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אלחנן אינדעלמאַן

גוט

יסימום
קינדער
אילוסטראַציעס פֿון
אילה גויטיין ,אַרנאַלד לאָבּעל און יחזקאל שלאָס

אַרױסגעגעבּן פֿונעם ייִדישן דערציאונגס-קאָמיטעט
אין ניו-יאָרק

לאהלען ,אַלטעלען און אסתרלען  -אַ מתּנה.

ס'רובֿ לידער אין דער דאָזיקער זאַמלונג זײַנען לכתּחילה געווען געדרוקם
,ינדער-זשורנאַל" .מיר
אין דער ,קינדער-צײַטונג" און אַ קליינער טייל אין ק
דאַנקען די אַרױסגעבּערס פֿון די דאָזיקע זשורנאַלן פֿאַרן דערלױבּן איבּער
צודרוקן די ליהשר:
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דאָס בּיכעלץ איז די ערשטע

קליינע לידערזאַמלונג

אויף ייִדיש

װאָס

ווערט אַרױסגעגעבּן פֿון דעם ייִַדישן דערציאונגס-קאָמיטעט אין נייאָרק.
עס איז נישט מער וי רעכט און פּאַסיק אַז דאָס זאָל זײַן אַ זאַמלונג פֿון אלחנן
אינדעלמאַנס לידער פֿאַר קינדער.
אלחנן אינדעלמאַן איז שוין יאָרן לאַנג פֿאַרבּונדן מיט דעם ייִדישן דער-
ציאונגס-קאָמיטעט פֿון ניויאָרק ,װאָס האָט אַרױסגעגעבּן אַ צאָל פֿון זײַנע
ווערק אויף העבּרעאיש ,הן לידעלעך פֿאַר קינדער ,הן דערציילונגען .אלחנן

אינדעלמאַן איז בּעיקר אַ העבּרעאישער שרײַבּער .אָבּער ער געהערט צו
יענער גרויפער פּלעיאַדע העבּרעאישע שרײַבּערם װאָס זײַנען גלײַכצײַטיק
אויך ייִדישע שרײַבּערס .אַזױ װוי יעקבֿ פֿיכמאַן ,האָט ער געשריבּן זײַנע
קינדער-לידער אויף העבּרעאיש און ייִדיש.
די איצטיקע זאַמלונג קינדער-לידער איז צונױפֿגעשטעלט פֿון שאַפֿונגען
בּמשך פֿון די לעצטע עטלעכע יאָר .די דאָזיקע לידער האָבּן אין זיך דעם ווייכן
חן און די צאַרטע שפּילעװדיקייט ,װאָס מוזן זײַן אין עכטע קינדער-לידער.
זיי זײַנען ריטמיש און קלינגעוודיק און זינגען זיך אויס פֿון זיך אַלײן .זיי
פֿאַרשאַפֿן פֿרײד און זײַנען בּאמת אַ פֿײַנע מתּנה פֿאַר קינדער ,װאָס ייִדיש
לעבּט אָדער איז אױפֿגעלעבּט אין זייער מויל .עטלעכע צוישן די דאָזיקע
לידער האָט מען שוין אַרײַנגענומען אין די לערנבּיכער פֿון די ייִדישע שולן
און זיכער װועט מען אַ היפּשע צאָל פֿון אלחנן אינדעלמאַנס לידער לערנען
אויף אױיסנװייניק .דאָס איז בּלי ספֿק אַ שיינער דערגרייך פֿאַר פּ8אָעם.
מיר זײַנען זיכער אַז די לערערס און בּעיקר די קינדער וװועלן אױפֿנעמען
די דאָזיקע קליינע לידערזאַמלונג ניט בּלויז מיט צופֿרידנקײט ,נאָר אויך
מיט עכטער פֿרײד און יום-טובֿדיקײיט .זאָל טאַקע זײַן װאָס מער יום-טובֿ
בּײַ אונדז!
יודל מאַרק

מײַן יִדישער קאַלענדאַר
}שׂרי איז דער ערשטער חודש? ,
רהײיבּט זיך אָן מיט ראש-השנה.
ס'קומט יום-כּיפּור און דאַן סוכּות,
שׂמחת-תּורה מיט די פֿאָנען.

שרָׁרְן .שװאַרצע װאָלקנס לױפֿן.
פֿײַכט און אומעטיק  --דאָס װעטער,
און אין גאָרטן וועלקן בּלומען,
פֿון די בּיימער פֿאַלן בּלעטער,

כַּסֵלָו .ערשטער שניי געקומען,
האָט מיט פֿרײד בּאַגריסט אַ קראָ אים.
פֿרײדיק בּרענען ליכטלעך אין דעם

יום-טובֿ פֿון די חשמונאים,

לאַנגע זײַנען נעכט אין בת,
קורצע טעג און פֿראָסטיק קאַלטע.
יעדע נאַכט דערציילט אונדז מעשׂיות
אונדזער בּאָבּעניו די אַלטע,

שָׁבֵם איז גאָר אַ קאַלטער חודש
מיט אַ יום-טובֿ גלײַך אין מיטן ;
חמשה-עשׂר עסט מען בּאַקסער ;
ווילסטו ,פֿאָרסטו אויף אַ שליטן.

א | -קומט און דאַן קומט פורים,
דאַרפֿן אַלע זײַן גאָר פֿרײלעך,
שלאָגן המנען ,דערציילן
וועגן גרויסן נאַר דעם מלך,

לאָמיר אַלע איצט בּאַגריסן

אונדזער ליבּן חודש נִיייס"ָׂלן.
ס'איז דער חודש פֿון בּאַפֿרײַאונג
און פֿון פֿרילינג .גוט צו וויסן !

פֿעלדער גרינען ,בּיימער בּליִען

אין דעם שיינעם חודש אַײַר,
גוט צו שפּילן זיך אין גאָרטן,
פֿרײדיק ,זוניק אָן אַ שיעור !

ס'איז שוין ס"ו| .לאַמיר גרייטן
זיך צום יום-טובֿ ,צו שבֿועות !
ווילסט דײַן היים מיט גרינס בּאַפּוצן,
בּרענג די גראָזן איצט  --און טו עס.

 11איז אַ הייסער חודש,
ס'בּרענט די זון ,זי בּרענט וי פֿײַער,
איז אונדז ליבּ אַ טראָפֿן רעגן,
יעדער ווינטל  --ליבּ און טײַער,

אב איז אויך אַ הייסער חודש,
וועלקן גראָזן ,װעלקן בּלומען.

ס'בּייגט די תּבֿואה זיך פֿון רײַפֿקײט
און דער שניט װעט בּאַלד שוין קומען.

לול איז שוין אַ סך קילער,
א
פֿרײַער אָטעמען די גראָזן.
אלול -ווינטן בּרענגען אומעט
אוֹן דער שופֿר הייבּט אָן בּלאָזן.

אין שול אַרײַן
ס'איז אַװעק דער ליבּער זומער,
אויס מיט זײַנע פֿרײדן,
מִיטן בּאַרג און טאָל און װאַסער
דאַרף מען זיך שוין שיידן,
אונדזער שול ,די שיינע ,ליבּע,
עפֿנט בּרייט איר טויער:
 -קומט זשע ,קינדער ,און צום לערנעןלייגט זשע צו אַן אויער !
אונדזער לערער שמייכלט זוניק,
ס'שמייכלען אויך די בּיכער :
=

קומט

זשע,

קינדער,

אַלע ,אַלע,

קומט זשע ,קינדער ,גיכער!

קעהת זקינה ומנם
לערן,
לערן
לערן
װעסט

קינד מײַנס ,לערן ,קינד,
תּורה ,װאַקס געשווינד,
תּורה ,װוער ניט מיד,
אוױיסװאַקסן ,זײַן אַ ייַד,

װעסט
וועסט
וועסט
דינען

דאָס לעבּן מער פֿאַרשטײן,
זײַן אָרנטלעך און ריין,
דײַן פֿאָלק ,די מענטשהייט אויך,
מיט דײַן האַרץ און מוח,

לערן,
חכמה
וועסט
וועסט

קינד מײַנס ,לערן גיך,
נעם אַרײַן אין זיך,
דאָס לעבּן מער פֿאַרשטײן,
זײַן אָרנטלעך און ריין,

שבת-ליכט
יעדן פֿרײַטיק ,ווען פֿאַר נאַכט
מלכּה-שבּת קומט בּאַזאַכט,
צינדט די מאַמע זיבּן ליכט
און זי מורמלט שטיל אין זיך.

זיבּן ליכטלעך פֿאַר דער װאָך *
זעקס פֿאַר טעג פֿון אַרבּעטסײײאָך ;
איינס פֿאַר שבּת-רואיקייט,
:
פֿאַר דער מלכּה-שבּת גרייט,

זיבּן ליכט די מאַמע צינדט
און אין דרויסן פּונקט אַצינד
זיבּן שטערן גייען אויף
שבּתדיק אין הימלס הויף,
און אַ װאָלקן ,קליין און צאַרט,

שעפּטשעט תּפֿילה טיף אין האַרץ.
זיבּן ליכטלעך ,זיבּן טעג;
זיבּן שטערן אויף מײַן וועג,

כ'בּוי אַ סוכּה

בּרעט צו בּרעט ,אין האַנט אַ האַמער --
כבּוי אַ סוכּה גרויס ,געראַמער,

כ'בּוי אַ סוכּה  --לענגער ,בּרייטער,
מיט א דאַך פֿון סכך כ'בּאַשפּרײט איר,

כ'פּוץ די סוכּה אויס אין בּלומען --
ס'וועלן מענטשן אַהער קומען ;

ס'וועלן קומען פֿרײַנד און שכנים --
מירץ עסן דאָ אינאיינעם.
מיר'ן זײַן װי איין משפּחה --
מיט אַ ליד און מיט אַ בּרכה.

הנוכּה

מיין ליסטוט
קליין איז מײַן שטיבּל,
אָרעם  --מײַן היים :
אַ חײַזל פֿון שטיינער,
פֿון שטיינער און ליים.
קליין איז מײַן ליכטל --
נרויס איז מײַן פֿרײד,
װאָס:צינדט זיך אין האַרצן
אָן ווערטער ,אָן רייד.
קליין איז מײַן שטיבּל,
אָרעם  ---מײַן הויז,
קליין איז מײַן ליכטל-- ,
מײַן יום-טובֿ איז גרויס.

אין דעם יײַננלס אױיגן
ס'צינדט דער זיידע ליכטלעך 

אין דעם יננקם אוינן

יערע נאַכט.
שטייט אַ יַנגל ,קוקט ער,
קוקט פֿאַרטראַכט.
ס'זינגט דער זיידע לידער
יעדע נאַכט.
שטייט אַ ייַנגל ,האָרכט ער,
האָרכט פֿאַרטראַכט.

בּרענען ליכט,
און עס שײַנט מיט נבֿודה
זײַן געזיכט.
אין דעם ייִנגלס אויגן --
דאָרט געשעט
אָר אַ גרויסער וואונדער . . .
קומט און זעט!
10
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אַ קריגל מיט אייל,

894 8 0 8ו

אַ קריגל גאָר קליין,

פֿאַרזינלט ,פֿאַרחתמעט,
אויך רונדיק און שיין.

0

אַפֿילו ווען ס'קריגל
איז גרעסער -- ,אַ קרונ !
דער אייל איז צו װייניק,
נאָך אַלץ ניט גענונ.

געשען איז אוַואונדער,
געשען איז אַ נס:
גענוג איז דער בּוימל
פֿאַר אַכט גאַנצע מעת-לעת.
אַ וואונדער אַ גרויסער:
ס'איז ליכטיק די נאַכט .
אַ פֿרײר און אַ יום-טובֿ
נישט איין טאָג ,נאָר אַכט.

חנוכה ליכטלעה
ליכטלעך ,ליכטלעך ,ליכטלעך אַכט
אין דער פֿינצטער ,אין דער נאַכט,
װאָס בּאַדײַטן ליכטלעך אַכט ?
גיבּ זשע ,קינד מײַנס ,גיבּ אַ טראַכט,

יעדעס ליכטל איז אַ פֿלאַם
פֿון נצחון פֿון דײַן שטאַם,
פֿאַקלען-פֿלאַמען אין דער נאַכט
האָבּן פֿרײַהײט אונדז געבּראַכט,
ליכטלעך בּרענען רויט און בּלאַ
אין דער יום-טובדיקער שעה,
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דרײ אה דהידק!
דריי זיך ,דריידל ,דריי זיך שנעל 
לױף און זינג אין שטאָט און פֿעלד
וי אַ וינטמיל ,װאָס מאָלט מעל,
װעגן אונדזער גרויסן העלר,
לויף ושע איבּער בּאַרג און טאָל + ,לױף זשע אין דער לענג און בּרייט,
זינג אַ לידל פֿון אַמאָל !

זינג אַ ליר פֿון העלדישקיימ
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!

יהורה הסכרי
יהודה המכּבי -
אַ קעמפֿער ,אַ העלר.
געקעמפֿט האָט יהודה
אין שמאָט און אין פֿעלר.
שטאַרק וי אַ האַמער --
אָן מורא ,אָן שרעק.
געשלאָגן ,געמריבּן
דעם שונא אַװעק.
געקעמפֿט האָט יהודה
פֿאַר פֿרײַהײט ,פֿאַר װאָר,
און ליכט אָנגעצונדן
פֿאַר איטלעכן דור...

חנוכּה-נעלט
(  .מיר זינגען ,מיר רוישן,

מיר דרייען אַ וועלט,

מיר גייען צום זיידן
נאָך חנוכּה-געלט,

עס קלינגען בּײַם זיידן
מטבּעות אין טאַש,
פֿאַרגרײט אױפֿן טיש האָט
די בּאָבּע אַ נאַש . . .
מיר עסן די לאַטקעס,
מיר נעמען דאָס געלט,

מיר זינגען ,מיר רוישן,
מיר דרייען אַ וועלט,
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ווינשטער

שרשטער

שנ"

ערשטער שניי ,װי ערשטע בּלומען,
איז פֿון הימל הײַנט געקומען
און בּאַצירט מיט װײַס דעם גאָרטן --
װײַסע בּלומען ,אַלע סאָרטן,
ערשטער שניי ,וי װײַסע טױבּן,
איז געקומען הײַנט פֿון אױיבּן,
װײַסע בּלומען ,טױבּן װײַסע --
וי אַ וואונדער ,וי אַ מעשׂה,

שניי

ס'איז הײַנט
ס'איז הײַנט
ס'האָט ווער
אויסגעשאָטן

יום-טובֿ אין מײַן געסל,
יום-טובֿ  --אָן אַ שפּאַס !
פֿרײד אַ פֿולן פֿעסל
אױפֿן גאַס,

ס'האָט װער װײַסע פֿרײד צעשאָטן,
וי אַ מאַנטל אױסגעשפּרײט
אויף דער גאַס און אין דעם גאָרטן,
אין דער לענג און אין דער בּרייט,
שפּרײַז איך איבּער גאַס און גאָרטן
און פֿאַרגעס אַז איך בּין מיד,
ווערט בּאַלד ליכטיקער מײַן שאַטן,
ווערט בּאַלד פֿרײדיקער מײַן ליד,
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אַ שניי מענטש
ס'איז אַ שניי געפֿאַלן
שטיל אַ גאַנצע נאַכט.
שטיי איך אויף בּאַגינען,

שטיי איך אויף און טראַכט :
כ'וועל אַ שניימענטש מאַכן --
בּרייט און דיק און הויך,
מיט צוויי אויגן-קוילן,
מיט אַ גראָבּן בּויך.
וועלן קינדער קומען
מיט אַ שפּרונג ,אַ לאַך,
ועלן קינדער קומען,
קינדער גאָר אַ סך,
וועלן קינדער זינגען
טאַנצנדיק אין ראָד :
; -ס'איז דער װוינטער-טאָגאַ קורצער  --אוי אַ שאָך וי

װעט דער שניי מענטש
מיט אַ שטראַל אין מויל :
 -טאַנצט זשע ,קינדער ,גיכער,זײַט ניט ,קינדער ,פֿױל !

שמײַכלען

וינטער
און דער ווינטער איז שוין װוידער
דאָ בּײַ אונדז אין לאַנד,
אויף די גאַסן ,װײַס און שנייאיק-- ,
לאָמיר גיין בּאַנאַנד,
זאָל די װײַסקײט אונדז בּאַדעקן
און בּאַלײַכטן העל,
לאָמיר בּרענגען ליכט אַ טראָפּן
אויך צו אונדזער שוועל.
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פֿרײר
שניי ,שניי ,װײַסער שניי,
פּוכיק ווייך,
פֿאַלט ,פֿאַלט פֿאַלט און פֿאַלט
פֿון דער הייך,
שניי ,שניי ,פֿעדער-לײַכט,
קישן-ווייך,
פֿאַלט ,פֿאַלט ,פֿאַלט און פֿאַלט
פֿון דער הייך,

קומט ,קומט ,קינדער ,קומט
אױפֿן גאַס !
קלײַבּט ,קלײַבּט ,קינדער ,פֿרײך

אַ פֿולע פֿאַס !

פֿראָסט
א

בּאַמאָלט האָט אַ מאָלער
די שויבּן בּײַ נאַכט
מיט צװײַגן ,מיט בּלעטער,
מיט בּלומען אַ סך,
געטאָן האָט דער מאָלער
זײַן אַרבּעט בּאַזאַכט , ,
און פּלוצעם  :מײַן שטובּ איז
אַ גאָרטן  --אַ פּראַכט,

=

וי רופֿט מען דעם
װאָס האָט ס'הויז
 -פֿראָסט איזאון איך האָבּ אים
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מאָלער,
בּאַמאָלט ?
זײַן נאָמען,
האָלך,

כ'האָבּ אַ שליטל
כ'האָבּ אַ שליטל  --האַלץ און אײַזן,
לויף איך ,פֿאָר איך אין גאַלאָפּ,
קומט ,חבֿרים ,כ'וועל אײַך װײַזן
וי צו פֿאָרן בּאַרג אַראָפּ,

סאיז דער שניי הײַנט ווייך וי פּוטער,
כיקען זיך שליטלען איבּעראַל,
סידאַרף ניט זאָגן מיר מײַן מוטער :
= היט זיך .זונעני; ניט פאל! -

לויף איך שנעלער ,פֿאָר איך גיכער,
לױפֿט דאָס שליטל אין גאַלאָפּ,
לאָמיר אַלע ,שנעל און זיכער,
פֿרײַנד ,זיך שליטלען בּאַרג אַראָפּ!

17

בּשבט

חמשה-עשר

ס'ו בשבט
אָט קומט ער ,אָט גייט ער

און בּרענגט אַ מתנה

פֿון זוניקן לאַנד.

פֿאַר איטלעכן קינד:

אַ קויש אױפֿן אַקסל,

סײַ מאַנדלען ,סײַ פֿײַגן,

אָט גייט

ער ,אָט קומט

ער קומט גאָר געשווינר

ר
אר
=

ער,

כבר בײַפער

(ראש-השנה לאילנות)

ס'איז הײַנט נײַ-יאָר פֿאַר די בּיימער,
פֿאַר די פֿלאַנצן.

לאָמיר פֿרײלעך זײַן און זינגען,
לאָמיר טאַנצן !

בּיימער זײַנען פֿרײַנד פֿון אַלע --
מענטש און חיה.
זייער שאָטן ניט אונדז קילקייט --
אַ מחיה.
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באַװוניקט דעם טאָג אונדז,

פֿאַרשװינדט אין דער נאַכט.

װײַשער שנײ
װײַסער שניי ,װײַסער שניי
פֿאַלט אויף ערד און דאַך.
װײַסער שניי ,װײַסער שניי
פֿאַלט און פֿאַלט אַ סך.
יום-טובֿ איז הײַנט אין װאַלר --
שנייאיק-װײַס און קלאָר.
בּיימער ,גרויס און אויך קליין,
ווינטשן זיך , :גום יאָב!"

לאַמיר פֿלאַנצן
לאָמיר פֿלאַנצן בּיימער

הײַנט און טאַקע בּאַלר!
לאָמיר פֿלאַנצן בּיימער
און זאָל זײַן אַ װאַלד.

זאָלן װאַקסן בּיימער,
וי די קינדער גיך.
זאָלן װאַקסן בּיימער
גיך וי דו און איך.
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הײַנט איז חמשה-עשׂר
הײַנט איז חמשה-עשׂר --
פֿופֿצן טעג אין שכבֿט,
אין ישׂראל גייען
קינדער אין פּאַראַד.
קינדער גייען פֿרײלעך,
בּיימעלעך אין האַנט,
קינדער פֿלאַנצן וועלדער
אין דעם שיינעם לאַנד,
לאָמיר עסן פּירות
פֿונעם לאַנד ישׂראל,
און דערציילן מעשׂיות,
מעשׂיות פֿון אַמאָל,

כ'פֿלאַנץ אַ ביימל...
כ'פֿלאַנץ אַ בּיימל אין מײַן גאָרטן,
ס'זאָל אַ בּוים אױיסװאַקסן דאָרטן ;
ס'זאָל אַ בּוים דאָרט װאַקסן העכער
װי די הײַזער ,װי די דעכער,
װאַקסן װעט דער בּוים און בּליִען,
פֿײיגל װעלן צו אים ציען ;
פֿײגל ועלן אויף אים שפּרינגען,
טאַנצן פֿרײלעך ,פֿרײלעך זינגען.
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דאָ און דאַרטן
| שניי ,שניי  --גאָר אַ סך ;
שניי ,שניי  --אױפֿן דאַך.
שניי ,שניי  --אויף דער ערד,
בּיימער האָבּן װײַסע בּערד,
נאָר ס'איז דאָ אַ ייִדיש לאַנד,
וואו די זון איז פֿײַער-בּראַנד,
ניטאָ קיין שניי דאָרט אױפֿן דאַך,
יעדעס בּיימל בּליט און לאַכט...

חמשה-עשר

בּשבט אין ישׂראל
לײַכטע ווינטן ווייען ,ווייען -
און די קינדער גייען ,גייען
און זי פֿלאַנצן גאַנצע וועלדער
אויף די פּוסטע ,וויסטע פֿעלדער.

אין ישׂראל גייען קינדער
מיט די בּיימעלעך אַצינדער ;
מיט די בּיימעלעך אין האַנט
גייען קינדער איצט בּאַנאַנד.

אויבּ דאָס פֿלאַנצן װעט געראָטן,
װעט ישׂראל האָבּן שאָטן,
און דער שאָטן װעט בּאַשיצן
אַלץ און אַלע פֿון די היצן,
לײַכטע ווינטן ווייען ,ווייען --
און די קינדער גייען ,גייען.

מיט די בּיימעלעך אין האַנט
גייען קינדער איצט בּאַנאַנד
אין ישׂראל ,אונדזער לאַנד,
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דער הלום פון א בוים
ס'איז טרוקן דער נגב,
אָן װאַסער אַ לאַנד --
און דאָך איז אַ בוים דאָרט
געװאָקסן אויף זאַמד.

אַ בוים  --אַזױ איינזאַם,
קיין ברודער ,קיין פריינט,
זיין טרייסט איז געוועזן
די זון װאָס אים שיינט,

דער בוים האָט געחלומט 249
סיי טאָג און סיי נאַכט ;
עס זאָלן אין מדבר
ײן בײימער א סך.

:

5
פית בה

יט

2

| =
:

יז

געשמאַכט און געחלומט :
כאָטש איין מאָל זאָל ער
פון קופּערנעם הימל
דערשפּירן אַ טרער,.
און איינמאָל  --אין שטוינונג --
דערװאַכט האָט דער בוים :
דער מדבר  --אַ גאַרטן,
ס'איז אמת זיין טרוים,

יע

6

,

פורים.

די מנילה
הײַנט לייענט מען אַ מעשה
פֿון גאָר אַלטע צײַטן,
הײַנט לייענט מען אַ מעשׂה
פֿון אַ לאַנד אַ װײַטן,

געווען איז דאָרט אַ קיניג,
אוי ,אַ נאַר  -4אַ מלך !
דעריבּער איז די מעשׂה
טאַקע גאָרניט פֿרײלעך,

געהאַט האָט ער אַ העלפֿער,
װאָס געהאַסט האָט ייַדן.
געפֿאַלן איז דער שונא --
זײַנען מיר צופֿרידן,
מיר לייענען די מעשׂה
שוין אַזױפֿיל יאָרן,
פֿאַרעלטערט איז די מעשׂה
נאָך אַלץ ניט געװאָרן.

פּוריס-שפּילער
פּורים-שפּילער קומען --
עפֿנט טיר און טויער!
פּורים-שפּילער טאַנצן --
ציטערט אַזש דער מויער . . .
פורים-שפּילער זינגען --
זינגט אויך די משפּחה,
פורים-שפּילער -- ,קומען
זאָל אויף אײַך אַ בּרכה !
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9

המ-טאַשן

8

פּורים איז אַ יום-טובֿ --
עסט מען המן-טאַשן.

לאָמיר ,קינדער ,עסן,
לאָמיר ,קינדער ,נאַשן !
המן איז אַ שלעכטער --
המן-טאַשן זײַנען זיס,

:
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המן איז אַ רשע--
רויש איך ,קלאַפּ איך מיט די פיס;
דריי איך מיטן גראַגער
ווען איך הער זײַן נאָמען,

:

רוישן אַלע קינדער

ווען מען לייענט  :המן,
המן איז אַ שלעכטער --
המן-טאַשן זײַנען זיס.
לאָמיר ,קינדער ,עסן
נאָך אַ ביס און נאָך אַ ביס!

שלח-מנות
לאָמיר שיקן שלח-מנות ;
המן-טאַשן ,ניס און װײַן",
לאָמיר שיקן הײַנט מתּנות
צו חבֿרים און צו פֿרײַנד,
זאָלן וויסן רײַך און אַרעם,
זאָלן וויסן גרויס און קליין,
אַז מען פֿרײט זיך הײַנט צוזאַמען --
קיינער איז ניט הײַנט אַלײן,
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אַ מתנה

פֿון ישׂראל

ס'האָט מײַן חבֿר מיר געשיקט
אַ מתּנה פֿון ישׂראל :
אַ מגילה  --אַן אַנטיק
מיט אַ מעשׂה פֿון אַמאָל,

ס'קומען פֿרײַנד ,חבֿרים פֿיל,
אַלע זאַמלען זיך אין הויז,
אַלע האָרכן פֿלײַסיק ,שטיל,
ס'האָרכט אין נאָרע אויך די מויז . . .

די מגילה  --אַזױ שייף,

ס'שטוינען אַלע מײַנע געסט.,,
ס'רופֿן אַלע ,קליין און גרויס :
;אַזאַ וואונדער ,אַזאַ נס !
איצטער  --מיט די צרות אויס"..

יעדער אות איז ליכטיק ,קלאָר,
פּערלדיק און מלא חן,
אַלץ פֿאַרשריבּן ,סיפֿעלט קיין האָר,

כלייען
יעדעס
כ'לייען
כ'לייען

די מגילה הויך,
װאָרט איז װי אַ ליד,
מיט מײַן גאַנצן כּוח,
און איך װוער ניט מיד,

ס'האָט מײַן חבֿר מיר געשיקט
אַ מתּנה פֿון ישׂראל :
אַ מגילה  --אַן אַנטיק
מיט אַ מעשׂה פֿון אַמאָל,

אין פעטערס

הױיז

ס'איז הײַנט פּורים אויף דער װעלט,
בִּין איך פֿרײלעך און פֿאַרשטעלט.
ס'איז דער יום-טובֿ ליבּ און גרויס,
גי איך מיר צום פֿעטערס הויז.
ס'האָט פֿאַרגרײט דער פֿעטער ניסל
המן-טאַשן ,װײַן אַ בּיסל.

און די מומע פֿרײדע-זיסל

האָט פֿאַרגרײט אַ פֿולע שיסל

טרױיבּן זיסע און מאַראַנצן.
נעם איך זינגען ,נעם איך טאַנצן.
פּלוצעם רײַסט די מומע איבּער :
; -ווער זשע בּיסטו ? זאָג מיר ,ליבּער !*און דער פֿעטער פֿרעגט בּאַלד נאָך איר ;
, -ווער זשע בּיסטו ? זאָג מיר ,בּחור ויטראַכט איך מיר אַ קורצע װײַלע
און איך ענטפֿער , -- :הערסט אַ שאלה ?!

כ'קום פֿון לאַנד װאָס איז העט װײַט,
כיקום בּאַזוכן גוטע לײַט=,
, -וי זשע רופֿט מען סלאַנד ,פֿון װאַנעןבּיסט געקומען דאָ צו שפּאַנען ?*
; -וי מען רופֿט עס ? כ'ווייס דאָס גראָדיאָ ,מע רופֿט עס  :סלאַנד פֿון סוד",,
מאַכט די מומע בּאַלד אַ מינע:
, --וואו זשע איז אַזאַ מדינה ?"

און דער פֿעטער קנייטשט דעם שטערן:
; --וואו עס איז כוויל וויסן גערף.

זאָג איך , -- :װאַרט זשע ,װאַרט אַ רגע...
נעם מײַן מאַסקע ,נעם און פֿרעג איר"..
נעמט דער פֿעטער גלײַך אַרונטער
אָט די מאַסקע פֿון מײַן פּנים,
שרײַט די מומע ,, -- :כ'ווייס ...איך קען אים",
ווערן אַלע פֿרײלעך ,מונטער...
20

כ'האַלט מײַן המן-טאַש דעם זיסן
און איך נעם דעם ערשטן בּיסן,
פּלוצעם הער איך אַזאַ וויינען --
האַרציק און מיט טויזנט חנען.
ס'קלאָגט מײַן המן-טאַש דער קליינער :
,ס'איז מײַן נאָמען ניט קיין שיינער.

המן איז געווען אַ רשע --
איך בּין זיסלעך ,גאַנץ נישקשה,
כ'בּעט דיך ,חבֿר ,כ'בּעט דיך ,ליבּער,
בײַט מײַן נאָמען ,מאַך אים איבּער.
און דאַן עס מיך מיט הנאה'.
דאָס איז ,בּרודער ,מײַן צוואה?,
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מײַן זיידנפ .יחה
יעדן ערבֿ-פּסח נעם איך פֿון דער שאַנק
די הגדה  --פֿון מײַן זיידן אַ געשאַנק.
כ'צערטל די הגדה ,כ'גלעט איר זילבּער-ראַנד--
ס'האָט דער זיידע דאָך געהאַלטן זי אין האַנט.
איצטער איז דער זיידע שוין מיט אונדז ניטאָ,
כ'הער אים אָבּער ריידן אין דער סדר-שעה...
די הגדה-ווערטער טראָגן נאָך זײַן קלאַנג --
און עס איז מיר פֿרײלעך און עס איז מיר בּאַנג.

א רױסער

אס פוב

ס'איז אַ גרויסער יום-טובֿ
און אַ גרויסע פֿרײר.
ס'איז די נאַכט פֿון סדר ---
אַלץ איז צוגענרייט :
מצה ,װײַן ,חרוסת
און אויך פֿלייש און פֿיש.
סהײיבּט זיך אָן דער סדר
לאָמיר גיין צום טיש!
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הער =י ועה עה
ס'שווימט אַ קעסטל אױפֿן װאַסער,
אױפֿן װאַסער ,אויף דעם קאַלטן.
סאיז אַ ייַנגעלע אַ בּלאַסער

אין דעם קעסטעלע בּאַהאַלטן.
ס'שווימט אַ יַנגל אױפֿן װאַסער,
אױפֿן װאַסער ,אויף דעם קאַלטן,
און אַ חלום ,נאָך אַ בּלאַסער,
איז אין ייִנגעלע בּאַהאַלטן.

טאַטע ,כ'וועל דיך פֿרעגן
קשיות מער וי פֿיר:
אויף די אַלע קשיות,
טאַטע ,ענטפֿער מיר !
טאַטע ,כ'וועל דיך פֿרעגן
וועגן יעדער זאַך.
טאַטע ,כ'וועל דיך פֿדעגן
קשיות גאָר אַ סך.
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ך כר כנם פון רער הפהה
אין יעדן דאָרף ,אין יעדער שטאָט --
זי זײַנען דאָ! ס'איז נישט קיין סוד.
די וינע דחא  -די כנים פירי
ס'איז איינער קלוג ,קלונ אָן אַ שיעור.
דער צווייטער איז אַ רשע  --שלעכט;
ער שלאָגט און שלאָנט און בּלײַבּט גערעכט.
דער דריטער איז אַ נאַר ,אַ תּם ;
דו זאָגסט אים , :בּים" און ער זאָגט, :בּאַם".
דער פֿערטער ווייסט נישט װאָס ער װיל;
ער זיצט פֿאַרטראַכט אין שטילער שטיל.
אין יעדןדור ,אין יערער צײַט -
זי ועַנען דא ,די הכברה-לײַט!

אליהוס כּוס
יערן פּסח בּײַ דעם סדר
טרינק איך כּוסות פֿיר
און אַ פֿינפֿטן ,אליהן,
גרייט איך אַן פֿאַר דיך.
כװוייס ,װועסט קומען צו דעם סדר --
עפן איך רי מיר.
כזויים ,דײַן כּום מים ליפן דאָרשטיק

וועסטו טאָן אַ ריר.
פֿיל איך אָן דעם כּוס מיט ליבּשאַפֿט,
ליבּשאַפֿט אָן אַ שיעור,
אויך מיט אויגן פֿול מיט בּענקשאַפֿט
קוק איך צו דער טיר.

0

רער ברענענריקער

דארן

משה זעט אין פֿעלד אַ דאָרן
בּרענענדיק אין אַ געווימער --
וויינט ער  :ס',איז מײַן פֿאָלק פֿאַרלאָרן ו"
משה וויינט מיט טרערן בּיטער.
פּלוצעם זעט ער אַז דער דאָרן
װאַקסט און װאַקסט און בּליט אין פֿײַער . . .
 -משה ,ניי און שאַל אין האָרן !ס'לעבּט רײַן פֿאָלק! בּיסט זײַן בּאַנײַער.

קט
פ

די הרותה

עס קוקט די לבֿנה אין פֿענצטער אַרײַן ;
װײַס זײַנען די מצות און רויט איז דער װײַן.
און די הגדה איז ליכטיק און קלאָר ;
די מעשׂה בּאַשריבּן איז ריכטיק און װאָר ;

געווען זײַנען ייִדן פֿאַרקנעכטיקטע לײַט --
געקומען איז משה און האָט זיי בּאַפֿרײַט,
איצט פֿרײען זיך אַלע ,סײַ קליין און סײַ גרויס--
ס'איז יום-טובֿ אין איטלעכן ייִדישן הויז.

עס קוקט די לבֿנה אין פֿענצטער אַרײַן ;
װײַס זײַנען די מצות און רוט איז דער װײַן.
12

װאַקסזשע

יַננל

אין אַ קעסטל אױפֿן טײַך
ליגט אַ ייִנגל ,קליין און בּלייך.
זײַנע בּרידער זײַנען קנעכט --
ווער װעט מאָנען זייער רעכט ?

ייִדן פֿאַלן אױפֿן פֿעלד --
װאַקס זשע ,ייִנגל ,װער אַ העלד !

ס'וויינען טאַטע ,מאַמע ,קינד-- ,
װאַקס זשע ,ייִנגל ,װאַקס געשווינד !

פומען

טע;

סיקומען טעג ,אָ ,גרויסע טעג --
אָפֿן זײַן װעט יעדער וועג,

פֿאַלן װעט יעטוועדע װאַנט -
ייִדן ,גייט אין אײַער לאַנד !

ס'וועט אַ װאָלקן פֿירן אײַך
צו אַ לאַנד אי שיין ,אי רײַך,
און אַ פֿײַער:זײַל בּײַ נאַכט
װעט אײַך פֿירן שטיל ,בּאַזאַכט.

ס'קומען טעג ,אָ ,גרויסע טעג --
אָפֿן זײַן װעט יעדער וועג,
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אין דער סדר-נאַכט
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עיראעט

פֿרילינג-ווינטלעך בּלאָזן שטיל,
די לבֿנה  --פֿול און פֿריש.
יעדער איינער ,װער עס וויל,
קום און זיץ מיט מיר בּײַם טיש.

סאיז אַ שיינע ,פֿרײַע וועלט,
ס'איז איצט אָפֿן יעדע טיר,
אַלץ איז יום-טובֿדיק בּאַהעלט --
קום ,אָ ,פֿרײַנד ,און זיץ מיט מיר,

פֿרילינג-ווינטלעך לױפֿן שנעל,
טיר און פֿענצטער  --אָפֿן בּרייט,
סנאָפּעס ליכט אויף יעדער שוועל,
אַלע װאַכן ,קינד און קייט,
פֿרילינג-ווינטלעך ,פֿריש און קיל,
מורמלען מעשׂיות אָן אַ שיעור . . .
לאָמיר האָרכן אין דער שטיל,
קום ,אָ ,פֿרײַנד ,און זיץ מיט מיר,
33

חד-נדיא
פֿאַר צוויי גילדן ,צוויי גילדוין
(מיט אַן אָדלער און אַ קרוין),
האָט דער טאַטע מיר געקױפֿט
אַ װײַס ציגל  --און עס לױפֿט,
און עס שפּרינגט און מעקעט הויך,
לעבּעדיק  --אַז ס'גייט אַ רויך...

פלוצעם קומט אַ קאַץ צו גיין
און מיט לאַנגע ,שאַרפֿע ציין
עסט זי ס'ציגל  --און איך וויין,
און איך בֿלײַבּ אַלײן ,אַלײן .
ס'איז געווען אַ ציגל שיין,
לעבּעדיק און מלא-חן.

אליהו הנבֿיא
שטעלט אָן ,קינדער ,אויג און אויער,
קוקט און הערט זיך אײַן !
פֿאַר דעם נבֿיא אליהו
גרייט אַ כּוס מיט װײַן !

ס'קומט דער נבֿיא פֿון דער װײַטן
וי אַ ווינטל פֿריש,
ּ
ו
ס
א
גרייט אַ גרויסן כ ַן ,קינדער,
שטעלט אים אױפֿן טיש !
ס'וועט דער נבֿיא אים בּאַרירן
װי אַ ווינטל שטיל
און אײַך ווינטשן מזל-בּרכה,
יעדן  --װאָס ער וויל,
24

אליהו הנבֿיא
עפנט ,קינדער ,טיר און טויער !
ס'קומט אַ גאַסט אין אונדזער מויער.

אליהו ,אונדזער ליבער,
קומט צו גיין אין אַלע שטיבער,

זיינע אויגן  --זילבער-קװאַלן,
און זיין שמייכל  --זונען-שטראַלן.

איבער בערג און איבער טאָלן
שװועבט דער נביא װי אין חלום...
קומען װעט ער צו דעם סדר --
פול מיט ריחות פון די סעדער.

פול מיט דופטן פון די בלומען --

בײ דעס פדה

אָט ער גייט ,ער װעט באַלד קומען.

בּײַ דעם סדר טרינקען מיר
אַרבּע כּוסות ,כּוסות פֿיר ;
אַרבּע כּוסות פֿול מיט װײַן --
ס'גליט דער כּוס מיט רויטער שײַן

עפנט ,קינדער ,טיר און טויער,
שטעלט אָן גיכער אויג און אויער!

און אַ כוס אים טראָגט אַנטקעגן --
פול מיט וויין אַזש ביז די ברעגן.

סישײַנט דער יום-טובֿ ,סישײַנט אַ ליכט,
פֿרײד אויף יעדן קינדס געזיכט.

טרינקען װעט ער מיט אַ ברכה,

סשײַנט מיט שׂמחה ,װי דער כּוס,
די הגדה  --יעדער אות . . .

ווינטשן גליק אייך און הצלחה,

בּאַפּרײַטע יַדן
פֿון מצרים בּיז אַהער --
ס'איז דער וועג אי לאַנג ,אי שווער.
קנעכט װאָס בּויען פּיראַמידן --
איצטער פֿרײַע ,שטאַלצע ייַדן.
קנעכט צו פּרעהן פֿון אַמאָל --
איצטער בּויען זיי ישׂראל,
ס'בּויען פֿרײדיק און צופֿרידן
די בּאַפֿרײַטע ,שטאָלצע ייַדן.
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געטאַ

כשם
נ

מיר סיט א שטינרל..

כ'נעם מיר מיט א שטיינדל
פון דער געטאַ-װאַנט.
כ'בוי אַ הויז מיר זוניק
אין דעם ווייטן לאַנד,

כ'מויער
פון דער
אין מיין
אין דעם

איין דאָס שטיינדל
געטאָ-װאַנט
הויז דעם ווייסן
ווייטן לאַנד,

ס'זאָל אַ טראָפּן טרויער
פון ישראלס לייך

זיין אין ווייסן מויער,

יײירישט

אין מיין גרויסער פרייד,
ס'זאָל אַ זכר בלייבן
פון די געטאָדטעג
אין מיין

היים

צום 5וטן יאַרצײַט פֿונעם אױפֿשטאַנד אין
װאַרשעווער געטאָ
אין װאַרשעװער

דער נייער

אויפן ווייטן ברעג.

װאַרשע,

הענט

שטייט

געטאָ

אַ מאָנומענט,

פֿון שטיין אױסגעפֿורעמט --
צוויי ייִדישע הענט.

.6491

צוויי
צום
דעם
צוויי

שטיינערנע פֿױסטן
שונא געװוענדט,
שונא אַ װאָרענונג --
ייִדישע הענט.

אַרום איז אַ חורבּן,
קיין זכר פֿון ווענט,
מען זעט נאָר צוויי פֿױסטן,
צוויי ייִדישע הענט.
און ס'שװעבּט אַ לעגענדע
אַרום אָט די הענט
און ס'בּרענט דאָרט אַ פֿײַער,
עס בּרענט און עס בּרענט.
20

אליהו הנבֿיא אין נעמאַ
, -וי האָסטו דערלאַזטאַזאַ חורבּן ,מײַן גאָט ? !"
עס קלאָנט אליהן

דער אַלטיטשקער נבֿיא
איז אומעטיק הײַנט,
נאָך גרויער װוי תמיר,
די אויגן  --פֿאַרװיינט.

פֿאַרבּראַכן די הענט:

ער שפּאַנט איבּער אַש-בּערג,
עס בּריט אים זײַן טראָט.

, -עס איז נישט פֿאַרבּליבּןקיין זכר פֿון ווענט.
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,מען הערט ניט קיין שאָרך ראָ,

עס וויינט ניט קיין קינד.
עס קלאָגט נאָר און װאַיעט,
עס יאָמערט דער ווינט.
תוער װעט מיר דערלאַנגען
מײַן איײיבּיקן כּום ?
פֿאַרװאָס האָט מען קינדער
פֿאַרטיליקט ,פֿאַרװאָס ?"
דער גרײַזדנדרױער
דער אַלטיטשקער
בּלײַבּט שטיין װוי
פֿאָרױס מער קיין
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נבֿיא,
מאַן,
פֿאַרשטײנערט --
שפּאַן . . .

בר יפ דו .פינרער!
פֿרײט זיך ,קינדער ! גרינער יום-טובֿ
איז צו אונדז געקומען.
ס'האָט דער זומער שטאַרק צעשפּרײט זיך
מיט זײַן גרינס און בּלומען.
ס'האָבּן פֿעלדער אָנגעטאָן זיך
יום-טובֿ-קלײדער גרינע
און אַפֿילו חורבֿות ,קבֿרים --
גרינע פּעלערינעס.
ס'האָט דער הימל שטאַרק צעבּלויט זיך,
זון  --צעשפּיזט מיט שטראַלן
און מיט וואונדער-קלאַנגען האָבּן
זיך צעשפּילט די קװאַלן,

זאָל דער זומער אונדזער טרויער
מיט זײַן גרינס פֿאַרדעקן
און מיט וואונדער-קלאַנגען  --האַפענונג,

נײַע האַפֿענונג וועקן.
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פֿרילינג
װאָס איז פריליננ
װאָס איז פֿרילינג ?  --זונען-שטראַלן,
פֿרײדיק זינגענדיקע קװאַלן.
װאָס איז פֿרילינג ?  --פֿרײד אויף פֿעלדער,
פֿרײריק זינגענדיקע וועלדער.
װאָס איז פֿרילינג ?  --פֿרײד פֿאַר קינדער.
לאָמיר זינגען שוין אַצינדער !
דור

פריליט:

איז נעפקוטען

אַז דער פֿרילינג איז געקומען
האָבּן זיך צעבּליט די בּלומען ;
האָבּן זיך צעגרינט די פֿעלדער,
אויך די לאַנקעס און די וועלדער;
האַבּן זיך צעשפּילט די קװאַלן,
רוישיק זינגען װאַסער-פֿאַלן ;
הײיבּן קינדער אָן צו שפּריננען,
פאנטצן פרייריס ,פֿרײַריק הנטעף

לאַמיר גיין אין נאַרטן
ױצט ניט ,מענטשן אין די שטיבער!
ס'איז דער ווינטער שוין אַריבּער.

לאָמיר אַלע גיין אין גאָרטן !
פֿיינל זינגען איצטער דאָרטן.
פֿײַנס ױננען לידער נײַע,
בײמער בליען  א מחית!
פרײריק הױדען ױה רי פינדעה.
לּאַמִיר פריילעך זײַן אצינדער!

10

די בוטה
געווען איז אַ לערער,
זײַן נאַָמען  --עקיבֿא.
געהאָט האָט ער שילער --

פֿאַרמאַכט איז די שול,
פֿאַרמאַכט  --די ישיבֿה.
עס טרויערט דער לערער,
ס'וויינט רבּי עקיבֿא.
און אָט איז געקומען
דער טאָג ל"ג בּעומר --
געעפֿנט די שול האָט
פּלוצלונג דער שומר.
און סזײַנען די שילער
פֿון נאַענט און װײַטן

קראַנק זײַנען עקיבֿאס

געקומען אויף קעמלען

אַ גרויסע ישיבֿה.

זיי האָבּן געלערנט
מיט חשק ,מיט פֿײַער.
זי האָבּן דאָס לערנען
געהאַלטן גאָר טײַער.
נעקומען איז איין מאָל
אַ צרה ,אַ צאָרן :

תּלמידים געװאָרן.

און אייזלען צו רײַטן.

נישטטאַ מער קיין קראַנקע,

געזונט זײַנען אַלע.
דער ענטפֿערט דעם לערער
און דער פֿרעגט אַ שאלה.

און ס'הילכן די קולות
פֿון שילער אַרומעט,,
אַװעק איז דער טרויעף,
אַװעק איז דער אומעט.
כּאַהערשט האָט אַ יום-טובֿ
די גאַנצע ישיבֿה.
עס זינגען די שילער,
ס'זינגט רבּי עקיבֿא.
אַ יום-טובֿ פֿאַר ייִדן
פֿון נאַענט און װײַטן , .
אַ יום-טובֿ פֿאַר דורות,
פֿאַר גאָר אַלע צײַטן.
טוט
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שבועות.
גרינס אויף שבועות
קום אין פֿעלד און לאָמיר רײַסן
גרינס אַ סך און בּלומען !
נאָך אַ טאָג און סזועט זײַן יום-טובֿ,
סוועט שבֿועות קומען.

לאָמיר מיט די נרינס און בּלומען
אונדזער היים בּאַשײנען!
אונדזער החיים איז גאָר אַ לאָנקע --
וועלן אַלע מיינען.

נעם רײַן

װאנדער שטעכן

לאַנג אַװעק איז שוין דער ווינטער,
פ'קומט דער זומער אַ צעגרינטער,
שפּרײיט זײַן מלכות איבּער פֿעלדער,
איבּער לאַנקעם ,איבּער וועלדער.
נעם זשע ,קינד מײַנם ,נעם רײַן זעקל,
שפּײַז און קליידער  --מאַך אַ פּעקל.
נעם אין האַנט דעם װאַנדרער-שטעקן --
זאָל די װײַטקײט דיך ניט שרעקן . . .
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שבועות
עס איז הײַנט שבֿועות -
אַ יום-טובֿ אַ ליבּער.
גרין זײַנען די פֿעלדער,
גרין זײַנען די שטיבּער.

די צװײַגן און בּלומען
און גראָזן בּאַצירן
די ווענט און דעם בּאַלקן,

עס האָט אונדז הײַנט משה
די תּורה געגעבּן --
אַז אָרנטלעך ,שענער

די פֿענצטער און טירן.

זאָל זײַן אונדזער לעבּן,

מיר עסן הײַנט מילכיקס
און פֿרײען זיך זאַטע.
עס פֿרײען זיך קינדער,
אויך מאַמע און טאַטע,

עס איז הײַנט אַ יום-טובֿ
פֿאַר גרויסע און קליינע,
אַ יום-טובֿ אַ ליבּער,
אַ יום-טובֿ אַ שיינער,

אױפֿן בּאַרג סיני
אויף באַרג סיני ,אין דער הויך,
רוט אַ װאָלקן מיט א רויך,
און די שטילקייט װאַקסט אַרום ;
שטיל ,נאָך שטילער ,אַלץ װערט שטום.

ס'שטוינט דער פויגל אין דער הויך :
;אַזא שטילקייט ,אַזאַ רויך !*

און דער מדבר לייב ,אין קויף,
קוקט דערשטוינט צום בארג אַרױף,
און די מענטשן ,גרויס און קליין,
שטייען מידע  --מיד פון שטיין,
אַלע װאַרטן אויף אַ נס

שוין באַלד פולע דריי מעת-לעת.
פלוצים הערט זיך אַזא קול
וי דאָס ברעכן זיך פון שטאָל,

און דער הימל פּלאַצט אַ ווייל
און מען זעט אַ פייער-זייל,
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פלוצים  --הער !  --דאָס קול פון גאָט
דונערט אויס די צען געבּאָט.

ווידער  --שטיל ,אוּן שטילער נאָך
וי געווען  --מען הערט קיין שאָרך,
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ושהף און ײַנע ברידער
ס'איז דאָך גאָר קיין סוד ניט ,קינדער,
און איר ווייסט מסתּמא אַלע,
אַז צוועלף זין געהאַט האָט יעקבֿ
און אַ טאָכטער  --בּאַלד אַ כּלה,
אַלע זין  --װי צעדער שטאַרקע,
אַלע  --פּאַסטעכער פֿון רינדער,
יוסף אַרבּעט ניט אין גאַנצן --
ר'איז דער פֿױלסטער פֿון די קינדער,

טאָג און נאַכט איז ער פֿאַרחלומט,
קוקט אין הימל ,קוקט אויף שטערן,
הערט זיך אײַן צום טײַכלס בּרומען,
וואונדער-מעשׂיות הערט ער גערן

האָט זיך איין מאָל אים געחלומט ;
מלך איז ער הײַנט געװאָרן..
ר'האָט דערציילט דאָס זײַנע בּרידער,
האָבּן זי געזאָגט מיט צאָרן ;
;װאָס-זשע מיינט ער ,אונדזער בּרודער ?
װאָס זשע לאָזט ער אונדז צו הערן?
יוסף וויל גאָר אויף אַן אמת
איבּער אונדז אַ מלך װערף,

האַסטיק שטייען אויף די בּרידער :
;קום זשע ,בּרידערל ,קיין דותן (דויסן))* ,
וואו מיר פֿיטערן די רינדער,
ועסטו דאָרט פֿאַר אונדז זיך גרויסן,...
נאָר אין שטובּ בּיסטו אַ גיבּור,
װײַל דער טאַטע איז דײַן היטער
קום אין פֿעלד צו אונדז ,אָ ,בּרודער,
דאָרטן װעט דיר וערן בּיטער",
טנגערב
מע

*) אַ נאָמען פון אַן אָרט --
דערמאָנט
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אין חומש.

כ'בּוי אַ בּליץ-שיף
משה האָט דעם ים געשפּאָלטן
בּיזן טיפֿן תהום.
הײַנט  --דער וואונדער איז פֿיל גרעסער!
שפּאַלט מען דעם אַטאָם.

--

שוין בּאַלד װועט מען אױף ראַקעטן
פֿליִען אין דער הייך-- ,
אויף די פֿליגל פֿון אַטאַמען
אַז סוועט גיין אַ רויך.
כ'בּוי אַ בּליץ-שיף מיר בּאַצײַטנס.

אויף ראַקעטן-שטראַל
װעל איך פֿליִען יעדע רגע
הונדערט טונט טײַ?
כ'וועל בּאַזוכן די לבֿנה
און אויך ווענוס ,מאַרס.
נאָר ס'וועט ציִען פֿון דער װײַטנס
צו רער ערד מײַן הארץ:.2:

דאָס קעצל איז בּרונז
מײַן קעצל איז ברונ.
זאָג ,קעצל :פאַרװאָס
אַראָפּגעלאָזט שטאַרק איז
בײ דיר הנה

צי בין  איך א שלעכטער ?
 -ביסט שלעכט ,באַלעבאָס.יי

רי נאר?

יול

יבן

קײַן ברעקל צומאָל.
געשפּאַרט זיך אין נאָרע-.
די נאָרע צו שמאָל.

מײַן קעצל איז ברוגו.
ס'ליגט אומעטיק ,שטיל,
די אוגן פאַרזשמורעט,
זך פולעט

יי

שיו הרעה

תי

= =

נישם

צום דיל.

פ

י

י5

2
=
פרעגסב =
==
נישט פרעגסט מיך אַמאָל:
ביסט הונגעריק ? װילשן
פון עפּל אַ שאָל?...

מין קעצל איו ברונו.
זאָג ,קעצל :פאַרװאָס ?
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אַ נאַסט

אויף בראַדוװויי

צוויי מייזלעך ,צוויי ברידער
געלעבט אויף בראָדװײי,
אויף שטאָק נומער צװאַנציק
געוואוינט האָבן זיי,
צװויי מייזלעך ,צוויי ברידער
שטאַרק גליקלעך געלעבט,
פון איין אָרט חיונה
צוזאַמען געשלעפּט,

און פרום אַזױ ,כלומר'שט,
און ציכטיק און ריין,

צוויי מייזלעך ,צוויי ברידער
געמיינט האָבן זי :
געקומען אַ מלאך
אין שטוב אויף בראָדװײ.
פון בעסטן ,פון שענסטן
געקליבן

סיי בײַנער ,סיי ברעקלעך
געצויגן פון קויש,
אויף פינגער-שפּיץ רואיק
געגאַנגען ,אָן רויש.

נאָר אײינמאָל ,נאָר איינמאָל --
אוי וויי ,אַזאַ קלאָג ! ==
אַ גאַסט איז געקומען
צום צװאַנציקסטן שטאָק.
אַ גאַסט אַ װאַָנסאַטער
מיט נעגל און ציין

א

ביין 2

דעם גאַסט אַ מתנה,
געבוקט זיך מיט חז.
געקוקט האָט רב קעצל
מיט צאָרניקן בּליקו
די שיינע מתנה
געװאָרפן צוריק,

אַ שפּרונג ,ווילד און האַסטיק,
אַ שפּרונג און אַ כאַפֿ --
אַ מייזל אין פּיסקל,
די ציינער פאַרקלאַפּט.
געבליבֿן אַ מייזל

אַלײן װוי א שטיין.
ניטאַ מער קיין ברודער,
געבליבן אַלײן,

ס'דערציילן נאָך מייזלעך
ביז היינט אויף בראָדװײ
די מעשה אוֹן זיפצן :
;אַ גאַסט ...אַך און וי וי

כ'האָבּ אַ ברודער אין ישראל
איך בִּין גליקלעך װײַל איך בּוי

כ'האָבּ אַ בּרודער אין ישׂראל,
איז ער אַ פּיאָנער,
זײַנע אָרעמס זײַנען שטאָל,
װײַל ער אַרבּעט שווער,

אונדזער לאַנד ישׂראל,
און איך זע וי ס'שײַנט דער טוי
איבּער בּאַרג און טאָל,

אינעם פּרדס אַרבּעט ער,

ליבּער בּרודער ,קום זשע גיך,

און אַז ס'קומט די נאַכט,
שטייט מײַן בּרודער דער פּיאָנער,
שטייט ער אויף דער װאַך.

סטרײַבט

דער ברודער

הײַנט

קום זשע גיך אַהער,
װעסטו אַרבּעטן װי איך --
ווערן אַ פּיאַנערי,

צן מיר;

,ום אויך דו אַהער !
ק

איך בּין גליקלעך אָן אַ שיעור,
וואויל איז דעם

פּיאָנער,
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דאָס פּאַסטוכל
בּין איך מיר אַ פּאַסטוכל

פֿון מײַן טאַטנס דאָרף.

כ'פּאַשע מיר די קיעלעך,

קיעלעך און שאָף.

זינג איך מיר אַ לידעלע,
אַזױ קלאָר און זיס,
בּרומט מיר צו דאָס טײַכעלע,
װאָס פֿון בּערגל פֿליסט.
קומט פֿון װאַלד אַ װעלפֿעלע,
כ'ווייס ניט פֿון קיין שרעק,
כװײַז אים נאָר מײַן שטעקעלע,
לױפֿט ער גלײַך אַװעק.

קומט דער אָװנט ,טרײַבּ איך גיך,
כטרײַבּ אַהײם די שאָף.

זינג איך פֿריש אַ לידעלע
פֿון מײַן טאַטנס דאָרף.

,
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ה

זאָג זשע ,קינד מײַנס :

=

2

ךֹ

 --ס'איז אַן אַלֶף,

ערשטער אות,

נעם אַ האַמער,

נעם און שלאָג !

גראָז איז גוט פֿאַר
קי צום קײַען
װֹ און עס ענדיקט
זיך מיט זַיָן.

בֵית אי הית,
קליין צִי גרויס,
מיינען מיינט עס
דאָך אַ הויז,

בֿית געפֿינען

חַת איז חכמה,
ה

גִימֵל איז
אַ הויכער שוך,
װאָס שפּאַצירט
אין  -דײַןבוף

0

דַלֶד  -רֶלֶת -

רֹ

טעם איז אָבּער
גוט צום גראַם . .

וי א טשװאָק.

דאַרפֿסטו קאָנען
={
שִ זך עס זך איךף; ..
דער לבֿנה,

ַ

אָן אַ טעם.

וָו איז לענגלעך

װאָס איז דאָס ?
א

ָא איז היי ,סאיז

חַת איז חלה.
בּיידע זײַנען
גוט פֿאַר אַלע . . .

מת געפֿינסטו
אַלע מאָל
סײַ אין טאָװל,
סײַ אין טאָל,

וד  -א ירק

({) קורץ און שפּיציק.

מיינט אַ טיר,

ווילסטו ? רוף אים , .

אָפֿן איז זי --

רוף אים:

קום צו מיר !
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איציק,

2
2

כָּה איז תּמיד
דאָ אין כּוח,

עין  --אויג  --איז

אין דײַן קעפּל,
דו געפֿינסט עס
אויך אין עפּל,

כָף  --וואו ס'ענדיקט

לִמַד  --ליכטיק
איז די וועלט,
ווען ס'שאיז שלום --
גאָרניט פֿעלט,

8

מַם איז װי
אַ גאָרטן-צוים,
אַ קליין טירל --
אָפֿן קוים , . .

=

שלאָס-מם איז
אַרום פֿאַרמאַכט,
וי אַ גאָרטן
שפּעט בּײַנאַכט...

8

פא איז תּמיד

(פ דאָ אין פּילן,

פָא  --אין פֿידפֿ,

גוט צום שפַּילן.

8

פֿאַראַן אין צאָל,
קוּם טוט קליננען
אין דײַן קול,

רִישׁ אין ראַקעט,

רִישׁ אין רויך --
בּײַדע

גייען

אין דער הויך,

איצטער קלינגט
דײַן טעלעפֿאָן,

שִין אין שלום,

נוּן  --נעם סיטרײַבּל,

שִין אין שפּיל,
קומט און שפּילט
װער עס ויל !

סָמֵךְ  --רונדיק

תָו איז תּמיד

רוף זיך אָן !

דאָ אין תּורה.

וי אַ בּייגל
און אין מיטן

תורה איז די

שײַנט אן אײגל ...

בּעסטע סחורה,

1

=

אינהאַלט

מײַן ייִדישער קאַלענדאַר

אין שול אַרײַן
לערן פינד טינם
שבּת-ליבט
כ'בּוי אַ סוכּה
ן טק
אין דעם יַנגלם אױיגן
דאָס קרינל מיט אייל
חנוכּה-ליכטלער
חר" "ר הרירלן
יהודה הנכּבּי
חנוכּה-געלט
ערשטער שניי

בּאַפֿרײַטע יַדן

שניי

וינטער
פריר

פֿראַסט
כ'האַבּ אַ שליטל

ט'ובּשבֿט
נײַדיאַר פֿאַר בּיימער
װײַסער שניי
לאַמיר פֿלאַנצן
הײַנט איז חמשה-עשׂר
2לאנן א ביםל..
פ

דאַ אוו דאַרטן
חמשה-עשׂר בּשבֿט אין ישׂראל
דער חלום פֿוו אַ בּים
די מגילה
פורים-שפּילער

המר-טאַשן

שלח-מנות

מײַן זיידנס הגדה
דער קליינער משה
קשיות
אליהוס כּוס
דרי פֿיר בנים פֿון דער ה:חה
דער בּרענענדיקער דאָרן
ספוקט די ל-נה
װאַקס זשע יַנגל
ס'קומען טעג
אין דער סדר-נאַכט
חד-גדיא
אליהו הנבֿיא

.

אַ מתּנה פֿוו ישׂראל

אין פֿעטערס הויז
די צוואה פֿון אַ המו-טאַש
אַ גרויסער יום-טובֿ

בײַ דעם סדר
אליהו הנבֿיא
כ'נעם מיר מיט אַ שטיינדל...
ייִדישע הענט
אליהו הנבֿיא אין געטאַ
פרייט ױר ,קפהעה!
װאַס איז פֿרילינג
דער פֿרילינג איז געקומען
לאָמיר גיין אין גאַרטן
לג כעוסה
גרינס אױיף שבֿועות
נעם דײַן װאַנדער-ישטעקן
שבֿועות
אױפֿן בּאַרג סיני
יוסף און זײַנע בּרידער
כ'בּוי אַ בליץ-שיף
דאַס קעצל איז בּרוגז
אַ גאַסם אויף בּראַדװײ
כ'האַבּ אַ כּרודער אין ישׂראל
דאָס פּאַסטוכל

מײַן אַלף-בּית

