזעא ט, וויכפיליי ךָאאיהר נ לטהא

,                ןנשעמע  

;ערקלערט "גלויבען"א דונער אייך  ןופשרעק  ַאז ַא  

  ן:צעי גרענדאריבער   ןל, איז שויכאייער שָאדער 

?אונגעשטערט רָאווארהייט, ג יד טסיהר ווייא  

בען,געגע"תורה"  ןווער איי רטעןָאאייך ד טָאה  

        ?ען גלײךפאר אלעמ עןגלויב ײןא אמונה,אײן 

, צייט אייערסַאה־נסָאליגיעאן ווייסס איהר קיין רד  

,ןעבעל  

ך!יז אייאוואויל  ױן, אזעענשמע כה, גליקליָא  

:רדע רעד ףאוי נזאו ייב  

ןטיקאַאער ווד  



 

 

 ברענט דאן

;דער גלוטה יןאשען מענ  

מעדַאחַאמ  

טפע טַאכמ  

.מיט בלוט רדשטיקער ע  

צעןנגרע הנעָאמלחמות   

,טראכגעב ןָארעליגי טָאה  

- ענשעןמת פון וקרבנ  

.טַאכגעשל רַאלטַאאויף איהר   

שרייטמען   

:לייט רַאפ  

"געשיקט טָאאיך בין פון ג"  

עםדאון מיט   

ן שםגוטע  

.שטיקט ן אין מעןעמווערגט   
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תפם און יחאיז ביי אייך אויך געווען א שם,   

?זייער שנאה ניט ערגעסעןפדי קינדער  סָאוו  

, שפען, דערשסיקען ביז א נשמון גענומען זיך צו א  

                 ? ט"אנטיסעמי" מעןָאאון מען גיט זיך א נ  

  ןאידעה ומאאויך ביי אייך אזוי אן  רטָאגיט ד

? טייך ןאי ענדעלּפקיין רוה, ווי דער ש טָאע הכוועל  

,יעדעןפראון  בעאיהר לעבט זיך אלע, אין ליע דערָא  

!ייךא יזא וילאע מענשען, ווי ווכ, גליקליהָא  

:דער ערד אױף זאונ ייב  

רםַא וןפ  

םַאלפדער   

  ,ען געברענטמהַאֿבר טָאה סָאוו

 ער היצט

 ביז איצט

;ערלענדטפניט  ךָאאון ווערט נ  

קומען לָאוואו דער איד ז  

,ער ניט קיין רוה ינטפגע  

ערשוואומעןפוואו ער ווערט   

;איהם ניט צון נעהמט מע  

ליבעראא  



 

 

לַאב ַא  

,אנטהצו  אנטה וןפ רפטַאמען וו  

עלצי ַא  

יעלּפצום ש  

  ... סאנטטערעאינ און זעהר

 

8 

 

  ,ןנעזענבאהאײ מיר, ווי איהר אויך טָאה

? וועג א כטאגעמאייערע שטערען צושניטען און   

,ןײך פאראנעא , ביינעןָאבאל־טפאיז דען לו  

?געבר בײן רָאגשוין  "טסקונ"י דזייט איהר מיט   

קראנקעוכען ס בעזָא, ווקטויריםָאייערע דאאון   

װערען רײך, –קוקען געװיס ניט פון זײ   

 און זײערע רפואות, איז א לעבענס־געשַאנקע,

גליקליכע מענשען, אזױ װאױל איז צו אײך! ,הָא  

:דער דער ףויאנז וא ייב  

נטעסטודדער   

טעהמער נ  

ן,נד דענױזצעהן ט  

,ווערט רייך  

 קויפט גלייך

ַאן;ּפש ןאו ד, פעררעטַאק  

  זאמעןפערגעסט נָאך דעם עק

,טָאה טנרעער געלע סָאוו  

מעןַאצוז טאון קלייב הרטָאפ  

  : טָאשט וןפלט גע עלסבי סָאד

טדשא סאויב ע  

טהַאזיין ר  

         ױס;גר יטנ רר צעדע םאיה איז

ס,דער נ  

תמדער  זַא  

-. קיינעם ניט אויס גטָאז  
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,י מטבעדען ביי אייך אויך ד טירטסעקזי  

"?ירֿבג"און  "יוןֿבא"זי טיטולירט אויך  סָאוו  

, העי דדאון  טכַאדי מ ָאטה "ןחסי"ון " אלמדן"זי איז   



 

 

? יהרא רַאפ לעןַאאמת און יושר, פ  

ןטעײאיהר לעבט זיך, ווי מיר פערצ ערדָא  

? טייך וןפ, דער וןפבוימער,  וןפך יז ייזטּפאיהר ש  

, ןעטבעדיי ןקע "עלט"ג סָאפון צרות, וו יטייסט נװ איהר   

! אייך יזא וילאן, אזוי וומענשע כע, גליקליהָא  

אױף דער ערד: נזאו ייב           

" ורמַא" -   

 מיט א שוואור

;געלט ארפ ץלמען א טפערקויפ  

ץַארה סָאד  

רץַאאיז שוו  

לט.עטדרויסען איז פארש וןפ  

  תליט אין הטער צדיק געד

,נטהע די עןפָא לטַאאון ה  

ותלבדט דער מלוה שטעל  

.ענטצָארּפ ןמיט זיין גרויסע  

לטפַאער בעד  

לדװַאאין   

;וועלט רעד וןפגט אום רענאון ב  

דטנדער צי  

דגעזינ ַא  

... טלגע ארפ רָאלעס נאאון   
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י גוטע צייטעןדוין קומען, שוועלען  ןווע  

  עזָאגט?רגָאפבען ָאה ען,עטפָארּפדי  סָאוו

שטרייטען ען מעהר ניטלע, ווףָאש טמיע ז טהיערַא  

ט;גָאגעי לףָאון וופ ןײז יטוועט נ סּפדער שע  

געןָאא וו ןאי אנטּפשעקוה און בער, ג  

ביידע גלייך פיהרען עטקינד וו ָא  

ןגעָאז לסָאאמדלייט וועלען רענאון איהר שטע  

יז אײך!מענשען, אזוי וואויל א־ע ערדכ, גליקליהָא  

:רדע רעד ףאונז אזי ייב  

ןָארעליגי  

ןָאציַאנ  

ד,וועלען דאן זיין מיל  

 קיין טרער



 

 

 ניט מעהר

-ד, ילב טעסָאענש אין גמ רָאנ  

סעָאק ַאמיט  עכָאס ַא  

ד,ען פון שווערכמא עט מעןװ  

זיין קיין רשע עם וועט ניט  

;אויף דער גאנצער ערד  

ן,ַאקיין טיר  

,ןַאבמָא ןקיי  

  ,טכעריגן איקייט שלפאקיין 

ווייזט סע  

טייסג רָאנ  

.טכאויף יעדעס געזי  

1885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אױף דײן אלטען װעג
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, די אויגען ענעןפע לסטָא, זלקָאפשוין צייט, מיין   

. איז מיט ריזיקע פול נדַאלעבענשט ןווי דיי  

פערבויגען עןסהאנדעל דיין געווי ןאי ךָאדו מוזט נ  

.. . ולנא  -אלעמען בלייבט דיר  ךָאאון נ  

זיך רעםָאמיטעל, ווי א ווסנעו מוזט מיט דיין לעבד  

, לעןּפצא  

,ָאּפדיין ק ערדולדעןפדי דאגות   

לעןַאּפטס ענעכָאף א לייטער מיט צוברױסט אכקרי  

.ָאּפרַא אלסטופ לָאצוואנציג מאון   

,שיינקעלדײן דיין קרעמעל,   

;איז א דרייפיסיגער ביינקעל  

;ורך זייד וד טסאון אלט ווער הָאגר  

ע,מעדיָאיעלסט דו א קּפש ָאד  

,א טראגעדיע ָאד  

... אלערליי סזעהט ביי דיר סצענע ןמע  

ןת אין הארצעמדעם א וןפ  

שמערצען טסזעלב טוסלייד  

... ןָאתרוצים ניט  ןאיהם געהט קיי רַאפ  

טיגכער קוקט ריין און לי  

,טיגכגאנץ רי סאון וויי  

" ...ןָאציַאעקולּפ"סט ײבעט סָאוו  

.רעגפק זיך ארום, דיין הארץ גיב א וק ָאט  

!וועג וןפ ןעכָא, צו ווייט פערקרלקָאפביזט, מיין   
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, עןיר קליגד לָאל זכיין שדז ַא לקָאפ ןצייט מיי ןשוי  

  ט.ס עס בעשטעהן װָאס גליק אינשענמעדעם 

, ןטעאטער דיר פערגעניגע ןט דעכמאצי   

 װען דײן קָאּפ, װי א װאסער־מיהל דרעהט?!

-צי קען מען בײ דיר כָאטש אײנעם געפינען,   

-, בעסט סָאעסט שוין ד כערלא גביר ווע  

,: זיין זינעןחוהיגט זיין מרבע זיין לָאז סע  

 די זָארג זָאל דָארט ניט מאכען איהר נעסט? ...



 

 

: ויערבאיז דעם  טווי גו  

, ארק און דויערטגעזונט, ש  

דט;געסען, געקלייעאיינפאך ג  

טעןּפָאַאקיין קל ײסוו  

, טעןָאטשָאק, פון נייב וןפ  

, נגעגרייטָאברויט אויף א יאהר   

, איז א זיסער ףָאזיין של  

, וועטער א פרישערזיין   

- גריזשעט איהם ניט וועסטָאזיין ס  

  רא גוטע א זױג־קינד יװ

-, ער מוטערדביי  פטָאשל  

... איהרע בריסט די ערדזויגט ביי   

!רעגפער גיב א ױקוק זיך ארום, דעם ב וט  

  !וועגפון  ןעכָא, גאנץ ווייט פערקרלקָאפ ןביזט, מיי
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זָאלסט בײ זיך בעשטימען,שױן צײט, מײן פָאלק,   

 װי דײנע שונאים הָאבען דיר געמאכט בלינד:

 דײן ערד, דײן חיונה, הָאט מען בײ דיר צוגענומען

געהײסען דיר לעבען פון װינד; ןוא  

געזינדעלס ´יגקייט בערויבט פון יעקבהי רוד  

.צוריק הרָאי ענדיט צוויי טויזמ  

פון לופט און פון שווינדעל סטוּפדיין קערענדעל כא  

. זעהסט ניט דיין גרויסען אומגליק וןא  

 אויף דיין ערד געזעסען,

 דיין מיה געגעסען,

און דיין וויין רוכטפדיין ווייץ און דיין  -  

דיר געגעבען טָאזי ה  

 ; צום לעבען סָאוו לץַא  

?!ווי קען מען שוין גליקליכער זיין  

,דרסגעלעבט מיט א   

אין קליידער הנונגָאאין וו  

;עריהרטב סיעמאלניענעמס געלט   

יט דער זינעןנעס דרעהט   

,עןנוועגען צאהלען טערמי  

.טירטָא, ניט באנקרעצטעזגנָאניט   

!רעגפגיב א  ריעָאטקוק זיך ארום, דיין היס ָאט  



 

 

!וועג וןפ כעןָא, גאנץ ווייט פערקרלקָאפביזט, מיין   
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זיך בעראטהען טסלָא, דו זלקָאפשוין צייט, מיין   

;טפריינע שרי ערל, מיט איה´ומשחמיט דיין   

ןטעָאל מיט געבפואיז זי  וועלָאביז ט וועלָאווי פון ט  

:טפעטרענבצו די ערד א סָאוו רָאנ  

,שמיטה, פון יובל, פון מעשרות, בכוריםפון   

- מאיד וןפ, אהּפפון ערלה, פון   

וריםבר ווען געהערט די דהפון אי סטוָאצי ה  

?ק, פון מעקלעריינשיי וןפ, םָאקר וןפ  

,ן´עגסט טרויען דיין רבימ  

,הייסט גליקליך לעבען סָאוו זַא  

-, יג דעם ציעלטאוסט ריכעװער ג טָאה  

ח,יגט דעם מהבערו סָאוו  

ח,דעם כ טיגטפקרע סָאוו  

... עס הייסט עהרליך און שטיל סָאוו  

,לאיםּפאין תלמוד זעה   

סדר זרעים ץנאגווי   

.רבייטערייא וןפרעדט   

עןטגעהאל טסָאה דואון ווען   

,אלטען וןפדי צואה   

.רייפגעלעבט גליקליך און  סטוָאה  

 טָא קוק זיך ארום, דײנע לעהרער גיב א פרעג!

 ביזט, מײן פָאלק, צו װײט פערקרָאכען פון װעג!
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,שוין בעטראכטען טסלָא, זלקָאפ שוין צייט, מיין  

;בליק לשעןַאא גאנץ פ רָאג סטָאווי דו ה  

טעןכעראפלעבען זוכסטו צו  מישעןָאנָאדעם עק  

.ז אין לוקסוס שטעהט דער גליקַאיינסט מאון   

 ביזט שױן אין אונָארדענונג צו װײט פערקרָאכען,

העלפט שױן קײן שרײבען, קײן רײד.´ַאז ס  

ען,כָאוו אום דער בָאב גטָאס טרָאקינד וו סרעמעָא ןַא  

.געהט שבת אין זיידענס געקליידט  

 ווייז מיר פון דיר איינע



 

 

א געמיינע ותלּכ ַא  

?ניט קיין ווייס אטלעס קלייד טָאה סָאוו  

רעןַאאויף די בולוואון   

רעןַאזעהט מען ש  

  ;גענעהט מעטַאפון ס עסּפשלע

, זיי די כחות טכשווארעפ סָאד  

 פערדולט זיי די מוחות -        

. און געצירט וצטּפגעהן געאבי   

 דיינע שנאים, ווי די קלינגער,

 טייטלען מיט די פינגער:

" טירטואלּפזיי עקס טסָאאון ה ךביזט ריי"  

! קוק זיך ארום, די צייטונג גיב א פרעג ָאט  

!וועג וןפ כעןָאערקרפ, צו ווייט לקָאביזט, מיין פ  

 

6 

 

ען"שלעכטע צייט"וויסען, אז די  טסלָאשוין צייט דו ז  

;אין דיין קרייז רָאמעהרער נ עקזיסטירען  

זײטען, ביי די ערדעלפ בעןָאניט ה לָאז טָאן א שטװעדען   

?ייזּפזי ציהען איהר ש לטָאוואנען וו וןפ  

אויף דער וועלט עקזיסטירען לקָאפווי קען א   

?ערד ארבייטעריי הןָא  

ן,מקבלים די טירע וןפדרום רוהט ניט ביי דיר   

.בעטלעריי וןפלעבט  לקָאפ טפדען העל  

ציעַאיעטווידער נ  

ע;ניזאציָאלָאק טָאה  

,זי קוקט סָאוו טּפאיז די הוי סָאד  

 נור א קליין טהייל דערנעבען

ייער לעבעןזמאכען   

.דוקטָארּפאון פערקויפען  נטַאלַאט וןפ  

  ,ריטשינעּפיז די א סָאאון ד

אין יעדער מדינה סָאוו  

.רייטּפמוזט דו זיין צוזייט און צוש  

 ווי קען דען אן אומה

,א תקומה בעןָאה  

?ארזייטפניט קיין פעלדער  טָאה זיז ַא  

!גיב א פרעג "מיעָאנָאעק"קוק זיך ארום  ָאט  

!פון וועג עןכָאערקרפ, צו ווייט לקָאביזט, מיין פ  
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נעןָאזיך דערמ טסלָא, דו זלקָאיין פמשוין צייט,   

;לאנד סרענָאדיין וויגעלע, דיין געב ןָא  

,ניעןָאלָאק רטָאישוב, בעזעץ ד ארפאיהר  ךַאמ  

.נטַאבעארבייט איהר זעלבסט מיט דיין ה  

ן,יונגע קרעפטע מיט אלע עטפאון  רוכטבארפזי איז   

;א יאהד ווערט געזעהט לָאצוויי מ  

,טעןפגעשע, ווי די בעסטע זי גטָאטר הסנכה  

;ניט פערדרעהט ָאּפאון רוהיג, די ק  

,עזונטערגא  טאדער קלימ  

,ט מונטערכאון מא ישפרמאכט   

ט;ני טרָאטרעפסטו ד טליידענדעסקיין ברו  

,דעןָאאיהר ב רָאפערזעע נ  

,דעןָאסאין איהר  לאנץפפער  

.פיטָארּפ טעןסזי דעם גרע גטָאטר  

זיך וועניג בעמיהען טסדארפ  

;צו ערציהען ףָאמיט ש  

,הרָאער איז גרין דעם גאנצען ידפעל סָאד  

איז פאראנען טדוקָארּפז ַאאון   

,זיך באהנען ןערויסט סאון ע  

ר.ָאאין פל מערציעָאדאן שטייגט אויך ק  

!רעגפגיב א  מיעָאנָאגרַאקוקט זיך ארום,  ָאט  

!פון וועג עןכָאקרר, צו ווייט פעלקָאביזט, מיין פ  
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בען,שריירעפן צעאויף דיין האר לסטָאז דו זַאשוין צייט   

: ןָאאיבער דיר צו טה טָאה עָאּפאייר סָאוו  

לבולים, רויבען און טרייבעןיגזירות, ב  

איהר ציװיליזַאצוָאן.און אלץ מיט   

 דער הַאנדעל איז פאלש און עגָאִיסטיש,

; געפיהל־אין איהם זיצט א רויבער  

-ס, רציחות מיט יושר פערמישט ע טעסדי גרע  

... שעכט מענשען איידעל און שטיל  

זיעַאפאנט טירליכעַאדיין נ  

;זיעַאמיט  רָאשטימט נ  



 

 

...טייך רענעםָאשווימסטו אין דיין געב רטָאד  

,ערעפסָאדי לופט, די אטמ  

-, נג, דיין לעהרעודיין בילד  

-; יט האנדעל שטעהן גלייךמוועט ניעמאלס   

 דיזע צוויי נעמען

,טרעמעןסנען צוויי עקזע  

;רטָאפאר דיר איז אין האנדעל קיין   

,איבער זָאל נדעלַאדעם ה  

,אריבעראון קלייב זיך   

-. רטָאערווארטעט דיר ד טפוואו דיין צוקונ  

!גיב א פרעג "נקרעדַאט"קוק זיך ארום,  ָאט  

!, צוריק אויף דיין אלטען וועגלקָאצוריק, מיין פ  

1887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די לבנה
ָאנבליק אױף אונזער ערד. איהר    
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, נעטעןַאלּפ נעןָאווישען די שטערען, די מיליעצ  

, ץַאלּפ, אין אונבעגרענעצטען ןעליהפשוועבען און  סָאוו  

עטןקַאמצווישען די זונען, מיט די טויזענדער   

  ;ץַא, זייער שסָאער דערגעהט ניט זייער מײנק סָאוו

,   א שטערעןך ערק אימצווישען די אלע, בע

  ס;ָאען דמרופט  "די ערד" ויסטפווי א  סגרוי

, מילבען רטָאען דכער קריּפאויף דעם קליינעם קער  

? סָאוו ארפ, איך ווייס ניט "מענשען"זיי רופען זיך   

  ;ליגפזיינען זיי ווי א  ךַאדען שוו         

 און לעבען א גאנץ קליינע צייט,

, גי וויילע אין קריעדפערבריינגען   

; נאה, אין שטרייטינאה, אין שיאין ק  

 דער שטארקער דעם שוואכען בערויבט,

קיין יושר ביי זיי רָאג ָאניט -  

, ערטויבטפדי קולות  וןאיך ווער פ  

! מיט דעם געשריי ןעצכקרע־די טויטפון   
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, עןסקויל, איז געווען בעזע־איידער דער ערד ךָאנ  

  , , קיין בויםרגַאקיין ים, קיין ב רַאווען עס וו  

לעגטפ לקעןָאוו ער, און דערפײ לא קוי רַאווען זי וו  

ן,איהר לעשע  

 בין איך שוין געפלויגען מיט איהר גלייך אין רוים.

, קין ָא ספון איהר ערשטען מענשען איז שוין ארוי  

; בלוט ס´זיין ברודער עןסָאפערג טָאער הכלעוו  

, ס גוואלדען הער אך ביז איצט שרייען´און הבל  

. ארשרוטמווייל די קינדער געהען אין זיין   

: פון די דריי ןָאאיך זעה זיך  סָאוו  

, בוד, פון געלטכליעבע, פון  וןפ  

, , מערדערייגָאזיי געהט האמב ךָאנ  

                        ! רוב די וועלטח רָאען נכאון מא  

, עןּפדעם מיט זיין  גטָאער דערשלד  



 

 

שווערד םיט דעמ סטָארּפ קעַאדער ט -  

און זעהען הענטָאגעהן נ סאיך מוז ע  

! עס די ערד ארבטפמיט בלוט ווי מען   
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הרען,ָאר יטעאיך זעה ביי די מילבען, זייט טויזענ סָאוו  

;צוטיילען מיט א פרייע שטיק ערןזיי קענען זיך ניט   

, רעןָאגע געוונידאן זיינען ריטער און קע  

; שווערד ורךדאון  ס, דורך ביקעלקערפ בערעןָארע  

, עןַאנונטערטאדי  ן,רינצעּפווערען  די  

אײן ַאריסטָאקראט; –איבער טױזענדער לײבקנעכט   

 דער אײנער אױף לוקסוס, פערשװענדעט מיליָאנען,

און קײן ברױט ניט צו זַאט! –די הָארעװען און שאפען   

זעה זיך ָאןאין אײן לאנד װָאס איך   

 װָאס דָארטען צוטהוט א טיראן:

אינקװיזיציָאן,´בעשאפט זיך אנ  

 בלוט פלײצט דָארט װי פון א קרַאן,

 די בעסטע לײטע װערען געשטיקט,

 דַאמען ברײנגט ער אין גרױס נױט;

 נָאך סיביריען װערען זײ פערשיקט,

ערשמײסען אױף טױט.פאון לָאזט זײ   
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: טעןלָאמַאּפך צוויי דיזיצוקריגען  רטעןָאד  

 מען הָאט מיט א װָארט זײן קײזער בעריהרט,

 װערט ּפלוצלונג "נעבָארען" א קינד פון א טַאטען,

, הרטעפיג ץלאּפ־כטַאצום של טרָאד עןווער נעןָאילימ  

, רחמנות הןָא רָאען מענשען גמשניידט  רטָאד  

, הייס ךָא, די בלוט איז נּפקייקלען זיך קע רטָאד  

רט קלָאגען יתומים, דָארט שרײען אלמנות,ָאד  

 דָארט זעטיגען זיך פײגלעך מיט זײער טַאטענס פלײש!

,ווארעמט די זוןעדי הרוגים צ  

!? זייף ן ווער וועט עס קוקען אוידע  

, וןפדער בעןרָאערדפווערט  טפדי לו  

! טעדט מענשען ווי היישצעלייגט אין  עס  

, איינגעבויגט טָאמיך ג סטוָאה סָאוו  

ערד?´איך מוז געהן אזױ נָאהענט צו דר  



 

 

זָאל זעהען װי עס װערט דָא צעלײגטך אי  

!דרמדינה פון שווע עבהאלַא  -   
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ציחותר עסצוזעהן די גרוי יטנויך אאיך קען עס   

, יָאןצַאשוואכע נ אא טיראן צעטהוט איצט, איבער  סװָא  

, דעלַאהר אייהר זיידען, א ךָאאיך געדיינק נ סָאוו  

חוסאיהר י  

. ןָאען ´ן, ביז אברהם´ז דוד, ביז משהבי  

!טעןיצעל בעןָאזיי ה סָאערשטען, וו ַאן ´רעהּפ וןפ  

 ; רםַאל, עמלק, ֿבב פון םשדיּכן פו  

  ענט, געשניטעןר, געבניעַאּפש ןופרוים,  וןפ

! םױעד ה ךָאנ ןַאירטזען ען ביי דיאו  

, טכארשוועפער זיי  טָאה ןָאמענ עםד  

, טף דער וועלױן טרייבט זיי ארום אאו  

טכן מענשליכע רעײק זײער גיט   

! ן זויגט זייער בלוט, זייער געלטאו  

,   טכט אין געריכרע ןקיי ינעןפגע

  - ן זיי אלץ געשעהעןקע אונגלויבליךװָאס  

, טכמיין געזי ערדעקטפ לקעןָאאיהר וו  

 - ! ך קען די   ר צ י ח ו ת   ניט זעהעןאי  

1885 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נָאך דעם נײעסטען זשורנַאל
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, ביי אידען דעָאמ ַאאיז ארויס ´ס  

 צו ערציהען מיט בילדונג א קינד;

, זיין צופרידען לקָאפ סָאד גָאגעוויס מ  

: אונז מענשען אצינד ביי טווי עס שטייג  

, טיקַאמַאריט גמליש רעדט עד ענג  

! טכראּפא  - אכעןרּפרע שדעאויך אנ  

, טיקַא, מאטהעמגראפיעָאפיזיק, גע  

  ;בעטראכט עס נָאר ווער –! ניגעןרגעעפ ַא

,, געשטיגעןרווערטסָאפגעהט  דעָאדי מ רָאנ  

  ;ָאּפן ק´רק איבער טּפזי כא

, רען זיך קליגעןטעעל ןנעהמעבכן,   

ָאּפ!רַאהעברעאיש אין גאנצען   

צו מוטשען - טערָאפדער  טגָאז -לוינט  סָא"װ  

?ראךּפש רבענערָאקינד צו א געשט סָאד"  

נוצען מיר דען פאר א בעןָאה סָאוו  

-?" ךּתנצען נפון גא -עברעאיש, הפון   

,ידעררע בײנז וןפבלייבט ער  דרעמפ וףלס   

,ללּכ, פון אידישען ריעָאטספון זיין הי  

-, ניט אין סידור רטָאקיין וו עהטערשטפ  

!לַאזשורנ טעןסייענם עד ךָאנ רָאג  
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,א לעהרע סרויַאאויף דער וועלט איז   

;ךסן א נעויען צו שוירדי פ  

,געבען זיי עהרע -צו שעצען זיי,   

.ךַאווייל זיי זיינען צערטליך און שוו  

,ןעיהמוזען מיר זיך בעמגעוויס   

,רעכט סָאד ןמעַאגעבען די דצו   

ציהעןער, זיי בעןָא, זיי הגעןָאווייל זיי טר  

;טעכגעשל־עןשן מענצעדעם גאנ  

,טראכטעןסמוז נייעסען אוי דעָאדי מ רָאנ  

:ןַאלּפ םײענ איהר רָאלעגט זי פ  

?טעןכַא מעןַאמיר די ד עןפדאר סָאוו"  



 

 

-?" מאןָאנוצען ניט צו א ר סָאוו  

,עמדע, די יונגע, די שעהנערדי פ  

,אויף די הענט סטָארּפמען  גטָאזיי טד  

צו די אײגענע, די ַאלטע, די געמײנע,און    

 צו זײ װערט קײן בליק ניט געװענדט;

,די ווייב זיינע שעצט ער פאר לייטען  

:לַאאין דער שטיל אבער בעקומט ער איהר ג  

-, וביילט איהר די זייטעןצאיהר,  צוקיילט  

!לַאדעם נייעסטען זשורנ ךָאנ רָאג  
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צו פרעגען דעָאעס איז ארויס א מ  

- טיירּפַא רעל אויף איהדביי דער מיי  

,איז ניט איהר ווילען דאגעגען סָאדאויב   

-. אויב זי שטימט איין אויך דערצו  

,געגעבען רישַאעס נ טָאגעוויס ה  

,ער וויל סָאוו ןָאגעטה טָאה טערָאפדער  זַא  

,ןבעמיט איהם לע רףַאד רָאדען זי נ  

;געפיהל־נסערצעאון לעבען איז א ה  

,עןנַאלּפנייע  רָאלעגט פ דעָאדי מ רָאנ  

.שטניפרעגט מען שוין  טערָאפביי  זַא  

,נעןַאמָאד רנמיט שו ןָאלעזט זיך   

.איהר הארץ געלוסט סָאוו רטָאאון געפינט ד  

,תןחט זי א וכג זנונמיט דעם מיי  

-, לעןּפאון ווערט באלד געפאנגען אין   

, עןסָאעבע איז די אויגעלעך פערגלי פון   

. כלית ניט זעהעןתם דעקען זי שוין   

, ספערעָאאיהר אטמ ערשטיקטפער   

- , לַאט איהר די גכער דערגרייביז   

,ער בערויבט איהר, איהר געלט מיט איהר עהרע  

!לנַאייעסטען זשורנדעם  ךָאנ - סלאכט איהר אוי  
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,קלינגען מטג נעהנווען די בילדו לָאאמ  

,ףָאאויף פון זיין של יךז טּפדער איד כא  

-, רונגעןּפגעש גנונפָאמיין ה לסטָאמדא טָאה  



 

 

!וףסנעהמט שוין א  סַאיודענה סָאד  

,זעןײפון א בעןָאוואנט וועלען מיר ה ַא  

,ז אלערליינאו ארבעשיצער פ  

,וועלכע וועלען פאר לייטען דערווייזען  

;יט ערגער פון זיינז דער איד איז ַא  

,ענצעןראלס קיין גמיענ טָאה דעָאדי מ רָאנ  

!מיעדט ינ רָאווערט ג -, סרטרוועָאפט פױזי ל  

,שעןנז זעלכע מענאו בײטרעפט שוין   

" ...איד" עןמָאזעלבסט דעם נ סעןַאה סָאוו  

,איז ער זעהר צופרידען רדהלוואָאפון    

.פון אלע זיין גלייכען געוויס  

,אידען וןר פט אין טהעאטעכען לאמז ַא  

-!" ביס"און  "!ָאווַאבר"פלאסקעט ער   

יטעןמעסוואו עס שמוצען אנטי  

,ללן ּכאון אי רטּפאין  וםהיודענט סָאד  

,פעל צושיטעןײוז ער זיין המ  

!לנַאטען זשורסוץ פון דעם נייעממיט די ש  
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,ןעפלעגען די פרוי זיעַאאין   

ַאפין,ט זיין ווי א שקלנפעררעכע  

יט צו שוינעןנ - רטַאּפפערש רעםַאהאין   

.ןגיינביז קע ערימָאפון די   

ערהנט ערקלערט שעהָאאמעריקא   

-, ןָאיליזאציװמיט איהר צי  

,רעענמווי  בעןָאה לעןָאפרויען ז זַא  

;ןָאציַאּפנציַאע עמײכגל  

,מעןזַאיט נ רטָאקען אויף איין  דעָאדי מ רָאנ  

,אןּפש־און מעסט מיט ריעזען פטלוי  

,מעןַאשוין אזעלכע ד טטרעפ  

.ןַאמ הערשען שטארק איבער דעם סָאוו  

,ען פערשיעדעןנשונגען זענאיהרע ווי  

-! לַאאכטעט ניט זיין אידע  

,ןדער צופריעהאי רשטעלט עאלס מיענ  

;יטאלַאּפזיין ק רָאדעט ננפערשווע  

,טעסַאטרעט אויף איהם ווי איבער שמ  

,לַאהאיז ער מעהר אלס געמ ףַאשקל  



 

 

-, סעטַאיּפאון ליעגט ביי איהר אונטער די   

!לנַאייעסטען זשורנדעם  ךָאנ רָאג  
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רוסען מנדער איד לער פלעגטל ָאמַא  

,פטָאגאנץ  "ותֿבֿבת הל"חוֿבפון   

",קב הישר"פון  -די ווייב זיינע   

.פטָאדער געשטרנם אויך די קיעאון מיט ד  

,ער א היתר ינטפגע ָאניט לאנג ד  

-ַאל, קוו רעןפון א זיסע עןּפער וועט שע  

,ער וועט ליעבערס בעזוכען טעאטער  

 פון דרַאמען אױף "ָאּפערע בוף!"

 נָאר די מָאדע לױפט פָארװערטס אריבער,

שטײגט ארױף און ארױף! זי  

עראיב הטל געדעבען, מיין איעל´כ  

! בוף ערעָאּפאויף  מעןַאון דרפ  

, קעסעטערּפָאס ´באךנפעָאאויף   

, עטא באל טפָאץ נבעזוכט אויך גא  

, נעטקעסָאסַאנצו ש לעטַאפון ב  

!בילעט ןָאיזסזיך א  נירטָאבַא  

,ןַאדעם מ הןָאיב װאין קלוב געהט די   

, לַאב עןאסקמ פט אויף אָאאון גאנץ   

- , ןַאק־ןַאק לינקעָאווּפָאאון טאנצען זיך   

! לַארנוייעסטען זשנדעם  ךָאנ רָאג  

1886 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די קָאנטרַאסטען
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, געלעזען רָאנ טָאעשטימט, ווער עס הבלל איז ּכאיין   

: און אין לעבען ורטַאלל אין נּכ ַא  

, ןען איין וועזיזיין א לָאעמען זרעקסט־צוויי געגען  

 ; יט געבעןנקען פאר קיין פאל  סָאד  

, דעָא, זויער מיט זסערַאפייער מיט וו  

; שטימען לעןָאווערמע מיט קעלט ז  

הכבדה טמי טמה, א שטרייחא מל טווער סע  

. צווייטע בייקומען סָאיז איינס מוז דב  

דעם טזיצעוואונדערבאר איז דער איד, ער ב  

, ַאסטנטרָאק  

, לעלעןַארַאּפאיהר געפינט אין איהם צוויי   

, סטער זיין פערפא לטָא, ווסערַאוו טמי רפייע וןפווי   

. ען צוויי זעלעןבלע ןלטָאער ווּפווי אין זיין קער  

, דהחדער איד איז אן אייביגע   

, ער ווייס ניט דעם בעשיידנקיי  

יעדערע איינציגע מדהזיין   

. קלייד רוויילע איה עלַאבייט   

גיעָאלָאיכסּפדי   

, מיה יעלפזיך  טגי  

, ות הנפש זעהן טיףחוּכזיינע   

מען קלערט רמעה סָאאון וו  

 זעהט מען פערקערט,

 ; גריףעאיהם קיין ב וןפ רָאג טָאמען ה זַא  

? מישטעזיין ג םן אין איינעמערעסטווי קענען צוויי עק  

! טישנ ךדי הרשטעעאיך פ ;לקָאמיין פ ררוי מיט  
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, ווי דצר איד אויף דער וועלט ןָאציַאנקיין  ָאטינ  

, עןגָאאזוי פיעל הכנעה פערמ לָאז סָאוו  

תונר שמעהט, קיין כזיועהט, וואו עוואו ער ג  

הלטאיהם פע   

;ןעגָאערטרפ עסס אלען עאון ער ק   

, דעראון ווי בצרָא ם"ָאענרכסאי"און  "זשיד"  



 

 

, ןטעּפָאאון ש עןפּפזידלען און שימ  

יט קייןנמאכט  עראון  ָאּפם קעויגט איין דבר ע  

, רגערודע  

 ; ןטעָאנקעג םליי וןפן ײז לטָאוו ערווי   

טרַאסטנָאק דער טקנוּפווי קומט עס צו איהם,  ָאט  

ירען?ווהַא טינ םן איהען מען שול קיא סָאוו   

ַאסט,ּפ טינק ראיהם  ארפון חראון א ישימח  

... ? ןהרעגבאי פי םאון צו "אתראתה ה"צו  טנײה  

-על ייטטן ´טעהן מיטצו ש ספרם בײ    

, און זיין גליק טן וועלײז זיא ָאד ָאט  

טעלקוויי רעהעאות איז זיין בג  

. יקטנָאלָאן ז´ד אויפּכֿבו  

, רָאאון בעריהרט איהם א ה  

רּפָאווערט שוין א ס  

;קלעקט´ס זַאאון בזיונות  עטשּפאון    

, ולפאין די סודען ווערט   

ט די שול´חתמ´ערפמען   

. קטעווערט פערפל ןָאציַאאון די גאנצע נ  

? זיין געמישט סָאהכנעה מיט גאוה ווי קען ד  

!דיך נישט ערשטעהפ, איך לקָאפטרוי מיר מיין   
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,ווי דער איד אויף דער וועלט ןָאקיין נאצי ָאניט  

,מישָאנָאלעבען עק זויַאענען ק לָאז סָאוו  

,זיין הוצאה געלט רזאםּפַאזעהר ש יהרטפ  

  ;דערהאלט נעבאך קוים די נשמות מען

,רטעןָארות, אויף קכאוות, הולטייען, אויף שיּתאויף   

,ותָאנחל ילעןּפערשפ פטָאווי לייט   

רטעןָאנק מעהרער דײלייטען אין ש טסָאזונטאג ק  

;וצאותה גָאטכט ס א´ווי דעם אידענ  

סטַאנטרָאק ערד ונקטּפ, ווי קומט עס צו איהם, ָאט  

?צובריינגעןסגעלט אוי יעלפאויף קליידער   

,סטַאא ל עןּפאיבער די קרעפטען צו שלע  

?נצושטריינגעןָאזיך  סוסאין שווערען לוק  

א מיידעל ס´ס, דעם קבצנ´דעם אביונ  

,רויסַאגעהט שבת אין זיידענס   

,צו יעטווידער קליידעל וצונגּפבע  



 

 

.עס איהם אויס טַאּפצ רךַאזיין ביסעל מ זַא  

געלט־כערָאוו הלטָאמען צ  

,עהלטפ דעָאאון קיין מ  

,קיין שירעם, קיין האנדשוה, קיין הוט  

,מען קוקט רק ארויף  

,אויף סשניידט ע רובטּפאון   

.ס בלוט´טערָאפדעם  רטעןָאד טפטרי  

?און לוקסוס, ווי קען עס זיין געמישט ארזאםּפש  

ט!! איך פערשטעה דיך נישלקָאפטרוי מיר מיין   

 

4 

 

ווי דער איד אויף דער וועלט ןָאציַאקיין נ ָאניט  

,רחמנות בעזיצען יעלפאזוי  לָאז סָאוו  

,מיט זיין געלט לופאיז  הלטהאטעןָאיי וולאלער  

:שטיצען לעמעןַאאיהם זעהט מען   

,רף, א מגיד, א יחסן מיט עניוותשנ ַא  

,צפון וןפמזרח,  וןפם ניקבצ  

,א קלויזניק, ברויט אויף ישיבות רַאפ גָאט ַא  

;עןפָא נטַאווער עס בעט, איז זיין ה  

טסַאנטרָאדער ק ונקטּפצו איהם,  סווי קומט ע ָאט  

?לעגעןָאדי אכזריות געגען זיינע ק  

, איז ער פון פריידטירטָאווען יענער באנקר  

,איבערראשט  

ער זיך שטיבעלע ברענט, ווארעמט סנעמעווען י  

.אנטקעגען  

בעןָאדעם צווייטען בעגר לָאאיין איד ז  

,ל יוםבכמעשים  עןזעהט מ  

,בעןָאהסדעם חבר אוי רָאט נכמען זו  

,בויםשטיל אונטערשניידען דעם   

ןָאאון ביי וועלכע נאצי  

,ןָא סָאזעהט מען ד  

,מסרים אויף יעטווידער טריט  

,, צי שטילפעןָאצי   

,סקווילּפַאצי א   

.צי איז אמת, צי ניט סָאנַאדער ד  

-? חמנות און אכזריות, ווי קען עס זיין געמישטר  

!דיך נישט ערשטעהפ, איך לקָאפיר מיין מוי רט  
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ווי דער איד אויף דער וועלט ןָאקיין נאצי ָאניט  

, גלאנצען רעכטיגּפאזוי  לָאז לעבען־אמיליעןפ סָאד  

;און זיין געלט רץווייב, זיין הא ײןער גיט איבער ז   

. איבער אין גאנצען ויךאזי גיט זיך   

דען ניטמטריי, קיין פרע־, קיין אוםאלשקייטפן ײק  

 ליעבען,

,ען א מאן ווי ביי לייטען´קיין סמ  

לָאאיינמ טָאזי ה סָאדעם   א י י נ ע ם  וו  

 אויסגעקליבען

.ערבייטעןפוועט זי איהם אויף קיינעם ניט   

,טסַאנטרָאדער ק ונקטּפם, הצו אי סווי קומט ע ָאט  

?געלט עקזיסטירען רָאנ לָאביי א שדיוך ז זַא  

,טסַאמיט נדן און מיט קליידער, צו לעגען א ל  

.יהרעןפאויסצו סָאאיהר איז אונמעגליך ד זַא  

,גיט אונטער אידען סריילינפ  

,קענען בעגליקען א מאן סָאוו  

,ריעדעןפצו טסזיין העכ לטָאזיין לעבען וו  

.שטערט איהר די וועניג נדן  

.חארץ ווען זי גיט סָאד  

-? יטָאפרּפסט דו כזו סָאוו ָאט  

?די געלט לעָאא ר ָאד יעלטּפש סָאוו  

טָאג וןפ בעַאדי ג רפא  

?טָאסטשַאר ָאווי קומט ד  

.דיר דיין לעבען, דיין וועלט טסערזיפזי   

?זיין געמישט סָא, ווי קען דטָאטשַאסליעבע און ר  

!דיך נישט ערשטעהפ יךא, לקָאפטרוי מיר מיין   
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,דער וועלט ויףאווי דער איד  ןָאציַאקיין נ ָאניט  

.חברות גרינדען יעלפאזוי  לָאז סָאוו  

,עהלטפברות חאין די קלענסטע שטעדטעל, קיין צעהן   

.פערבונדען עדער איד איז אין אל  

,דלים, תלמוד תורה, קברנים־אורחים, חונן־הכנסות  

,לה־ּככנסתהיעקב און ־עין  



 

 

,ע שונאיםישדי איד גביז עס שרייען אין צייטונ  

".ָאלַאהַאק"א  ָאביי אידען איז ד זַא  

,טַאסנטרָאדער ק קטונּפווי קומט עס צו איהם,  ָאט  

?ן´קיינער ניט דאגה רָאוויל ג ללּכדעם  ארפ זַא  

ניט סָאוו ןָאניט טה לָאען תקנות, מען זכמא לָאמען ז  

,אסטּפ  

?ליגען און שווייגען רָאאיז מען צאן קדשים, נ  

,ותֿבֿבל־ירודּפ רטָאאזוי א ס  

,ןָאציַאנ קײןזעהט מען ניט ביי   

,געבען נדבות רָאדער איד קען נ  

.ןָאוויל ער נישט טה בערָאאליין   

,זיך ארפרבנים   

",איך"זיך א  בײזיינען   

,"גָאניט, מען מ רָאמען ט": רָאמען קוקט נ  

,גלויבט מיך": גטָאיר זֿבאון דער ג  

ך",זי ארפארבייט  בָאהאיך   

!גָאט וןפדי אומה  לטַאפאון דערווייל   

?זיין געמישט סן, ווי קען עעאון צושייד ונדעןבגע  

!דיך נישט ערשטעהפ, איך לקָאפטרוי מיר מיין   
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ווי דער איד אויף דער וועלט ןָאקיין נאצי ָאניט  

ה,חּפזיין מש וןפמיט די צניעות   

,אידישע מיידעל זיצט אין געצעלט ַא  

;החהשג טעגסט זיך מיט די שטרענהערצי  

,עהערגאיינ רטעפָא, אן יינד־פרויזהלעהרער, א  ַא  

,דעןײאויף ב מען טקוק ויגען־אמיט חשד  

, ן זעהרעמ טטעכַאבָאעאון זיין מינע, ב רטָאזיין וו  

. ניט צו ריידען רמיט איה סזייטיג סָאוו  

, סטַאנטרָאדער ק ונקטּפט עס צו איהם, מווי קו ָאט  

, קרעמערקע ווערען ַאווי ער הייסט איהר  זַא  

, טַאסּפניט  סָאוו רטָאייכט די האנט, און א וורווער עס  ביַא  

איהר ניט לָא, און זעסנציַאטסאון מיט סחורה אויף   

 שטערען?

 וואו איז שוין די צניעות, די בושה,

, לזַאקריכען פון ה סָאהערט ווערטער וו  

"? הסרנּפטהוט מען ניט צוליעב  סָאוו"  

. איז זיין תירוץ אויף אלץ סָאד טָא  



 

 

דטָאאון בעריהמט זיך אין שט  

, טָאער ה כטערָאא ט ארפ סָאוו  

" א שיעור הןָאאיהר חן  ריציםּפביי "  

        , לערטעקווערט ניט ב סאון ע  

, זי ווערט רבעןָאערדפווי   

דער פָאטער איז דער מערדער פון איהר!און    

 צניעות מיט ּפריצות, װי קען עס זײן געמישט? 

! שטעה דיך נישטר, איך פעלקָאפוי מיר מיין רט  
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ר איד אויף דער וועלטדעווי  ןָאציַאקיין נ ָאניט  

  ;וועזען סאזוי שעצען זיין טהייערע לָאז

, עלטשטן אמונה, זיין בלוט איינגעײפאר ז  

, געוועזען ֿבמקרי רָאאיהר זיך נ רַאפ  

, געןָאאויסצוז טני סָאוו ת,ליידען און צרו  

 ; מיט ויכוחים געשטריטען סטעןּפאּפביי   

, געןרָאמיט געדולד אלעס איבערגעט טָאער ה  

. ר י י  ניט פערביטען ד דעם   א י י נ ס   אויף דעם   

, טסַאנטרָאדער ק ונקטּפצו איהם,  סווי קומט ע ָאט  

, ירעןּפצו ש רייהייטפ ןָא רָאהויבט נ ווי ער זַא  

. סטַאעל צו לפי זױאיהם באלד זיין אמונה א לטַאפ  

? עןיררלפעצו  "יוד"זיין  ונהּכמיט  טכזו  

, עןהרָאל, צייט זיעבציג יֿבאין ב  

, ךַארּפער שוין פערגעסען זיין ש טָאה  

, ןערָאא חתן געוו רעמדעפמיט   

. ךַאדי זעלביגע ז ניעןּפַאאון אין ש  

       , די לעצטע צייט טָאאון   

ווי ווייט רָאבעמערקט נ  

! אויף די ווענט טכערקריפישראל   

, ווען ניט דער גליק זַא  

, צוריק צטאיהם אי טּפמען שטו סָאוו  

.איהם שוין ניט דערקענט יהרא לטָאוו   

? עמישטג ייןזווי קען עס  ירהּכפאמונה און   

! דיך נישט ערשטעהפ! איך לקָאפטרוי מיר מיין   

1886 

 

 



 

 

 משה מיט זײן דור
 

, משה! דו ביזט ערהאבען גרויס הָא  

; ווייט געשיינט טָאיעדער טריט פון דיר ה  

ארויס רָאווי דו ביזט נ אלאץּפ וןפ  

. ײנטביז ה טפערט לקָאפס דיין ָאטרעפט דיר, וו  

 דיין ערשטער ארויסגאנג,

        , אנגפנָאיונגלינג פון  לסַא  

גטָאטו א אידען מען שלעסדערזה  

, ריטשינעּפא  הןָא  

האשנ וןפ שוטּפ רָאנ  

; גטָאאיד  אויף זיך טר  מעןָאנ רווייל ע  

    , ווידער רגעןָאאון אויף מ  

צוויי ברידער טוסדערזעה  

, ווי זיי קריגען זיך לקָאפון דיין פ  

, זיך, רייסען זיך נקעןַאצ  

, זיך, בייסען זיך געןָאשל  

. ען דיךמט ´רסזיי, מ פסטוָאשטר  

 פון יענעם וויעק

 איז שוין אוועק

; רהָאפיערטהאלבען טויזענד י  

גיט א בליק סווער ע  

דיין אומגליקאויף           

: רָאדי צוויי פ רָאקומט איהם נ  

סקעַאמצרי טרעפט קול וןפ  

 מען שעדיגט איהם זיין גוף;         

,קעסַאזעה איך דר יהםביי א  

,קות הערט ניט אויףומחל  

קריעג רָאנ  

 מיט זיעג

,ןָאן ´איז ביי איהם פון משה  

רמעגפַא  

 מיט טעג

,ןָאאין ק ָאער ד יעלטּפרשַאפ  
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,, ווי גרויס איז דער אומגליק פון א שיףהָא  



 

 

,ווען זי ברענט אין מיטען ים  

 די וואסער אונענדליך, ברייט און טיף

!םַאאון זי אין מיטען ברענט אין פל  

ע,לאג ייןדאיז  סָאד טָא  

,פראגע־יודענ – יזא סָאד  

;ווי רעטעט מען דיר געַארפ ַא  

,דער וועלענרויש עןסדרוי וןפ  

,גרויס לאקערפאין שיף דער   

!טויט שרעק אין שטוב און ביים טהיר  

עמיטעןסאנטיי ד  

 װי די ּפַארַאזיטען,

;לוטבן װאסער דײ ווינקען טרי  

 ביי דיר אין די דירות

,איז קריג און מסירות  

:ארום דיר זיך טהוט סָאזעהסט ניט וו  

פטָאטרעפט גאנץ  סע  

טפָאער ווערט געשטר  

,נטַאה ס´פון דעם מצרי  

דורך דעם רָאנ  

 ווייל פון עם

:דער אינטריגאנט קסטַאוו  

,בעןָאלל בעגרּכמיט מסירות דעם   

,מיט זיינע הענטשרייבט ער   

בעןָאפאין צייטונג ביי יודע  

.נדענטּפָאסרעָאאיז ער ק  

 מען קען

 איצט זעהן

,ירםֿבא וןאדתן   

 קוקט איין

,ן שיין´ארפ  

.זיי לעבען עד היום  
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! דו ביזט כמוטיגָאמשה, ווי ה הָא  

; דיין וועג ָאּפהאלט ניט  סקיין הינדערני  

טסדי וועלען ווי טהורעמס אויף דיר פלי  

! מיט מוטה צום ברעג טסאון דו שווימ  



 

 

ן´משה טסהיי טָאג ה,ביים סנ  

, געהן קיין גושן לָאער ז  

אליין נטַאקלייבען מיט זיין ה  

אידען די פיהרער וןפ  

,רעגירערמנהיגים,   

,ן צו שטעהן´רעהּפ ראפמיט זיי   

,עהענדיגגאהין  וףסל  

,שטעהענדיג לאץּפביים   

,ער וויל אין הויף אריין געהן  

,ער זוכט זיי די זקנים  

,זיי קיין איינעם ָאניט  

.איהם איינעם אליין זעןָאגעל  

,פון יענער צייט  

 גיט זיך א בייט

;הרָאווי פיעל טויזענד י  

,און ביז אהער  

קטערַארַאכדער   

;גלייך צו יענעם דוראיז   

  חדר־קהלאין  ךיז בײ

,הערט מען דעות פיעל  

רף א ריידערַאקומט אויס מען ד  

;מען אין דער שטיל טפצולוי  

 אין שול

,איז פול  

;הלָאא צ הןָאנהיגים מ  

ןָאטה סָאוו  

ןָאציַאדי נ ארפ  

.לָאמַאאנטלויפט מען ווי   
 

4 

 

א לאנד רָאלייגסט זיי פ ודמשה, ווען  ָאה  

די ערד רבייטעןַאבע וןפבען לע צו  

נדַאפון רייכען שט יַא, צו סרעמעןָא וןפ׳ז א  

;דיינע ווערטער ניט געהערטװערען    

וטרים פון גושןדי ש  

:ן´שרייען צו משהזײ   

,נדַאצו ש ן´רעהּפ רפאאונז  סטכַא"דו מ  

,כטעןַאוועט אונז פערמען   



 

 

,טראכטען לעןָאיר זמ װען  

."נדַאאנדער ל ןַא וןפ -שן אין גו  

,די געמיינע לקָאפס דָא  

רט ניט די רייד זיינעהע  

- טהשווערער געמי וןפ רבייטַאן פו -  

,קראטָאמן אי דער דעבכ  

קראטָאער אריסטאי ד  

   .עצה ניט זײן רָאן גהערע

,דיזער צייט בײ  

רייכע לייטדי   

;ןַאלּפלט ניט דיזער עהגעפ  

,ל דורך דעםװײ  

לט מען עםהַא  

ןַאאונטרייען אונטערטהאן  ראפ  

:מען נעהמט ריידען עבעלּפם צו  

!"ברידער אהין קוקט"  

, פון ליידען וןדחקות א פון  

! ט זיי ניט אין זיןכקרי  

 , ללַא ּכ  

 איבעראל,

ורּפאון ש טאויף יעדער טרי  

 זעהט מען

 אין עם

. טורַאזיין נ סלָאמַאד וןפ  

 

5 

 

! ס! דו ביזט ערהאבען גרוילקָא, מיין פהָא  

;געשטעלט טסדו ביזט אויף אייביג פע  

,זעהט מען אויך ארויס עהלערפדיינע  וןפ  

,דו בלייבסט אונשטערבליך אויף דער וועלט זַא  

,נעןָאע נאציכביי וועל  

,נעןָאקערקען מען ד  

פיהל טױזענד יָאהר א נַאטור? וןפ  

 דָאס פָאלק װערט דָאך עלטער,

,אי קעלטער כערַאאי שוו  

;ורּפיוגענד קיין ש וןפבלייבט ניט  סע  

,טפַאן יוגענדזײד טסָאאון דו ה  



 

 

,טפמיט לעבענסקרא ולפביזט   

;לָאמַאווי אין דעם מדבר   

,אויף דיר קומט קיין עלטער ניט  

,דיין יוגענד אייביג בליהט  

,לָאאין טה יַאאויף בערג, ס קסטַאדו וו יַאס  

,רכדיזער ש טָא  

רַאדערפ רָאאיז נ  

;גוט םַאווייל דו היטסט אין דיין שט  

ןָאן ´פון משה  

ןָאציַאאיז די נ  

,דע בלוטמפרע וןפריין   

ןּתחתמיט פעלקער זיך זיין מ  

ס,געפינט איהר ניט ביי ע  

טעןַאט־טענסַאער ווייס זיין ט  

;םכפון ש ֿבביז יעק  

 דעם דור

 המדבר

,זעה איך אין דיר יעצט  

 דיך בייט        

 קיין צייט

!יונג בלייבסטו ביזט לעצט  

1888 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דער חילוף
 

1 

 

, זיינען אוועק הרעןָאהונדערטער י  

, געגעבען טני טָאקיין ענדערונג ה  

, וויעק לטעןַאר זיידע לעבט אין דעווי  ונקטּפ  

  ;אזוי פלעגט דער אייניקעל לעבען        

הרעןָאאין אונזערע י  

, רעןָאאיז נייעסען געוו  

: ןנצעגעביטען דעם פיהרונג אין גא  

, דרחר, אין חאין מס  

, לדונג, אין קליידערביאין   

. ןנצעהגים פערפלאנייע מנרק   

דארף זיין סָאאיז דער פיהרונג וו סָאויב דנָאר א   

 געשוינט, -

! ען געלוינטײטדער ב טָא, אויב אונז הסורָא  

 

2 

 

דער לעבען, ווי בענוגענד, ווי שטיל ערצייטעןפ -  

, , אין קליידעןעןסאין דירה, אין ע  

, ניט פיעל ערלאנגעןפמענשען  וןפדי אויגען   

 ; עדן־גליקליך ווי אדם אין גן  

, ךָאי סָאמען ד טּפלעשהיינט   

, ךָאדי געזינט בעט רק נ  

... עןּפָאטר ַאקלעקט ווי אין ים  סָאד  

,רגָאאיז א ט גָאיעדער ט  

,גרָאז טרָאסאויף א נייעם   

,עןּפָאט דרעהט די קישעלע צו קכביי נא  

-, דארף זיין געשוינט סָאאיז די גליקען וו ָאסאון אויב ד  

!דער בייטען געלוינט טָאה ונזאאסור, אויב   

 

      3  

 

,טַאגעה יעלּפאינגעל א בייש ַא טָאה לָאמַא  

;דרסגים און הס מנ´טערָאפ וןפ  

,טַאאון שט לץָאשטס־לקָאפגלויבען און מדות,   



 

 

;זעהענדיג אין שטוב און אין חדר  

,עלט מען דערויףציהיינט   

,זיין גוף רגעןָאערזפצו   

-, צו דערהויבען טסמען קוקט ניט זיין גיי  

,קומט ארויס ןַאד  

,דורכאויס סָאדור וו ַא  

.גלויבען הןָאזיטען,  הןָא, ליעבע־סקלָאפ הןָא  

-, זיין געשוינט ףרַאד סָאאיז די ערציהונג וו סָאאון אויב ד  

!בייטען געלוינט ערד טָאאסור, אויב אונז ה  
 

4 

 

געוואוסט בלויז רָאנ טָאא ווייבעל ה צייטעןרעפ  

:איבערגעגעבען ןַאצו זיין דעם מ  

-, הויזין א טפערצויגען די קינדער, געווירטשא  

!זייער לעבען רַאווי גליקליך וו  

,כטַאערברפט רהיינט ווע  

,טכַאאיהר נ יטמ גָאאיהר ט  

... מיט מענער, געסט, יונגע און שעהנע  

,קַאדי בעלער הוטש וןפ  

 - ָאק, טַאן קפלייך אויג  

.נהכא ש שוטּפזי  יזא ןַאמ םצו  

-, ף זיין געשוינטרדא סָאוו מעַאאיז שוין די ד סָאאון אויב ד  

!דער בייטען געלוינט טָאאסור, אויב אונז ה  

 

5 

 

,פול רַא, א קלויז מיט תורה ווערצייטעןפ  

,בתים ביים שיעור געזעסען־בעלי  

,אין שוהל טיגטכ, גענעווענטאגעלערענט, געד  

;שעןעזיך ניט פערל לָאאיד ז ונקפדער   

,רָאכזינגט א  טהיינ  

,רָאדער עולם שווייגט ג  

;סטיומעןָאק רצעַאקודש אין שוו־ליּכ  

,וסטּפשטעהען  "שטעט"די   

ט,קוים לוס טָאהבית ה־דער בעל  

.צו קומען רָאאין שוהל נ ורּפ־ּכייום  

-ט, נױדארף זיין געש סָאאיז די קדושה וו סָאאון אויב ד  

!נטױדער בייטען געל טָאה ונזאאסור, אויב   



 

 

 

6 

 

,הונדערט גילדען נדן ינףפפערצייטען,   

,בעָאסָא טעסערגעגעבען די ג טָאה  

,ןַאעילוי, א מ ַא, טענעםָאגעקליבען א גער  

;בעָארדערַאאון צוויי קליידלעך אין ג  

, הָאהיינט ווערט מען גר  

, י שעהדביז מען דערלעבט   

 ; ען דערקריגעןכאיהר גליי נעןָאצו ק  

 איהרע קליידער נעהמט צו,

, זיין רוה וןאזיין געלט   

 ער שרייבט און שרייט, ביז ער ווערט אנטשוויגען...

 - , זיין געשוינט רףַאד סָאת, ווחאיז אונזער נ סָאאון אויב ד  

!דער בייטען געלוינט טָאא סור, אויב אונז ה  

 

7 

 

,פארצייטיגע דורות, ווי געזונט און ווי רויט  

,געגעבעןָאּפצום טייוועל זיך ניט   

-, זיין פעסט געבויט לעגטפ רגאןָאדעם מענשענס   

!לעבען סָאד רַאוו נגַאווי געזונט און ווי ל  

,הרָאייסיג ירהיינט צו ד  

,רָאי הד הָאווערט גר  

;קיין ציינער ניט אויבען, ניט אונטען  

,רַאד –נערוואיש, דער  -דער   

ר,ַאטַאק־עןָאגא מ -דער   

.געזונטען ַאענשען מקריעגט היינט א  רואווטּפ  

רף זייןדא סָאוו רשריטָאפאיז דער  סָאאון אויב ד  

-, געשוינט  

!דער בייטען געלוינט טָא, אויב אונז הורסא  

 

8 

 

ט,ָארָאבָאאיין  רָאנ בעןָאה לעגטפדער מתמיד   

",סמיכות"צו לערנען און נעמען די   

,טָאאיינער אין שט רָאנ ער זייו לעגטפרב  ַא  

;וד, אין יחוסּכֿבאיינער אין   



 

 

,טָאהיינט זעהט מען אין שט  

,טָאשטש הןָא קטויריםָאד  

,מעט באלד שוין מעהר פון חולאיםּכ  

ױס,רַא ךָאנ רטָאהמען פ  

,אויסכאיבער שטעטלעך דור  

.וראים־נאויף ימים לותפת־עליבווי די   

-, זיין געשוינט רףַאד סָאאיז דער שטודיום וו סָאאון אויב ד  

!דער בייטען געלוינט טָא, אויב אונז הורסא  

 

9 

 

,שטעהען געזונט טעןפ, געשעערצייטעןפ  

  ;זיי ניט ריהרען לעגטפווינט ־קיין שטורעם

,גרונט וןפגעבויט זיי  יטאלעןּפמיט אייגענע קא  

.זיי עקזיסטירען לעגעןפאון דורות   

,היינט ווערט עס געשטעלט  

,געלט רעמדעפאויף   

,צענטעןָארּפט אוועק אויף הגע ערדיענסטפדי   

,מיט טערמינען, מיט ביינק  

,דער זייט א געליינק ןָא זַא  

 פאלט דער דָאקטָאר מיט די ּפַאציענטען.

-, געשוינטב דָאס  איז דער מסחד װָאס דארף זײן און אוי  

!דער בייטען געלוינט טָאאסור, אויב אונז ה   

 

10 

 

,טָאיר אין א שטֿב, א גהרעןָאי עגערצייטיפ  

,ריםספלמער מיט ַא ןַאגעהאט  טָאה  

,טָאצו ג רומקייטפצו לייטען, מיט  דקהמיט צ  

;רעםָא ארפרייך און  ארפסניא כאן א  

,היינט וועט זיך מיט מיר  

,ירֿביי יענעם גבאויב   

;ינעןפא חומש נע רטָאוועט איהר ד  

,רטעןָאאויסער די ק  

, רטעןָאער ניט דנשמעקט קיי  

. ערדינעןפ שעןָאקיין אידען א גר  

- , דארף זיין געשוינט סָאאיז דער נגיד וו סָאאון אויב ד  

! דער בייטען געלוינט טָאאסור, אויב אונז ה  



 

 

 

11 

 

,טהוט וועה ינגערפז א ַא ןַא, דעם מצייטעןרעפ  

,די ווייב שטארק זיך בעקימערט טהָא  

,, און הילף אלערלייואותפגעזוכט מיטלען, ר  

;עראומערטפזיך דעם לעבען  טָאזי ה  

,ער זיך זיין גָאהיינט מ  

,ייןּפאין יסורים, אין   

,רעןַאיגע נטיט פון די פערציינאיז זי   

,ללּכ ָאזיך  סָאזי ה  

,לַאן לעצטען פ´אויפ זַא  

... רעןַאניט  רָאאיהר אויך ג סָאד רףַאד  

-, זיין געשוינט רףַאד סָאאיז דער זיווג וו סָאאון אויב ד  

!דער בייטען געלוינט טָאאסור, אויב אונז ה  

 

12 

 

,ונה געהאטמא טָאה , דער אידערצייטעןפ  

,כעןָאגעקרכאלץ דור ענונגפָאמיט דער ה  

,רטּפלל צי דעם ּכצרה, דעם ־טרעפט אן עת סע זַא  

;איהם געראטירט זיין בטחון טָאה  

,עס איין זטָאווי ער ל  

,אריין פקסאין  לטַאפ  

,איהם קיין טרייסט מעהר ניט געבען סָאקען ד  

,ונגליקאטרעפט אן  סז עַאאון   

,א דריק טדי צייט גי  

.זיין לעבען וןפענטזאגט ער זיך באלד   

-, זיין געשוינט רףַאד סָאלה ווּכאיז די הש סָאאון אויב ד  

!דער בייטען געלוינט טָאאונז ה, אויב ורסא  

 

13 

 

,וואויל נץַאג דַאזיין גר עןסווי טלעגפדער געמיינער   

,צעןָאיר די אויגען ניט גלֿבן ג´אויפ  

,גילדען אן אייל ַאקיטיי אויף  וןפ עצעּפזשו ַא  

"דער קצין געןָאטר לָאז - ער גטָאז -ָארע מ־צעַאר"  

,בָאא מיידעל מיט ב נטהיי  



 

 

,בָאצו גר צייג־הלָאאיז איהר וו  

;מאנטינע – טלעסַא ױןאיז ש סטָארּפצו   

,דערזעהען "יםכנש"און ווען די    

,דעם שיק און דעם ברען  

.די שנאה עלָאּפפערגרעסערט עס אין ד  

זיין רףַאד סָאוו סגרעָארּפאיז דער  סָאאון אויב ד  

-, געשוינט  

!דער בייטען געלוינט טָאאויב אונז ה ,אסור  

 

14 

 

,דער אידעל גאנץ איינזאם געלעבט טָאה לָאמַא  

,מישען טער זיך ני לעגטפצום קריסט   

,געשטרעבט רנסהּפצום רובעל  רָאנ טָאער ה  

;פון גאוות וויל ער ניט וויסען  

... צד ס´להּכהיינט איז ער   

,דַארַאסקַאאין קלוב, אין מ  

,רעטעַאק זנעָאזיין שיק סַאן ג´אויפ  

,א נעהם ךָאז ער גיט נַאאון   

,ביי עם "עןכליעב"ן ײז  

.שוין די שנאה א סמעטע טכַאמ  

-, זיין געשוינט רףַאד סָאות ווֿבאיז די התקר סָאאון אויב ד  

!ען געלוינטטדער ביי טָאאונז ה ויבא, ורסא  

 

15 

 

, צום בויך ואהפזיין א ר לעגטפאינגבער   

; נעןַאטשערפאלע  בעןָאמיענטע ה  

, ווי יויך טקעַאסַאאיהר נ עןּפפלעגט זו ריןָאעטּפדי קינ  

;נעןַאגעזונטע פון בעט אויפגעשטאון א    

, ארויס דעָאהיינט איז א מ  

, סאויכמיט די בעדער דור  

;ליעַא, עמסען, איטבאדסקארל  

,טסבעוואו רָאאונז איז נ  

,טסוּפדי קעשענע ווערט  זַא  

... א שאלה ךָאנ סָאען איז דלפאויף הע בערָא  

-, זיין געשוינט רףַאד סָאוו ןעסדי נייע איז סָאאון אויב ד  

!וינטעלדער בייטען ג טָאאסור, אויב אונז ה  



 

 

 

16 

 

,נדַאידעל זיין תקיף אין שטאפלעגט דער  לָאמַא  

,געריבען ריץּפום רזיך א טָאווען ער ה  

,נטַא, פלעגט געהן דורך זיין הערקויפעןפ -קויפען   

;ליעבען שוטּפ םהאי לעגטפ ריץּפזיין   

,היינט ווען ער שטודירט  

,רטפיהגעפווערט הויך אוי  

נדעַאווי קור דערָאווי לאסקער   

,מענטַארלּפַאאון ווערט אין   

,נקורענטָאס ק´נצלערַאדעם ק  

.מיט שאנדע קעסַאמען קול טסגעני  

-, זיין געשוינט רףַאד סָאאיז די גליקען וו סָאאון אויב ד  

!בייטען געלוינט רדע טָאאסור, אויב אונז ה  
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 דער װעלט־טעַאטער
 

1 

 

, טטער, איז די וועלַאער טענשעה ַא  

, עןרָאדי מענשען זיינען די אקטי  

רגעשטעלטָאפווערט  ָאסאון די קארטינעס, וו -  

. הרעןָאדי צייט אונז אויס די י הלטָאמ סָאד  

, ענסצע ַא רָאפלט זי אונז עשט לָאמַא  

  ;כטַארּפ ַא יגטלוסטיג און ליכ

: ווי יענע נדערסַא רָאאיז ג לָאמַא  

. טכַאווי נ טערסינפאון  געדיעסַאטר  

, גרינגער ַא אונז הרָאאיז דער י לָאַאמ  

 ; און זול רנסהּפגעזונד און   

, קראנקהייט און הונגער רָאאיז נ לָאמַא  

. לָאשמ זײער האלט אויך עשעפטעןגווען   

רָאטַארודעקדען די צייט איז דער   

, ערעַאטטט־פון אונזער וועל  

, רויסַארער דעסצענע טרעט יע דעראויף   

- , געדיעַאטר יעלטּפאיינער ש  

, מעדיעָאק יעלטּפדעם גליקט און ש  

. זיך אויס זטָאראגעדיש לט לײךאון אלעמען ג  

 

2 

 

, טער איז די וועלטַאשעהנער טע ַא  

, רעןָאענשען זענען די אקטימדי   

כער זיצט פערשטעלטעל, וודָאאון דער שופל -  

        . שטערן־איז דער שיקזאל, זיין גליקם סָאד  

, ארטיגסגרוי עליָאזיין ר יעלטּפיענער ש  

, רָאגביז  ָאראווב טשטּפַאובליקום ּפ סָאד  

, רטיגַאפאיהם  רפַאבוקעט איז שוין אויך  ַא  

זײן סופלָאר.װײל דער גליק אין   

 עס געפעלט זײן קָאמיק, זײנע דרכים,

, רָאפל ןיך איגלט טענשיי עןמָאנזיין   

,יםחאיהם א בוקעט פון שב גטַאנמען דערל   

. רָאווייל דער גליק איז זיין סופל  

, ָאלָאגט שעהן די סנער זי סָאוו  



 

 

, ליעָאדי ר סיעלט גרויּפער ש סָאוו  

;איהם אלץ אויף פריהער רָאלפוסט דער ענליי סָאד  

,די קלוגע רייד די פיינע  

,ענאיז זיי סָאיט דנמיינט   

.יערּפּפַאאיהם פון  דער גליק רָאלייענט פ סָאד  

 

3 

 

,ָאּפשטעלט זיך  רָאלופוט דער סנאון ווען איין מי  

;ןהאין ביוש שטע רָאבלייבט שוין דער אקטי  

ּפ,ָאאיהם אויס, ער פאלט פון טר ייפטפ ליקוםבוּפדער   

!גיין -דוקא  בערָא, לעןַאפ לָאז קטַאער וויל דער   

,טער דעם גרויסעןַאזער טענאין או  

,ען איבעראלמדי סבות זעהט   

,איהם אויסען זטָאל רָאפלדער גליק, דער סו זַא  

,יטאלַאּפזיין ק לוצלונגּפ רלירטַאפ  

,לאכען איהם אויס קינדער פון די וויעגען סע  

,קויט יוד ווּכֿבמען באפלעקט איהם זיין   

ובות בעפאלען ווי פליעגעןחבעלי   

.און מען בעראבעוועט איהם ביז די הויט  

בעלן אדאן געווען  לטָאער וו  

,לעןפַאגיכער  לָאז גהַאנרָאזיין פ  

ס,יעל אויּפשוין מאכען זיין ש לָאויט זטדער   

עניעּפאיהם  גטָאעבעך שלנפון מויל   

דער סצענע ויףאאון מוז שטעהן   

ס.פייפט איהם אוי ובליקּפר עאון מוז צוזעהען ווי ד  

 

4 

 

,רָאער אקטיניעלער, דער פייּפדער בעריהמטער שויש  

,רָאאלס דיענער פ מעדיעָאקומט אין א ק  

,ףַאיע שלָאלזיין ר יעלטּפש סָאאון דער געמיינער, וו  

,ףַאגר לסַא רָאע גנט אויף דער ביהנדער שיי  

:גלייכען סָאד עןרוב זעהט מ סָאז דניי אוב  

,א פערד רָאניעלט ּפגראף ש עליָאדי ר  

,ן רייכען´ייבען נר מוז דיעגעדער קלו   

.אויף דער ערד מעדיעָאדי ק יעלטּפש זויַא  

המעלות־לּכבעזיצט  סָאדער קלוגער, וו  



 

 

ע געלטנקליי ץנַאען פאר גנדיע רףַאד  

,עלותּפדערפון קיין הת רָאג טָאה וןא  

.פון דער וועלט מעדיעָאעהט די קטר פערשע  

,החוי פיהרט די השגַאז  

,הצלחגיט זי ה רַאנם דע  

  ;סגעהןױער פאר הונגער גיך א לטָאוו סטנָאז

כל לעבעןׂשער עס קאן פון װ  

,געבען טיל זי דעם קיין געלט ניװ  

ט ט ער זיך זעלבסעוו -זי  גטָאז -יין שטעטעל ז   

ן.באשטעה  

 

5 

 

,לטעטער איז די ווַאשעהנער טע ַא  

;רעןָאקטיַאי מענשען זענען די ד  

טהיילטעווערט עס איינג סרטינעַאויף פיער קא  

.רעןָאס לעבען פון געבננשעמע םעד  

,רטינעַאוידערהאפט איז זיין ערשטע קש  

,ניט געהן לַאוויל פאר קיין פ רָאר אקטידע  

צענעסר עאויף ד לדַאט איהם מיט גווביירי טז  

.עט אויף איהר ארויס מיט געווייןרער ט וןא  

,איז די מוטער זיין ברומען בווי ליע  

, ליק איז גרויסבוּפפון  ָאזיין בראוו  

מיט בלומען נעצעסמען פערווארפט איהם זיין   

. גליקליך אויס נץַאג קטַאזיין  יעלטּפאון ש  

נעןַאמָאער ר יעלטּפש ךָאדערנ  

        , לאנעןּפ, רטעןַאע נאין פערשידע  

, ָאּפשוין א פאמיליע אויף זיין ק טגנהע סביז ע  

און געהט געבויגען לטַאווערט   

יז ער פערשליסט די אויגעןב  

.ָאּפרַא לטַאפ נצעןַאער אין גנאון דער אקט זיי  

 

6 

 

,רָאקטיַאש איז אן ניעדער מע  

,רק פערשטעלט ליעָאזיין ר יעלטּפיעדער ש  

ן וואהר´ער ווייזט זיך אויס פערקעהרט ווי אויפ  

.יעב געלטולוד און צּכֿב םדע בצוליע רָאאון נ  



 

 

יעלט פרום, שרעקליך פערווילדעטּפדער ש  

,כטַאאויסגעל טָאאון אין הארצען ווערט ביי איהם ג  

געבילדעט ליעָאזיין ר יעלטּפר שדע וןא  

.כטַאר שדים ביי נַאמורא פ טָאאון ה  

ן,תחאיהר  רטָאדי פריילין שווערט ד רַאפ  

ןָאן אין קבעער שטעלט איהר זיין לע זַא  

  ,ןעשָאגר דעם עןצו בעקומ רָאאון מיינט נ

.ןָאערזּפאן אנדערע  רָאדען ער ליעבט ג  

 און ביי דעם הענגט טויזענד שלעסער

,גרעסער ךָאאון דער דלות איז נ  

לט.ט פיעל געהענ, איז איינגענטעסַאטר ס´און אין דעמ  

,איז דער חסרון סָאד רָאנ  

,רעןָאמיר טרויען די אקטי סָאוו  

ט.ז עס איז דורכאויס פערשטעלַאזיך,  ערגעסעןפמיר   
 

1874 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די פערשיעדענע װעלט
 

1 

 

, אונז אלעמען אויף איהרע פליגעל גטָאאיין ערד טר  

, און רייך םערָאאיין זון בעלייכט   

, יגעלּפדי איין שטיקעל וועלט איז גלייך צו א ש  

ך.יט אלעמען זעהט זי אויס גליינ  

, גָאפאר דעם פרומען איז א יריד יעדער ט  

, אין הויז טּפורה און שלעחס לטעדַאנער ה  

,גָאטרסלט אן אעען איז די ווכם אומגליקליעפאר ד  

  ;פון איהר צו ווערען לויז טפָאער ה

ד,ָאס ַא, רטעןָאא ג סָאען איז דכפאר דעם גליקלי  

;זָאר גרעיגען פון יעדנפערגע טָאער ה  

,דָאא ב סָאאיז ד רעןַאפאר דעם נ  

  ס;ָאיט וונעל און ווייס מער הערט א טו

,און פאר דעם רשע, דעם דיעב  

,א שחיטה שטוב סָאאיז ד  

אויס טדעם מילדען זעהט די וועל  

;הויז התונחווי א  טקנוּפ  

,רָאזעהט זי אויס קל עןדעם געדריקט פאר  

-ך ייטווי די שטרייט פון די פיש אין   

רָאלל די וועלט איז איינע נַא ּכ  

.מען זעהט זי אויס גלייךעאון ניט אל  

 

2 

 

,איז די וועלט א יריד רומעןפ םפאר דע  

,רגַאהוט איז איהם רק קטפיעל ער   

,יטנט איהם מנע ףָאט, ער דאווענט, קיין שלנרעעער ל  

  ;ן מארק´כָאאיז שוין נ רגעןָאדען מ

דעם טויט ךָאז דער לעבען איז ערשט נַאער גלויבט,   

, אכטרמיטגעב סט גוטָאה ָאסדעם, וו ארפ  

, ייטרנגעגָאניט  רייטאגפ טָאווער עס ה וןא  

; שמאכטרעפ עןּפביי יענעם איז שבת די לי  

, סעןָאערשלפדעם מארק איז שוין די קראמען  ךָאדען נ  

,ער ווי ווייט ער קאן טּפאכיבער רדע  

,שעןָאא גר סטָאק ָאד סָאדי אייגענע ציצית וו  



 

 

;ןָאא מילי ארפניט  רטעןָאד יגט ערקר  

,ליהטפ סע סָאאויף יעטווידער שטראם, וו  

 שווייגט ער און רעדט נעבעך ניט

,א ווערטה ראפביי איהם געלט  טָאה סָאוו  

,קיין קארעטען, קיין פערד רףַאער ד זַא  

,טָאה רָא, אויב ער נרסעַאברויט מיט וו  

- ידאאיז ער שוין א גליקליכער   

,טָאג וןפ, דעם דינער רומעןפדעם  ארפלל ַא ּכ  

.זעהט אויס די וועלט א יריד  
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,דעם קלוגען איז די וועלט א חדר רַאפ  

 זײן רבי איז דָאס די צײט;

כסדר,ים ליגען איהם ָאפען רפס  

;זענען די מענשען, די לייט סָאד  

,ספר איז איהם די וועלט פענערָא ןַא  

,א בלאט רטעןָאיעדער מענש איז ד סָאוו  

,ער עס פעהלטכגוט און וועל יהרטפווער עס   

.שטּפביידען דעם  וןפאון דער קלוגער לערנט עס   

,ליהטפ, מען טפזעהט מענשען מען לוי ער  

,ריזּפַא ךָאבערלין, דער נ ךָאדער נ  

,לעבט ער ניט ָאאון ד יטאלַאּפק טדער קלייב  

;איז סָאד רישַאענט אלץ ווי נכדער קלוגער בערע  

,גָאען רייך אין איין טרדער וויל ווע  

;גָאסטרָאאין  וילטפווערט ער פער  

ירֿבט זיין קינד פאר א גכדער מא  

.טעהן ביי זיין טהירשאויף דער עלטער צו   

ניט פון זיין גאנצען אבמאן טָאאון דער ה  

- לסוף אויף זיינע אייביגע קליידער  

ןמַאדעם קלוגען  ארפם, כדעם ח ארפלל ַא ּכ  

.דרחדי וועלט א  סזעהט אוי  
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ר, זעהט אויס ביי איהםַאדעם שוטה, דעם נ  

,דָארירּפדי וועלט מיט איהר   

,טעםסיסדי זון מיט די שטערען, מיט זייער   



 

 

;דָאביי איהם אויס א ב סָאזעהט ד  

,הלָאצ הןָאער זעהט אין הימעל שטערען  זַא  

!"! ווי גרויס ביזטוטָאג"יעדערער שרייט:  סָאוו  

אלּפפון  סז ער הערט עַא, רַאמיינט דער נ  

" ...רוַאּפ יַאווַאד"שרייען:  םניווי יו  

,פעןַאשבע טָאה טָאג סָאז ער זעהט דעם ים, ווַא  

,וואונדער אויף דער ערד אויף יעדער טריט  

,עןפ, טעלעגראשינעןַאמענשען, מ וןפחכמות   

,מען שמייסט זיך דערמיט סָאעזים, וובפאר א  סער ע לטַאה  

ערשטעהןפצו  נדַאקיין פערשט טָאה  

,אליין ערּפערקזיין  וןפ ױדעם געב  

  ,יעדער גליעד איז געבויט טליךסינקווי 

,ן טויט´כָאע בלייבט נכאון די זעלע, וועל  

,בילדונג, שטעהט ער גאנץ ווייט וןפמה, כפון ח  

,אויסכדור קעטַאגעהט ארום נ  

:מען שרייט זַא, מיינט ער רבטַאער זעהט מען שט זַא  

!"געהט ארויס דָאפון ב ניםָארַאנ"  

 

5 

 

, גָאסטרַא ןַאדעם אומגליקליכען איז די וועלט  רַאפ  

, איהם אין קייטען געשמידט טָאדי צייט ה סָאװ  

, גָאאלע ט פטָאדעם פרייען טויט בעט ער, ער ה  

, שטארק געהיט ָאט דרדער טויער ווע רָאנ  

נטעןַאארעסט יעלפזעהט מען  גרָאטסא־אין אונזער וועלט  

,אנדער חטא ןַא ארפיעדער זיצט  סָאוו  

,אלע קאנטען וןפמט ַאערצפדלות  רדע טָאדעם ה  

;א נייעם דעקרעט ם טעגליך מיטהאי טּפמען מש  

צטַאלּפגע טעןפדי געשע לוצלונגּפ טָאהביי דעם   

,ארויס קעטַאז ער נַאזיין גאנצע עשירות  וןפ  

,געשאצטָאּפמען שוין אויך  טָאוד, זיין יחוס, הּכֿבזיין   

;איהם אויס עןכַאקערען די גאסען די ל סָאדי וו  

,רק קראנקהייט אין הויז טָאדער ה  

,דער וועלט שוין זיין לויז וןפוועלען  לטָאער וו  

,ערהאסטפם ישונא וןפאון דער איז   

;סטַאדער לעבען איז איהם שוין צו ל זַא  

יהרטפדי הענטלעך גע ארפ רזיינע קינדע טָאדער ה  

- גָאט ינףפט עלענד אין איינע ראון ווע  



 

 

,די צייט ארעסטירט סָאען, ווכאזעל ארפלל ַא ּכ  

.גָאט איהם אויס די וועלט אן אסטדהזע  
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טכדעם גוטהערציגען ווערט זי בעטרא ארפ רָאנ  

ס,ווי א חתונה געווי ונקטּפ  

טכַאדי סעודה געמ טָאעס ג טָאאין זעקס טעג ה סָאוו  

,עולם צום טיש םאון געלאדען דע  

,דעם קעניג ָאד נטעעדיבאון דער מילדער מענש   

,, קיין געבעקישפקיין  עהלעןפניט  לָאז סע זַא  

,ז די סעודה איז וועניגַאניט בעריידען,  לָאען זמז ַא  

  ;וועקַאען טזיין חלק דעם צוויי וןפגיט ער 

,עןכַאצו מ רעהליךפן טיש זיך ´ער זיצט ניט ביי  

.אלעמען ווי ווייט ער קאן ארפווערט ער רסא  

עןכַאז עש´עוסק אין קהל יגער איז שטענד  

,ןָאציַאזיין נ וןפ טעהערשרָאפא  ךָאאון איז נ  

,ז ער דארף אהיים געהןַאאון צום סוף,   

,זמר גאנץ שעהן־ליּכבעשיינקט ער די   

,דער זייט ןָאמשרתים און אזוי   

,לייט רימעָאאויף הקדש, אויף   

,מילדיגקייטױס מיט גר נקַאדרשה געש  

,שע געלט´עולמ ַאטעןלטָאהאויף וו  

מיט די חתונה לייט בָאזעגענט זיך   

.און געהט רוהען אין זיין געצעלט  

 

1878 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

יַאק´דער צֿבוע  
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;סקּפזיי מיר מודה, ווייב, דעם    

, מיםחכדי  וןֿפבין איך דען ניט   

קַאי´ועֿבאיך בין א צ זַא  

, א צדיק תמים ארֿפאון ווייז זיך אויס   

, בלוט רעמדעֿפיג דשטענ ךָאד ּפאיך צא  

, רייס יתומים און אלמנות´איך ב  

, גאנץ בערוהט טרפות ראיך עס מי  

        , סלנותּפיקה אלע ּתאיך טהו בש  

, טעןָאזיין גער רָאארף נדמיין הויקער   

, סַאגעהן אין ג צטָאי אויגען פערגלד  

, ןטק־די ציצית מיט דעם טלית  

, סַאמקוה נ וןֿפ יאותלעךּפדי   

וילעסּפייע וועלט רופען זיי נדי   

 צו שילטען זיי ניט ווערען מיד,

, שרייט די וועלט שוין מיט קולות ןַאד  

. ז איך בין א צדיק א אידַא  
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, ען´מיט אלע נדנאלע שלישית געלט,   

, ותחשותפים אלע בטו וןֿפאון   

נעןַאענען פון די מ´ס ווייבער גנבָאאון וו  

; אלע רוחות וןֿפמען צו מיר  גטָאטר  

, אויף יענער וועלט ָאּפווער  הרטָאפ  

, סַאּפָאּפט ער א כקרעטשמע מאביי מיין   

ס גאנצע געלט´איבער די יורשימ  

;וסּפוטרוּפיר פאר אן אמ מאכט מען   

ריםַאווי איך ווער שוין אין פעדערען וו  

, כטַאץ בעזנאיך מיר מיין קו ךַאמ  

, רםַאל ַאאיך  ךַאלוצלונג מּפ ריהֿפאין דער   

  ;טכַאעט די נ´גנב´מיך בע טָאמען ה זַא

, שוין יתומים, אלמנות געןָאעס קל  

ט,שט ווארפט אויך אין קעל´יר כלומרמאון   

;רחמנות ףָאאויף מיר נ בעןָאאידען ה   



 

 

! לטצדיק געהט שלעכט אויף דער ווע דעםווי   
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נוגע רטָאווען איינער איז מיר מיט א וו  

, ך מקבל נזיפהײאיז ער שוין גל  

, ום ביי קהל איז מיינע די ערשטע דעהרווא  

; דער אסיפהעאיז אויבען צו ימיין שטול   

, עןרָאבַאגעלטען פון די נ לעַא  

רות ֿפון לות,די סד ךָאנ כערָאמיר וו הלטָאמען צ סָאוו  

, עןרָאבסני שסוועט וןֿפ געןָאנאל לעַא וןֿפ  

ח;בטו נצערַאבין איך דער צדיק, דער ג   

, נעם ניט קיין חשבונותײאיך ווייז ק  

, טָאשטש עגעןרֿפווער סמייעט ביי מיר   

 דען אויף יענעם זוך איך שוין עונות,

 ; טָאז ער לייעקנט אין גַא, גָאאיך ז  

, רעןָאזיין הויז, זיין געזונט געהט פערל  

, נטַאה וןֿפנעהם איך צו  רנסהּפזיין   

הרעןָאאיך איבער די י ךַאמ ךָאנרדע  

 און באקלייד איהם אין סארע געוואנט.
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, יגוןנן ײמ ךָאנ נצעןַאמוז ט טָאדי שט  

, יין סחורהמקיינער רעדט ניט אויף   

גען,יװי ֿפלזיי  צעןנַאיגס טכווארום ארום מיינע מיל  

;וראמער  טָאשוין רעדען, ה לטָאאון דער וו  

, ניט פערלעגען לָאמיין סחורה ווערט קיין מ  

;שיינט עס לייכט מיין שילד, מיין דגל עס   

ױגען,איך מיט די א ץָאווען איך קוילע מענשען גל  

מיט די צען, ווען איך צערייסכקרע ךָאנ רףַאאיך ד  

;נעגעל  

, פעןָאהאלט איך שטענדיג  חורהסמיין   

, ךָאוו ייס ֿבטו־סיי יוםת בסיי ש  

, עןֿפניט שטרא ארֿפקיין רב וועט מיר דער  

 ; ךָאמדעק איך די רדען מיט אטלעס פע  

, גבאות טשלישי קומט מיר מי  

, געהן יהערֿפרמיט הקפות מוז איך   

פון שול מיט הוצאות נסותכה וןֿפ  



 

 

. אליין רָאנאמן בין איך נ רדע  
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, אלע קצבות מאך איך די סמעטע וןֿפ  

ניםחסים יעבַאטלַאב לענעַאֿפפאר גע  

די פעטע ָאּפנעהם איך פריהער פאר זיך אד  

 ; די קבצנים ארֿפ סאדאנקעּפאון די   

, לערנען שרייבען סָאאויף די נייע לעהרער, וו  

, טעןַאוטּפפון מיינע דע יפותסמאך איך א  

,צו פערטרייבען טָאשט וןֿפך שטיק זיי, יאיך דריק זיי, א  

.טעןַאגרייליך שדען צו מיינע קונצען קען עס   

,ניםּפדעם עזות  טָא ךָאד טסדו קענ  

,ן היגען בעל הבית´געווען א לעהרער ביי  

ביעגלע יונים נגערעדטָאאיך  בָאה  

;סָאנַאט איהם א פאלשען דכאון געמא  

,טעָאטרערען איז בל עןסס גי´דער ווייב  

,ברויט הןָאזיצען שבתים  זיי סָאוו  

טעָאר נסקעַאאיהם פערשיקט ארעסט  

.און די קינדער צו שטארבען פון נויט  
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,יצטערא רָאגילט נ סָאז דַאמיין נישט, מיין ווייב   

,אין ירושלים לטעןָאגעג ךָאנ טָאה סָאד  

יצטערּפנביא דער פערש לשערַאדער פ  

,זיין טומאה מיט יראת שמים ערדעקטֿפט ָאה  

טבט, בערוי´גזל´דעם עולם בע בעןָאזיי ה  

,יט ווערטער טרייעמנביאות,  אלשעֿפמיט   

אין זיי געגלויבט טָאאון דער המון ה  

.ישעיה יאמעהר ווי דעם נב ילוֿפא  

,ניםּפמען אין  שטטַאּפן ´מכיה  

,גָאסטרַאן געזעצט אין ´ירמיהו  

די דמים עןמ טסן פערגי´ריהכז  

  ;גָאערזֿפ ס´םיאיֿבנ אלשעֿפמיט די 

,צו רעדען ווער וועט עס סמייען  

,עלֿפ סעןּפגעהט אין א שע לףָאדער וו זַא  

ל זמן די וועלט וועט זיך דרעהעןכאון   



 

 

.יעלַאורה ביי אידען רחאיז די ס  

 

 

יַאק´דער צֿבוע  

י י ל ה ט  ע ר  טצ ו ו י י   
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,יגעלּפריינעם ש ַאאיהר אייך  טָאה טָא  

,ווי שכל געהט צו שטראנד  

,אין טיגעל ּוװטרּפזילבער ווערט גע  

.נדַאערשטֿפמענשען אין   

די אויגען צטָאזעהט איהר יענער גל  

,ווי א בלום לעךכוויי  

,ערד געבויגען´רדצו  רקַאגעהט דעם ק  

;איז פרום סָאמיינט ניט ד  

,שיינט פון ווייטען סָאלד ווָאיט אלץ איז גנ  

 זעהט זײן הַאנדעל נָאר מיט לײטען,

ר מיט רובעלס זיך שטרַאֿפירען.ע  ןעק  

;ערשטעלטֿפאיז ניט  סָאד טָא  

,רובירעןּפיין רוויל מען מענשען   

.ביי געלט רָאאיז נ בעָארּפדי   
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אידענס בוך געלעזען םדע טָאווער ה  

טרַאאיהם ניט גע טָאה סאון ע  

,פיעל משיחים איז געוועזען  

;רטַאאונז גענ בעןָאה סָאוו  

ווינטער אין איין מקואות נגעןַאגעג  

,ערטויבטֿפמיט מופתים אונז   

ט א טעותאגעה טָאדער עולם ה  

 און אין זיי געגלויבט; 

, דעריבער פיעל געליטען בעןָאמיר ה  

טעןניאונז פיעל געברענט, געש טָאמען ה -  

, נהכדער סֿפון  ןהיט אייך שוי  

, פערשטעלט סָאמענשען וו וןֿפ  

וונהכדען זייער ציעל און די   

. געלט דערָאאיז כבוד   



 

 

 

3 

 

ן קאליעאכעיאקעס מ´ועֿבדי צ  

        , ומע לייטרפ וןֿפדעם שם   

, נייע שאלהן היינט א ױש רעגטֿפמען   

 ; קייטכאיז עהרלי רוםֿפאויב   

יאק איז פול מיט חטאים´ועֿבווייל דער צ  

, ארֿפדערט הלָאגעצ ךָאאון בעט נ  

, מעשים רעים ווי זמרי טהוט ער  

. רכבעט ער ש נחסּפווי   

 און ווייל דער עולם איז ניט זיכער,

, גיכער רומעֿפמען  זטָאדארום פערל  

, אלע קאנטען וןֿפ וםקוקט אייך א  

, טֿפצי זייט איהר ניט פערקוי  

, בריליאנטעןשעצט דעם פרומען ווי   

! טֿפיאק אנטלוי´ועֿבצ וןֿפ  
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 רחל מבכה על בניה
ס געװײן(´)דער מוטער רחל  

קול ברמה נשמע נהי בכי ´ כה  אמר ר  

 תמרורים רחל  מבכה על־ בניה מנאה להנחם

 על־בניה כי איננו )ירמיה ל"א מ"ו(.

 

1 

 

, אין מערב זייט נגעוויזעןָא טָאדי זון ה  

, שיידּפז זי נעהמט אַא, לאמעןפרויטע  ידמיט   

, טערקייטנסיפ עמיט איהר כטַאאון די נ  

. קלייד רצעַאדי ערד אין א שוו ןָאנגעטהָא טָאה  

, שטום עןדי וועלט מיט איהרע לייט שווייג  

,לָאטה יַאבערג, ס יַאס - פטָאשל טורַאדי נ  

,רוםַאנה געהט זיך גאנץ שטיל ֿבדי ל  

;פון די שטערען הערט מען אויך קיין קול  

,גטָאמע די שטילקייט צושליא שט רָאנ  

,גטָאוויינט און קל רויפא קול פון א   

צו ךָאזי נ יעלטּפש ידעלפמיט די   

;דיעָאמעל גישעַאטר ַא  

,איהר געוויין וןפאיהר ניגון,  וןפ  

,קען די כוחות אויסגעהן  

:איהר געצעלט וןפאון שרייט נעבעך   

!בין איך אויף דער וועלט געלטָאפערוו -   

 

2 

 

,טַאאיך נחת געה בָאקורצע צייט ה ַא  

;אייך אין אייער לאנד געשטיצט טָאה טָאג בשעת  

,טַאדער מזבח איז געווען מיט קרבנות ז  

,אייך בעשיצט בעןָארובים מיט די פליגלען הכדי   

,א קרוין געקליידט ס קינדער אין´דוד  

,טיוםסָאדער כהן גדול אין זיין ק  

,ווי א געפלאנצטער בייט -און די סנהדרין   

!בלום־ווי א פריהלינגס -המקדש ־און דער בית  

,אין דער צייט הרָאאין י לָאמ דרײ  

:און פון ווייט הענטָאנ וןפגעקומען   

,טכַאדער בריינגט קרבנות צום של  



 

 

!טַאכורים געברכבי טָאאון דער ה  

!יעלטּפלים געשכיט מ בעןָאלוים ה  

,זיך הייליג געפיהלט טָאה דער איד  

-, טַאז קייטכרעהליפט ימ עןסדי גא  

!טַאאיך נחת געה בָאה ןַאד  

 

3 

 

,איהר פערגעניגען רעןָאפערל טָאציון ה בערָא  

;ןָאאין ק יעלטּפערשפ נטעקָאיַאאיהר מ  

,ןעע ביינער ליגנוואו מיי, "לחם־בית" רטָאדער   

!ןָאהגעטנָאגעהט שוין אין אבלות   

!ריינדפלבנון! דו, גוטער  רגַאדו, ב  

?צוטרעטען דיך היינט סיפ סערעָאוו  

!רטָאמוריה! דו הייליגער  רגַאדו, ב  

!רטָאד רָאשטעהט ג "מעטשעט" נערַא´מחמד ַא  

סט,וּפשטעהען שוין  סעןַאדי ג  

,טסערוויפדי וועגען זענען   

,אין ברמל קיין בלומען בליהט  

!וין ניטש ןצענַאגל סדי טהורעמ  

,געשטיצט בעןָאה סָאהנים ווכדי   

!וואו זעה איך זיי איצט -די נביאים   

? איז אייער קרוין, אייער רייך וואו  

!? אייך וןפ רעןָאאיז היינט געוו סָאוו  
 

4 
 

, וואנטֿב־ם מער´איך קוק איצט אויף ירושלים ביי  

, רץַאמיינע קינדער ווי קוילען שוו רטעןָאאיך זעה ד  

        , הענט רעַאאויף די ד ּפדי קע ןָא רעןַאּפזיי ש  

סָאטשט דעז עס פערקווַאעכצען, ראון ק נָאר כצעןָאאון   

!רץַאה  

,אין ירושלים קיין בוים, קיין שטיין ָאניט  

!מיין קינדס געוויין וןפ סַאאיז ניט געווען נ סָאוו  

,יעלּפש־מיין קינד צו דריקען איז א קינדער  

!דער ציעלער איז  -וואו מען שיסט   

,א געשריי ךהער אי וויעַאלדָאן מפו  

!אוי וועה -, רטָאט דײמיין קינד שר  

-"! ניט גוט"שרייט ער  ביעןַארַא וןפ  



 

 

!זיין בלוט ערסַאווי וו רטָאד טסערגיפמען   

-!" טכשלע"שרייט ער נעבעך  זיעןַאפון   

!טכער קיין רע ינטפגע רטעןָאד  

,בעוויינט ער די ערד רסּפאין   

!דרטהוט מען מיט זיי ווי מיט פע רטָאד  
 

5 

 

,אין הימעל די טויזענדער שטערען  

!מגליקואלע מיין קינדס א ןבעוויינע   

,די אלע בוימער גיסען טרעהרען  

ק!אויך צורי ערעןפענט די פויגעלעך  

,ערשטיינטפאיז  יינדפדיינע  וןפץ ַארה יד רָאנ  

!ארטּפערשפ רץַאה סָאזיי ד טָאדער אומגליק ה  

,אויך ער וויינט טפזר, טרעכ, דער אדילָאקָאדער קר  

!רטַארץ איז ווי אייזען הַאס ה´שונאים עדיינ רָאנ  

ענטפער שױן מיר! –ַאך, גָאט!   

פיהל איז דער שיעור -זָאג שױן   

,א דור ךָאצו ליידען, א דור נ  

!הרָאצוויי טויזענד י -אין צרות   

,אויב איהר ווייסט -יר, מ גטָאאיהר, שטערען, ז  

?!טסמיין טריי רעןָאערלפאיז דען אייביג   

!ירּפאיך ש, ךָאנ ירּפאוי, ניין! איך ש  

!שוין מיר ערפ, ענטטָא, גךַא  

 

1861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דָאס ליעד פון אױג
 

1 

 

, דיר רָאמיר, דו אויג, איך פרעג נ גָאז  

. געשעצט אין דער וועלט ךָאד טסדו בי  

, א שיעור הןָאביסט טייער, ביסט איידעל, ביסט שעהן   

. גלייך ווי א פענסטער אין געצעלטביסט   

,ן טורעם´אויפ יקעטּפ ַאווי  ָאּפדו שטעהסט איהם אין ק  

.שירעם ַאאיהם  טוסגריבער בי וןפפון שטיינער,   

,ייןפווי קריסטאל, ווי דימענטען  רָאביסט קל  

.די אויג קען שוין ניט זיין וןפאיידעלער   

 

 רעפרײן:

,איז מיט דיר דער מעהר סָאמיר, דו אויג, וו גָאז ָאט  

רינט פון דיר ,פרייד סמיט גרוי סטכז ווען דו לאַא  

.טרעהר ַא  

.ז. וו .מיר, דו אויג, א גָאז ָאט  
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,נצעןַאי שעהן, ווי רייך דו זעהסט אויס אין גװ  

.רינג לדענעםָאאין א גווי א דימענט   

,נצעןַאאין מיטען טהוט אין דיר ט עלּפרצאַאדער שוו  

.אלצדינג כטַאאון בעטר טפלוי סע  

,ניט ווי דו טפ, קיין קויל לויויגעלפקיין   

.טוסאלע, דו אויג, בי וןפגעשווינדער   

,טכַארטאומעטום א בליק און גלייך בע  

עס טָא, ווער קען עס, ווער הסע גטָאערמפווער   

.כטמַאדי   

 

 רעפרײן:

,איז מיט דיר דער מעהר סָאמיר, דו אויג, וו גָאז ָאט  

רינט פון דיר ,פרייד סמיט גרוי סטכז ווען דו לאַא  

.טרעהר ַא  

.ז. וו .מיר, דו אויג, א גָאז ָאט  

 

3 



 

 

 

, רעןָאקטיַאאלע  יטמוועמען איז טהעאטער  רַאפ  

. כטַארּפא  לעסָאר יעלעןּפש  

, לירעןָאס אין אלערליי קנוועמען איז זיידע רַאפ  

. כטמַאעס אין צווייגען גענאין דעשע  

, רטעןָאאין ג קסעןַאוו סָאוו עןן איז בלוממעווע רַאפ  

דָארטען.ַאנגענעהמע רױזען, װָאס געפינען זיך   

  דעם בלינדען מענשען נוצט דָאך עס ניט,

ט.גו סָאדיר איז ד ארפפאר דיר, דו אויג,  רָאנ  

 

 רעפרײן:

,איז מיט דיר דער מעהר סָאמיר, דו אויג, וו גָאז ָאט  

רינט פון דיר ,פרייד סמיט גרוי סטכז ווען דו לאַא  

.טרעהר ַא  

.ז. וו .מיר, דו אויג, א גָאז ָאט  

 

4 

 

,אין אלערליי קווייטען קאיקעסּפָא לטעהָאדי געמ  

.פאר וועמען איז מעהר ווי פאר דיר  

,טעןַאדוק סטעןָאק םָאבילדער וו רעדי טייע  

.ירּפַאּפגעזיכטער אויף געגילטען   

-, עןנצום ברע זעַאטען, גכפייער צום ליי  

,עםעני ר און דו זעהסטדיזעהען  לעַא  

,רעסּפען אין גדיר איז דער מענש געצוואונ הןָא  

.מת ַא, איז ער גלייך צו הלילח, עהלטפ ויגאווען די   

 

 רעפרײן:

,איז מיט דיר דער מעהר סָאמיר, דו אויג, וו גָאז ָאט  

רינט פון דיר ,פרייד סמיט גרוי סטכז ווען דו לאַא  

.טרעהר ַא  

.ז. וו .מיר, דו אויג, א גָאז ָאט  

 

5 

 

,רע בריליאנטעןע, טייערעלּפ ערזילב  

.דיר ארפפאר וועמען איז מעהר ווי   

טעןנפרא רָאנ געןָאטר סָאקליידער וו דישעָאנייע מ  



 

 

.ירֿבאין פערגעניגען פון געמיינעם ביז דעם ג  

, הנאה טָאשעהן ליעב קינד, ווער ה ָא וןפ  

-, ם שמייכעל, די מינע, די איידעלע המצאהדע  

צו חתקומט נ סָאאין אלע תענוגים וו  

-, עהר ווי דומט עס עהווער קוקט עס, ווער ז  

 

 רעפרײן:

,איז מיט דיר דער מעהר סָאמיר, דו אויג, וו גָאז ָאט  

רינט פון דיר ,פרייד סמיט גרוי סטכז ווען דו לאַא  

.טרעהר ַא  

.ז. וו .מיר, דו אויג, א גָאז ָאט  

 

6 

 

,טכַאאון ווען נ גָאען ווען טסש ווינדער מע לטָאווי וו  

גטָאנגעזָאאיהם גיט  לסטָאווען דו וו  

ט,כַארּפ ַאלויטער  טווען די זון, די לבנה לייכ  

.גטָאערשלפ לקעןָאן ווען זיי א וואו  

,וואונדער צו זעהן סָאבויגען וו־רעגען לירטערָאדער ק  

,רעןב ַאג נלוצלוּפגיט  סָאליץ וובדער פייערדיגער   

,ע שטערעןכנה מיט די פרעהליֿבדי זון, די ל  

ס´אויג ייט דנען ווען סער ווי לטָאוו נעןַאפון וו  

ן.ערקלעהרע  

 

 רעפרײן:

,איז מיט דיר דער מעהר סָאמיר, דו אויג, וו גָאז ָאט  

רינט פון דיר ,פרייד סמיט גרוי סטכז ווען דו לאַא  

.טרעהר ַא  

.ז. וו .מיר, דו אויג, א גָאז ָאט  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די בלום
 

1 

 

, אין מיטען וועג ןרעהָאוואו אלע פ  

 ; א טייערע בלום רטָאליגט ד  

 עס ליגט און פוילט אייניגע טעג,        

        . רוםַאאיהר  טפרַאווינט וו ערד  

;געבעט סזי שרייט און וויינט מיט גרוי  

        . טה, זעהט ווי איהר געמעלעךַאּפ  

איהר צוטרעט טמנות, זעהחר טָאה  

;רעכטיגען קווייטּפיט א מבלום  ַא  

,ווער טָארחמנות ה  

אהער רָאקומט נ  

,צטנזי גלא סָאהויבט אויף א בלום וו  

,היןַאמיך  גטָארט  

-, איך בין נעןַאפון וו  

.צטנַאמיר צום ערשטען געפל טָאוואו מען ה  
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טן פון יעדער זיימעבלו טזעה איצ ךאי זַא  

, טייך ַאפון מיר טרערען  טגיעס  

, טציי ריגעָאזיך מיין גליק פון די פ ןָאמערך דאי  

. לומען צוגלייךבגעווען מיט אלע   

געבליהט בָאווען איך ה ןטערָאאין קייזערליכען ג  

 און די זון הָאט מיר ליכטיג געשײנט,

-צעהנדליגע דיענער הָאבען מיר געהיט   

: ײנטסוף פון מיר ה םדע רנָאו זעה ט  

,קוועטשט ראון דע טעטרר דע  

ט,עצנאון צו טצואווייק  

,לירָאפון ק ָאּפרַא טערדי בלע  

,ן מיסט´אויפ גליע ךאי  

ט,דער רעגען ער גיעס  

.ות אויף מירחמנקיין ר רָאעס איז ג  
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,און שרייט ָאד טווי די בלום וויינ  

,רץַאשען זיין הנדען מעעעהמט ינצו סע  

פון דער זייט רָאג "אך"מלא  ןָא טקומ  

.איהר שרייען, איהר שמארץ ָאד טעראון ה   

,רטָאמיר דעם וו גָאר, דו בלום, זמי גָאז  

  ;א ברעג הןָא הַארץעהמסט מיר מיין נצו

רט,ָא םן דעמעופט רוואו ביזטו געוואקסען, ווי   

?ן וועג´אויפ ערו אהטווי קומס  

:שרייגעטהוט זי א   

ה!ד איז מיר, ווענאוי, ווי  

ער?הריפון פ טינ רָאר שוין גמיסט נקערצי דו דע  

,ין איךבירושלים  וןפ  

,ן מיךמעופט ראיד   

.ות אויף מירנמרח טשָאדו כ בָאה  
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,ןהמיר זע טסלָאווען דו וו רהָאד ינויזעטפאר צוויי   

,טַאמיין מלוכה געה בָאבשעת איך ה  

,ין געוועןך בערט ווי אינדזיך אליין פערוואו לסטָאוו  

  ַאט;שעהנהייט פון מיין יעדער בלדי  

,א שיעור הןָארעלער נעים, לוים, גענהּכ  

ר,ָאאין פל טלצירָאשט לסָאמַאד בהָא ךיא  

,רמי עןאויסגעריס גנלוצלוּפמען  הָאטן דא  

ר.הָאד יעניך באלד צוויי טויזמ ראיך וואלגע  

,ין געוועןבוואו איך   

ןהות געזעחציראיך  בָאה  

;פאר גליעד ליעדגיסען מיר גער  

עןטינאון געש רענטגעב  

- עןטהר צרות געלימע ךָאאון נ  

!איד ַאין בווייל איך  רָאג  
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,דער איד לגערטַאגעוו לָאזיך אמ טָאה זויַא  

  ;ר צוועטהאי טמי גן ווע´ווי די בלום אויפ

",זשיד"ם האי ופטר ּכֿבוד, דערעהמט צו זיין נר דע  

עט,איהם צוטר סר מיט די פיעד  

סט,יירזיין מוט און זיין ט רעןָאשוין פערל טָאאון ער ה  



 

 

,כטמַאאון זיין  פטזיין קרא רעןָאלערפ  

טרייסטזיין  ךָאנאיז  סָאיט אמונה, דנהר עמ  

.כטַאנער רטענספי רנגעַאאין דער ל  

רץַאה, מיין ךַא  

,רץאאצט מיר פון שמּפל  

  ט;אויך געבליה לָאמַא ךָאד טסָאו הד

טצווע רענהעש ַאזַא  

ט,רעטרער עעדי  

.יטנ תוחמנמען עם קיין ר טָאה װי  
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הנעןָאדערמ ָאהערט איהר ד "מלאך"דער  רָאווי נ  

, פון ציון סאיהר אלטען יחו  

, נעןָאזַאזעצט ער איהר צווישען אלע וו  

, צו בליהען ןָאזי הויבט וויעדער שוין   

ענדיי ָאּפ שַאיט מיטלייד: וומר הער טרייסט אי און  

 טרערען,

,שוין צו שיינען ןָאדי זון הויבט דיר   

,איך וועל דיר חלילה ניט שטערען  

,יינעןפאון  וצעןּפ ךָאאיך וועל דיר נ  

:זי ביי איהם רעגטפ  

,יר דיין שםמ גָאז  

.פון זיי מעןָאדעם נ סעןווי מיךָאל  

:ער איהר ערטפענט  

פון מיר מעןָאדער נ  

.סייָאר וןפקייזער  נדרּכסאיז אל  

 

1860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 א בריעף פון דער מוטער ציון
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, ערטע היגנדיטע, די שןטעעּפָאדי  דורך  

, טעלטשגעער טפאר וועכ רזיי ביי מי טָאה טָאג סָאוו   

, ערטדי מו ן,על, איך ציוװאייך א ברי טשיק  

עלט.וו טן זייטעפון צוויי ערדנע קינצו אייך, מיי  

, רעסטשווע ייערעאט זייט פון מיר און פון סגריעג  

ט,רָאּפנון, פון יפו ביים ֿבל, לּכרמ וןפ  

  ער דער פעסטער,מוי ערן מקדש, דפו טפון די וואנ

ט,רָא גערם, דער הייליתיזיה רה וןפ  

ער,טסבע רדע אצירּפ, דער שרדןן יפומון, חרפון   

ט.רָאד ךזי ילעןּפש הײטרעגניו טגעפלר הוואו אי  
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,יילעןטטהמי ךאיי ךקען אי תוׂשורליכע בהפרע  

ט,ישרפעגּפָאיק רער צוטאיצ ד ווערטענמיין יוג  

,יילעןה ון צענדודי ווא רדענקומען די קי עס  

סט.ווירעהען פאטש סָאות, וורבוחן די עצו בוי  

ווידער ךיזן ען זעצו, אעסינָאלָאן קנדעירזיי ג  

,י פרייװג, טיר, ווי מועיי דער מוטביש ט םצו  

דער;ליע ךגען זינקען און זינירען און טסאון ע  

  ;ניי סָאד אויף ּפָא עבטל עלביב דעראון  ראךּפדי ש

  ;רדעירי בװבען, עאון זיינען גאנץ גליקליך און ל

.ייערבארץ קוועלט צו שטעהן און צו קוקען דהמיין   
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,ןסעריעקיין ג ךאי בָא, הער, מיינע קינדךפון איי רָאנ  

  ;מיר ןָא עןסרגעפא, יםנּפזיך, א טָאאיהר ה

ןסעווי טני ,וןצי ר, פוןער מוטעד וןפ טר ווילהאי  

ר.היטמיין  טנעפנער, װָאס עפון אייך קיי טיג סע  

,ןעמענ עיינ טבליה ס, עעטמען שט טבוי ריי מיב  

 מײן פינסטערע טרױער־קלײד טהוט מען מיר אױס,

-איהר װײכט גָאר, איהר װילט גָאר קײן אנטהײל ניט נעהמען   

-ױס ר אהאי טכַאלדאן אייך ווער ציון,  טנָאדערמ  

,מעןעהשך ניט יז ראיה טרפַאער דטייער מוט אמי  



 

 

ס!גרויָאל ווידער זיין אמ פטָא, און זי הרַאזי וו  
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עבען,א ל ייןפ טאון איהר מאכ טגו טעןרָאאיז אייך ד  

,רט פריידָאבט ען קינד למײז ַאץ, ראהט מיר מיין הפרע  

עןערגעבאיב טגט איהר זיך אודאי דאמיעמ  

  ;ייעבס ג´ייל אין ציוןטצו נעמען אנ

,ןזעוויעשוין ג גַאנל עראקטיקּפדי  טָאה רמי רָאנ  

הר,ָאי ענדדויערט באלד צוויי טויז סָאוו ראקטיקעּפ ַא  

-, יזעןּפר, ווי שערנדעעמיטען, ווי סיטאנ זַא  

ר,ָאט אין פלגייטש הראין עוו לוצלונגּפאייך  עןסַאה  

:ןעוויזעגסאוי זר ווערט גיך פון ווירטה און פון הויהאי  

ר.ָאטס א, גנונױא וואט יי איצנ סָאזוך פון ד טיינה  
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, בעראירָאפען נזיי אנגענלהרָאי נדערויזעט  

 ; ר אלערליימיצו  עלקערפ ןָאן עקומ סע  

   געלער פיבער, –ט לופ ײןן, מטעקיין פרוכ טיגמיין ערד 

, זיי טמי טינדען איך לייד קיין פרעמדע, איך שטים   

, הרעןָאפעגנָאען נר זיידעקינ ענמײווי   

, טעלג ניגץ ווענמיט גא סיענָאלָאק דעטנריגגע  

 גבורים און העלדען װערען דָארט געבָארען 

   -די אלערלײ פיבערט איז דָארטען געפעהלט, 

ען,הרָאען די יליהב סגליקליך, ע ען זיךלזיי פיה  

!וועלט רעהליכעס צייטען, א פ´ווי אין שלמה  
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  סטע;רק די גרעיו־יָאאיז נ טָאטש עדישייִ  ַא

עלט,וו גאנצערר דע ט ניט איהר גלייכען איןנר געפיהאי  

ע:סטגעדער קומען צו מיר נלע עאון פון אל  

ט!ריקא פעהלמעא -ע קינדערמײנ טאיך בעטראכ  

נט?געעציון אויף עוויג געז טאיהר זיך מי טָאה  

נק?פו טעןלעצ דעם עןשָאפערל אין הארצען  

ענט,געגעב לָאמנזיך קיי ןעלטָאפרעמד, ווי מיר וו  

.קנוטריט קיין נ טדורש ךיט זעהן, איינמיך  טרַאאיהר ג  

  סצי ע ײטשנ עס ,רעפט אייךט, פילייכט טקנגעדע



 

 

-נט, ערעג  

.קּוניין וומן ויעף אראייך מיין ב טַאנקען ענדנצום א  

 

1892 

 

 

 


