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ט װאס ,הלל ,?װאלד —  ?זבאמוטו וואם ? תלל ז*ןד דו .קכ׳ע̂ך
 ׳טוין .יהירןז ניעם ד^גקען ? הלל זטו;בי אי^עלע א ? הלל ״זיןד

דיינע אין אנדערע ! יאהר אונ יר9 ךיא ״א^חװ־
 !פי$נעלעןד זײערע פון נרזת ד,אכען ,הלל טא^עס ׳ט־וין זײגען >אהרען

 ױעט װאם אונ ! נןלײן&ט דו , קלעךטט דו• ,?:ךאפטט די ״או-ג
טיק ,א^לא;ג לןלײבען א־ויס וו־עטט ח ? זײן ס־וף ״ךער т א׳̂׳ д , 

 ,זאגען צוא אונ זיט־ען צו• הא$ען וועטט דו אז ״א^עךין»יאךל״
 ךיא ,אטאמען פאלג ,הלל טיר פאל: !לעןען ^אנצען דײן ,אויף

 געוויס טײנט .זיא ,טיטװאןז א טיט ךיר &אר איז,על^ער »עואיןע
 ךער חײקל ד׳ דיר, זא^ט ןיא האךןזוואס !.גליק בײן »ךײןט^ה,

 ךעט ןגר ,$ךכן לא;ד א , וז;ם טליןה « , איד אלןל^ער איז ״#ך^ן
 אפײנער - «;?יר איד א ,׳ןןװן־ ?!ртвдДО פײנעם >יר*עאלץ

/ _דן1 ײגעם«68 }עבען ליר ױעט ץר ,ןוא^ז אלײטע^ער ׳
.נו? !טקוםות ךי אץ לןרעךיט פײ^עם «טאכען ,ךיר ^  נאןד ןןאם .

 לזיןןעל^ער ,?װאלד ? הלל ןיךען אויס דו װעןןט וואפ ? ״ןוילסטו•
 מער י ! נוײ$ער «לע פו-ן ןץךי^ער איןז ?ין וואס «אר , »?אאער

 .לימ,זלדיגע2א/ אר5 מאס ;אהרץ מײ;ע וײאנ1 -אלע^ען פין ״גי^טךאפט
אב טאןןער I איןד ״?א^ע  אונ}ילויבט ,?חוךל קל:׳טטי איץ איןז ן

 ןעראטענער א §ײ*עי א ,;אמען הײליגער זײן איז щ'щч .׳אונ
בחורל אנאבט( איבער ;אחתן



א י *פתירל « י$עלע3א ׳ ין3^כײ י?ועוע3^אן ן ע ^ ע  ?י^עלעןי ו
 אגדערע וויא עין זו?ה לא;נ שזין קא;טזױ וואלט אונ : אלץ »פין

ק ,״טאןןעס אי גא;צען אין איז וואס ,»ײױלןןעןו אןאר ה
. !װעלט דער יף1א לע$ען ?ןען#ץפ >עם .  נאןי ןןיאגט ער אונ .
 אןער ׳ ^עלג;קערין די ?כײגע האט ,יעךע דאזי^ע ךיא !* ״אלץ

 בן״ילויד׳ איר געהאןטען §אר ,אטהום איץ אין על$ךז די ?רײןע
 האלטקךנ ,טיש בײם ;יזעסץ $אל דעם איז וועלןוער ,הללין איר
 צוא ,האנד ךעגטע _זײן פון פינ^ר פץף אלע ,?יגטל «ײן ףן

. מןזשפות שײדענע פאר טכאק^עןךיג , שסעכין צו , גע^ןאוט

 אײנער איז ,מזיד נן *עלױקעו^ם די ברײנע , הלל ד.ער
 אין לײט י^נע אידי^זע ^עךיהטנ^ע דיא פון , ^על־ױןטע ךי פון

 ,חן טיט פול ,$נים אלאגגלעכען טיט אהויןער איז ■ту ;בטלאלוקע
 ײן1 ; נןלוג אונ ליןלע־ ?כײליןד קו.קען ׳ אויגען שיואךןיע ײ*עז

 אבאךשטעלע טיט .נלעט §אר ,פארלןעטט איז באךךעלע \וסאווע
.?ןליץ גא.נץ זיא איז אויפין פון אז אזױא מאךדעט$ןע או^טעךען

 יאהר כט;א איתום }יןיליבען טויט פאפןעךס זײן נאןי איז הלל
 זײן , שטאנק §אר גוט ישוין דןאט , קי/נד קליעער דער ;אלט

 , נד:.קי יאוזײ^עד אלט ךער , לא^ע או^ליל,ליכע מוטעךם,על^ךע
 טיט איד א ,איד אפאךטראכיןער ,אזקן ^יוואךען םאל אײן טיט איז

ע טיט שפילען ׳ $טי$ען א׳י^יהעךט ?אט ¥י מוןישבות אסאןז  !י̂י
чу ; ггч;д נײבץ צום ,?עןנען צום ^ינומען ה#ק טיט זיןד חאט^, 

ה^ע ;אר ײגען;יט1 ,פעהיגקײטען זײ;ע דונם  ױפאלנט ז ?יווען }עוי
̂נר אין , מו^ער די ער האט  דיאט זיא אז אונ : װאסער .אין , פײ

 גיךואלפץ זיא הלל ך«אט ,מארק אויפען ־>על;יק א^טיקיל ^עטאנט
 יאלט ;לעבען אונ ײג5 ג^ען:;א ןןין היט פ'וח!מ ]ײנע אלע מיט

 чу ; 4ע7האגל אך>ען3 ןעס םיט ׳ 4לײזע דעס מיט чу^Тр ךער ,םוןזר דער אלײן ױווען יןчу ^1 איז ןיװעלף, 4?ליאה וועלקדיג
האט אנאכט( 4איבע )אחתן



« * ■=« ׳ ־'־־-- ־!
 קרוצא.קל;ץי אלע חי&ןאםטלעף אלע געװאוסט אונ גי^אןט ^יין האט
; נה1אק פון קא?«ק?גזא לײזען דאךף ןוען וויא ,ךרײךי־עןז אלע סיט
̂י־ן קיונה יערער האט אר  אונ ,וויל ער וואס ,^טאנען פאר ^אז ̂א

; נ*ם;טא אטשחר ,חר1אם ניוואךען איז הרל לל,3ה ; דאןף וואםטץ■־
; ביפהאלטעךיע נילעךץט אלים ?ךיף הךןז ,זיןז ער האט צו ךער
 אין זיןז באי ער? איז , למװ• טי^ען ךעם .גרונךלעןז ,קאנע^ליגז אונ

 לײט ױנך> ,בחוךים אסאןז אוג ,לעהךער אלײן , ?יווארץ $טאט
 גיצאלט אים או-ג , ו;ילעריגט הלל׳ן כאי ,למו-ד גײטיגען ךעם האןען

 האט ,ח־$ל ;נטליכע הי?׳ט־> די.נ§ע פאר די ?יט ;^עלט גו^ע נא^ץ
 װעיענךיג לןלײטיל; ?עלגיק זײן ,טשחר יק1 ?רעסעךט ?אר חלל
, ן1פןי מער ק־ונים $ער פץ ,קיױם יןער גװואךין ײ;ען1 ,טחוךה טער
' ׳ט^אלצ־ךט / $יײלעה.קײמ ̂זער טיט ,פכ^ה יוער  אוינ ,

מ^לע?.קײט. '*■
I . I _ • י ־

ן זיף רןאבען ,מוטער ןיין מיט הלל ,גילןליןיין ארויס לא« ^י
ע זײער פון  פון.ורײא ךיךה א?ײ^ע אין ,ךירה׳לע קליעע א?זאל̂י

 איז ז.יא , ורןטין ;אנןיע ךי איז םאםע ךי ;»ןיןז ?יט צימעלין
 איז אלײן ער ,י ארט פײג?$טען יפען1א , אגײט3 אונ באלןלײט
; אריבער ם1ןנ#ל א־ויף־ ^זוץ איז ןו־יוױו ךעט !פלאנט אגאךצער

.נו .  וואלט װײבל ױנגע א#ײנע , אים ןא^ט איצט ? נאןז וואש .
; אבהור נאןלאלץ איז הלל נאר ! פול פאר גיווען נחת ךעל .  אט .
, כןלײפט ;יר זוןנט ער ,פריןױו ?אהין יאהרז גןעל^ער ךער ̂ט־וין איז
,מעזנה זײן גאןז .אפלה ףט אונ;עפי;ט ,אזיןעלע טיט זי?ט ןןר

•אידײען אד־נ ;יפיהלען זיעע נאך . . !

 >,ײנטיגע פאר ,אײנפילדלנג אטין לןאפ אין גיחאט האט הלל
 ןך פלע^ם אפט ; פײער פאר וויא געצי^עךט ןך ד«אט סײךלעןז״

; זא^ען הברים;ײנע1 צו
 ארעמ־ל אײן ... !טכאנטקףג טיר באי טריקץט טאןך »ךי —

טײדיל אנאכט( איבער )אחתן



-  в  -
 ניט װײם זיא ;זאןזי אגלױןע זײןך איז ,נעמען י1אגןד &אר »מײריל

 סיט אלןרופױק מיט ,ךין גערין וועט ז.יא , מאךעם פוסטע די ,פון
 אונ ביטער אבער איז ? קלײז־יל; גאנץ ?ראטט א מיט ,״פרויט

ר ע ^ פי .^אסטען טוז מײדיל אזא װאם ,, .  »קאסטען׳ ךעט אונ .
 , .קלײךער ןזאט װאס , ןדן יט4 װאס אטײךל ־־ I ניט איך ״האב
 < הױקער אײפיגין אײן זי־ןי ?זען קויפט דאם ,יער1ז אוג ביטער .איז

 פו-ן צוא זיא טךאג ,טוב פל פרן זיא .גיב ,׳.אפרי^ע ,אשרךה-טע
 ײן1 איויף ^עצו-פט איויס , גיפליקט א־ויס וױיר אלײן ;מילןד »פיױגעל
 װאךעטע אין , א$י/ננער וועט ןיא אונ .מאג אונ יאהךיןז «בץ?:ל

קען ניט אױןל ווא^ני §אסט ךאס ; איזאדאם ,א׳טפילפיל ;אײגפו̂ג
פאר יט4 איז דאם אויג , ^כיד איר פאר ױפ איז יענע ,גיט »ןיא

.נעךװען איךע מיט ^פאזןזען ,איךע .  , יאךער זיא ראיף ראם .
. !אדאט׳טע ,לוי$ט , ,ײיײטחיי^ען .  א *י■ דאס איז נא#?ראט פאר .

 בײם ײערי־ן צי ^ראה אונ אלט ?טלוז ןעצײןענמע אויס אײן , »אתװת
 טען4ךכײ$י אונ ךרײא ײם3 אמ ,גע^איען פון *דיײסיגטין;אהר

.עךנךיגער אנן זײן ״יאהר .  ,אפחור איןי בין ליבער !הבא לס1ע אבן .
!״ פײךללע א?ראי ,ןזאנש ,אפיײער

 צײט ך ,טיאכט §אר תטיד ױוועז הלל איז טחישב־ות ךי מיט
 ;אןד אחוךיש ,אמאנ גאןד אטאג ךו־וי, איר1מיט ננען:א3ןיןד.גי אייז

 ױנואקמין זיןד איז באךךעלע ךער ;א\אהר נאןד איאהר אונ אחזיש
ךיא ,געויען ?ז״קצר פיסלעפװײז אים האט שערעלע ךיא

ײער1 ניווען איז הלל אוג , גלעט; .פאר אים ןהאט בעו־שטעלע
! כחור אפיעער

 עןעם -.געךרומילט״ יא אפילי זיןד האט ,קאפז אין הללין באי
.אטײךל .  ניט אונ ,פךעטד גאר ניט אים אח זיא וואס אמײדיל .

̂ה אשט;קעלע ז_ײנע איז טײריל ךי ; אונבעקא^ט }אר  אפעטעךש ; לןרוי
 אװיאךסט דפול טך ראנען פון װאהנט פעטער ךער ; אטאכ;יער
 ךיא םיט פעטער ךער פ«ת ׳ ציײק ;אהר נף;פי א מיט ;הינךערט

כלדטען אנאכט( )אחהןאיבער ’ ’ :׳
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 אהער זײנען קינךעי אלע טיט אונ ,טאכטײר ךיא םיט מומען
 ךרײצעהן איאהר לקסטמאל גיײען אלט זיא איז ;גא?£ט צו• גיקוטען

 , תואר איפת גיװען ןןאל נ?£ט;דא ׳טיױן איז זיא י.אר :$ער }יט
 ׳נז־וינהײט ער׳טטע ךי , נעווים זיא איז , איצט ?רט5 ,אפאךע־ױן

. ! אין:אוהילט . . !טאג ךער וױא געוויס איז ךאס . .  נארוואס .
 אדלפון אאיר !״щэр-3> איז גכריאל $עטער חיר אז ,דאס חעלפט

 , לרחם אסור איז , טה:יךה אזעלכע אויף ; פאטיליע יא^״סע מיט |
. !קויקען גיט ג$ען נןאר . ,פזקין זאל סאיץ ך אונ קיגןען }לאט .
 װײט איז אויגען ךיא פון נוײט ,פו-ן.יסוךים לא&נען זאל זיא
. ;סאר^ען פין . .
̂טיד זיןי האט הלל '  זײן אייף ,פעטער יפען1א גיפךעגט ;אןד ר

,נאןז ןיןד ?רעגען ,איע װיפיל ,פיל אזוי , ייײנען אונ פו;*ה
 אפרודער יף1א ,אקפצן אפעטער איויף ,קרובז אר׳עמען אײן אױף
 איז ,װײטין ךער פון טובה אפ׳טוךח א£אל העךט מען *; אגיון אק
- !דנמי ,}יניג

 זיא ,יצזעח אטניחה ױנעבען ןיט הלל׳ן האט טאימ די ;אי
 ער , גינרטעט ,קאפז דעם ױלע^עךט מיוס׳ איין ניךאלבעט אים ך.אט
 זעתן ,#ד־גן ךעם חייקיל ר׳ טיט $אךין זאל ערז , האיץ רח־נח זאל
; ארײן טאג אין .זיא מיפט ער וואס ,אים ךעט ןגר װאס פלה די

. טלאבש פאר #טעךק ,?זראפט פאר זיך ך.אט הלל אונ
 .וױל ייר < ^טעוין ןיעם ער קױעצט־ $ץןער גף;$י אלע טיט

; פאךיןז אךערױט ,?אױן א1 הדעת׳ אן׳נזוב ׳ ^ועןיק א׳ים עפעס
 בײ^קל פו-ן גיהײבען אויף הא?ט טיט זיןד עו־ האט לעצט צום נאר

:דיג:ןא;ײנ
!״ אים טיט פאיאיף ?זארגין טאמע, ךר איף ^אלג

צײט!״ עוין ,צײט ׳ציין ׳ קץד סײן ^עד״ אטזל־יגע ״אגוטע -

л י ־ .Г ־_* ׳ ׳׳׳■־..־ • • •• • . ,
אנידערינער נאכט( איבייר )אחתן



 ל4י ׳ ײפעל3 אפעט ?יט י},קער3א?רא איויל, אניךעךינער
 « ב1>ןד אןןענ?« עוין .איז ער ;לאמ־-שלכן ןער שטערל גינוען

 ,קאפז אויפין איהם ײא3 גיט זיןד געפץט דאןי אונ ,פויפציג איאהר
 איז ג־ןאךק ביזין ^טערין פון קאפז גאןצער זײן ;האר גרא־ע אײי

 ;יווען יא אמאל איז דא אז צײכין צום ^אר ; אטעלער וויא גלאטי
 , וןאר צטליןע ען3גע?לי ]ײט .קאךק צום איז , דואאר ?ו-ן א:'שוב

 #מערל אז װײםיןי אלע ,̂זליןד ;יט פלל ךאס איז ^לקגיות צו• ואר
 אײן אײ;ע;ס ײן1 האט װאס ,איד אפכײליןער ,איד אקלוגער איז

 £אנ ^ען וואס ,ס־ױדין פיר .נחייסע מיט , נוײב מיאו;וע נ־ראגקע
 $אר אי ;פירען חו^ה ךיא או^זער אײן אין ׳ײא'אלעטען1

 איבער איז ? ^/יהןזער זײנע ןריער ;יט $י #ךניגט £אר ̂ואס
 ? ׳צך^ות פאצאהלין איהם וועט ווער ^רשטין ;טצטים ןגטלי^ע

 װאס צזוײטץם צי לעפט פון ךער ,ײן1 דאןז איז ןאס
 ש?זע;לע איןןןהגפון איז איס ײא3 ;ניט ווילין חיתןץס ךי אז שוללינ, ער איז
 אר8 אים ̂־*ןזט צו ןגר זאל ,אפלה צו• ארןתן פיךט ?ר פשעת אז

.אהיים ןיך צו פיךין .  איז ,גיװען טים ךער איז פונה ]יין װאם .
 - טעהןזער זײנע ®אר טיןה לי לגס.ײנ.ט דןאט ?יר צו ;זאל־ן צו שעער
 ,א?ח»ר ײא3 ^ידער זיןז זעצט אטלא־ אז טלעפט ןןס !א$^ר
 װעךט ,גינןעליג מעךט оу אונ ^ים אומיין אטײךל ײא3 אדעי

.א׳טיחןד .  אןונולז איז דאס ,טובה לײן ;ע&ײנט האט ןןו אדער .
ג ןרע^לען ;יט ןןער זי־ זאל התן ךער אז ך ק ^  גיךעךטע ליא צו ק

 פאר ,בזאל :עךער טײדלגןו ךי פלעגין ׳ איז דאס וויא נאר ;כלה
 שפיץ ךיא ;פין,קאפ חאר .ליא אויף פאיןאךע אפאנקעלע טאהן

 זיןזיליא ?ר־׳גקטין אונ ^לע^ען פו-ן ,טאהן זײאיווײא ?לע^ט פעגער
 ,פאמאװאר דעם שטעלין פון ,געפלט ניט ײא1האבין ך,ע;ד ךי ;ך,אר

גיסעריג אנאכט( איבער )אחתן



 טזיידטע ,ת1לל(ל ,מסייא אורח ךעם לא^עגרינ ךער או-נ גיסיגךינ
 - שילטין שעעס^ר ןיל^ערע ליא ?לענין ריןמות/ א$^װא^ע;ע

 »ײא וואם נןאר ךער ,שוועס^ער אי^ערע ליא - ^ילע^קערחײט
 װ• ז. א. ,טהײא לא^ען ךער ,טיש צים ןרײסױן סאפין זי־ןד ?לעױן

׳ ןיװען אימיקט טךחות אלע ןיי;ען דעם' אלעם ̂אןז אונ
• Г ׳ י I < ז 6 « ׳יז , .י -

 איץ וואלט ,ןןרות נןיל אזוי שטוב אין זיךד גייא קאליעגדינ
ען’ אהויל קאג_טז;ע ג.יט אנדערער ען  ךױם פון ,יסולימ פוין ,^
 א?ךער איין נאי ׳ ױהאט האט ,שך^ן דער שמערל ;אר ;נןריץקוןג

ו איז קױס ;לוסטיג ?כײלע־ ו^טיד ;?זכי׳ג אשן^נותע טגע/  אכי?ער ן
 פאר אןעס איױף ,ער האט ,שטויב זיין פון שװעל זײט יעןער אןיף

 חאט;יקולןט ער ;מײךין ךיא איויף ,װײב ךאלןכא^קע אויף ,^עקקין
 ;נףין ,?יר א^רעזעלע װאו ?ןיטןןאג, אגוטער װאו ;אנ־ײן איןי^נלית

 שמעריל איז אומעחם ;ןאקוןזען $טיד האט ךאס אונ ג. л א«
 צו ךער ; א^עקא^ער ?כײ;ד, &נ»$עי ?חיךער, אגוקער גיװק

 היט ,ײיצין מיט ,װעךטלעןד ^לײ;ע אסאןז ?יט אאיד ניװען איז
̂ליש  ,ךרןד אפרמןק ׳ סיט ,'שטאט טיט זיןד ̂גד האט ןעפץ־ט ;מי
 בעןט^ין ״ עסטין צום װאעןין ןיןד , ^רימט זי־ער דאלונען $לע;ט
ער איז ך^רייער אונ ,פתם ,הויןד ;אנץ װאךט ןיײא וואו־ט
- .השיב ןייןזי ,ןייןך אל^ען בײא )יװען

  _ « ► « -

 אויף נע^טאןען של^ן ךער שטערל איז מו^ער הי־ללס בײא
 ןאיזען זײן ?וא^גן דערי }יט מאל ?־לעגט.קײן זיא ,סךרגה אהוי;־ע

 $אל ךעס האט אז ,גיזא^ט זיא האט ןןר אז אוג !״ ״יב א אן
̂לי־ק היללין איר «אר  וויא ׳ לוי?ט5גי ךעם אין זיא האט ,שחך א
 האט .זיא ;חצלרןה צו־ אטנולה איז ,פײןןר כיבךלה אז גלויבט מען

 ,בײגער ךי אין אים ױגעטין אײן זי־ ,זײ^קאפ גקריזעט וי:אז היללן
̂ר אז  מאתין או־ף ארנ ,אפ־ר א^ט?לט3 טאג זעל?יגען ךעם האט י

 ! ладг גוטע אסזלד^ע אין פאךען,יזגי ארוים בײדע ײא1 \ײ;ען ,$ריה
אט אנאבט( א־^ר )אחתל
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 האט ליב!״ איך האגי י1אז אט ! מײגע פײגעלע אזזיי ״אט -
 :פור יפין1א זעצקדינ זיך געזא^ט׳ היללין צו שךק ךער ^טערל

 מיר װאלסט דוא אז ,ביווען ךר וואלט גוט אוג װאהל י1״אז
.גיןאל^ט ג;לאנ

 ^פילו ׳טיוין אײןד פאלג איןז יכ1א ,ןיט ;אןז װײס ״איןד -
. איצט .  איױב , גוט איז רה1סח ײן1 רה1סח דיא ״װעט .

.!״ ניט — גיט . .
 אאיו ,געוואר־ען געזאגט מיר יף1א הלואי איז, טחותן דער -

 תגייל טױזעלמ צװײא ;יט , נגיד טאו.ונער:}רונ4 אאיד ,אמאנארכע
? טײ־נע פײגעלע נאןד וואם ,המלןד ?נד לןלײדער ,גךן

* ינארגען ליחותן ,הײלט טחוו^ן ? לח2 דיא איז װאו אונ -
.פלײךער ,טו־יזענטער ,ג־׳ילט . , ״ ?. יה3 איזדיא װאו אבער !

̂ע פײגעיע רוהיג ]ײא -  איױן אנזנין נאףי טיט איף זאל ,?זיי
סק פאר װאם הא?ין גאלד $טיק אזא  אין חאט ןיא נאז א^י

 אבתולה איז ךאלט , ױט דיר גאר אץד , פנים מיטטען
.פאכאן יןז1א . .

 פאר איצט איז , пЩпъ זײ^ע אץ ,גע^וועען האט הלל
 ארײו־ זיןד דו װעטט ,ף1ם פל סוף :וועךטער םוטעךס ]יק ױקומען
̂ר !צרה אײן אין חאפען  מיט טכאהט נןארי ןיןד האט »

.הה׳טבות״ אומעך^ע . .

א פון אײנער ; רייטמעל נחמן איז ,יפת־בקר אין רײלם^ע ך
 ,גיישעפט אחאלץ טיט ,מילין װאםער צווײא אײגע^ס זײן האט ער

דער אנאכט( איבער )אהתן



 ןיןז, ךלײט ,ױשע^טין אלע ךיא אין אוג ״אטאסלאבאינע* צוי ךעי
 ^פע ךי ;זיט עס אונ קאקטז עס ,רע׳טט עס אונ ,^ראגערט עם
 אין לעבעדיג ?רײלעןז איז עס , א&אןד איז פךנסה ,נריויס איז

.אלע'װי^קעלער

, זעמיג איאהר בײא אמעטש אין דריטמעל הערר ךער
 ,גיגעבענע איויס איהם בײא דינען ,זיהן ץװײא מיט טעלטער ךכײא

 ,אכחור אלץ נאןז איז ,גאטליבקע זײן ,גין.זקינים זײן ,זוהן אײן אונ
 סתונח ניט אויפין ?שום וויל אוג ,יאהךען אין 'שוין איז ר;נם

 זײער ,ליב זימנר אים גײא איז ,בחור־צעבין ךער ווײל ,הא?ען
א ; טײער  , טאטין ניײס ,אים נײא אלע זײנען ,קץדער אלע ך

 !נײן ,זײא דאךף ער ווײל ניט ;ה־וצא־ות ןייגע אויף ,טיש ײן1 יף1א
 זײנע צו גײטיג ;יט אים זײנען אײףטס ךא סײא ,זיהן .דיא סײא

 ? טאהן מען זאל װאס נאר ; זײא אן זיןז אגימגן3 וואס , גישי^טץ
 זישען ,?ןעהטער ךיא ; ^ױדןסים ,.קד׳שים דאןז זײגען זיהן ךיא

 שפאגק טרגז גאר .ךיא זײא , אייךיטס ךא אונ > קינךער אףיףי
.יס1א זיןד זײא .  דריטטעל האט ש»אנעף »אוים דעם האר אונ .

;.הליפתי זה ךעם &אר ,?פור ייום ןןרב אהאן וויא גיהאט מורא . .
א  זײן איויף נדומעגען בײא גילעין איז מעןפההלע דאזיגע ך

 געוװקילט ארום געלכייט ארו-ם , שטױק אגךאבע אלאנגע ױיא האל־ז
 לייז אי ,זיא וועךג® ווערנען אי ן\א, איז אתשא אי ; ןאל אסאןז

 ,געװאיקט גוט האט נהטן ;יט; אױןז מען נןאן איר פון זיןז טאכען
ק קי;ךער ךיא אז ץ א זץי ך  יזיןי קאנעןז .זײא ; נאים:1ש לךעט?;ע ך

 דיא איויף לןרום קוקײן ןיהן ךיא ;’לײדין ניט א^ךערע דיא אײ^
* סאנק זײעךע טיט שװע^ער

,ךי.קךישים פײנט האבין , מאגען זײןןךע טיט שװעטטער ךיא
 דעם;ןלטערץ דאךף טען אז , איצט ב?רט ;מות ששיאת 'ײי־שים ךיא

 ,טאנ אלע זיןד מען רי?ט אט ;^זצײערין ?אר אטאנטער אײךיטס
װעש אגאכט( איבער )אחתן
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 ״קאנןט זיןז״ ״רילטען לעי אונ ,אחתן טיט $ךכן ךער קוטען וועט
ק דיא_קך$ים ,§עדעוין וויא פליהט ;עלט :געלט גוטע יןד1א ^ ר  בו

 ,£אדע יעךער ,נןלײד יעדער איז זײא ;יןי1ה גאנץ װאלטשען אוג
 ,$יל צי זײעךע ?לעםעניצע דיא סאכט מען װאש ^טאלטע יעךער

 אונ ביכט^ען זײא , טאנןןער ךיא םיט אײרים דער אונ ; ׳טווער צו
 ^יט מען ,ווײנינ צי מאקט מען אז ;ה־ויןז גאנץ א־ויןז ,װאךטינזען

.צוכןאלנ זיא .  ?ריגעזין אלע ליא ם,:יעל$1אראי אלע דיא אונ .
ה ^טאךכןע ךויכוע אײן אי־ן , זאטמק צו זיןד גישסין א  וואס , ^
 ןיא קט:דע פאר ער ,חאןצין אין טיף / טיף ז.יא »יעהאלט יעדער

 אינעװײןינ אנער ,ווארט אגלײןז טיט א׳שסײכיל טיט כלוטךשט
. נלרעלט .  גאנןיע דיא ;באלנ אװאולקאגעשער וויא ;אטױ .

 טע§יל אין יואס זעהן ליט זאל מען אז צו ךעלןש וואם »פאןזך^קע״
 נןאר-האלנןער ךער איז ^ל ,גחםן טאטע ךער איז ,זיןז נןא?ט
 ךיא סיט עאגין ךער אז יטעךםאזעט״ פאר וואס ,אפ חאלט ,מאפ

אינ פון זיןד זאל $ליז, אז־יףאים ט׳ןזאװאט  צו ;יט ,אךאפ נ
׳צטיקלעך..; אױף

 וועלט לי ,ושטחה ^שון איז ׳ןזטופ אין דריטמעל נחטן גײיא
 ?זק ,ןיןז לרײט מען ,זיןד טהוט רא ,זיןד רודעךט דא אז זעהט

.הבנות עאקט .  ■ זײדען ען5קלי;גלי; ךעם ,?לקנא !יינען' אונאלע .
 אלןלײנילפײט ; נחת זײן סיט ׳ רײכ_קײט זײן ,עלטער פען לליקל נחטגס

 אלעמען ,איס ארום זײנען קילךער אלע ,זוגלה איז אז גהת א1א
 , ט:ליןשאפ ןרויס אין ,אךזדות ?רויס אין זיןר לעבען אלע ,גוט איז

 אויערין אוג נאז ,לאזען זיןד גאטאװ זײגען אלךערע דיא §אר איעע
. . ק. ד ײ  מענשק קליןע;?לי אזעלןע אסאןד נאףװײגיג? נו? ^נ

. איךין גז;או ײא3 ךא לי^ק . .?

̂ן אלע ,?יײליןי איז ך^ת-בכך נאלץ אוג  ךעם טיט זיץד &רײ
 עטליכינ ארער ,אפיסיל אויף זיןד ריהטען אלע ,’^טהה ^יךם

כיםלעןד אנאכט( איבעל )אחתן



$ ?.יטלעןד  אוג ;ל/גאים #יקקילם י$ין1א גחטגען ײא»רב״3 ,ןה8
 אװעגד אויגןין «זײ^ער נײן אז ,גיןעהען האבין אלע ,װײסין אלע
^גן ציוײא ?לט , אפו־-הל רפת-בקר אין גיגןארץ ארײן איז ע  , מ

 טקתקא צװײטער ךער אונ ,שדכן ךער יטמערל נײרען איז אײנער
תן... רער גיזעהן אונ ^עקרקט נאןי װײטיוןפ ךער פון הא?ין אלע ח

א^גים ;אכםניא כײ$ע אידי^ע דיא אויף $אלץ &אי אז.זײא!ייןען
יר אויןז איז חתן ךער אז  א;דעךש?-}עלט איז וויא וואלום ,א̂ג

. געלט צו גײט . . !
 הא?פענו;נ גוטין טיט ז\ןדשלאפץ לײ;ט עיולם רפת-בקרדעש־

ס גוןןע ?כײעען ײא1 װעט ,טאג ?זאר^;די^ער דער אז ! ^י̂י
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—с>*»б*$з<эе$зчм<1—

 ײן1 אויף טעג ?כײליה^ע ;לילןליבק^ע ךיא פו-ן אײנעם §אר
 רןאט ןןר וואס טאג ךעם ױךעכי^ט של?ן ךעל שטערל האט לעבין

 בײדע וואפ ,^ידוןד ^ליןןליןען דעם ?,עפילט .»אט$ען צו־ טןל טיט
— .דא^קען אײבינ אים װעלין .צרדים

 צו ?לינג י1אז ןאל אים אז ,זיןז}יטן/ןלנט האט אלײן ן$ל
 ךער אין אזײןער ̂עד־״ען גי?כא?ט זאה^ען צ־ זײא האט ^נר ,ניין

 בױן ךער איז ןיײט Щу צוןײא £אר ׳א]יעער צוועלף אונ ?ךיה
 לה3 דיא גיןעליג ?ןחותנים אלע איז רןתן ךער ;לװארען פאלטיג
 ? נארען דא ןץ־ ןען זאל מאס ,חתן ךעם אלע זײא אונ געװיס,

 א^טיקיל :קלײ^ר;אגאןץ איז י.חום ײן1 אז אמת, ךעם דאןז װײס )נר
 א;אך־ל טיט אפי^עלהוט סיט ®אךק אויפין כ,א;דילט ,צעלױקער

,הויז ארײ^ע דןז פאל ער זעהט ,דא ׳ ^אר אונ , !«אךים
הויז י אנאכט( איבער )אחתן ׳



 וץט, מא*ט נןאר ןך וואס ,}הילים מע^ען ;הויז א?;יךי׳טע הױז׳
 ? ?נרענ,ל?גן ;איז זיןד ער זאל ,»אךמיא?יק ײער1 פון טלאטע דיא
.לרצון !ײןןר ;יט סײדיל ךיא איהם איז ארײן ^רו;ד אין ? סא . . 

 ^ײגקײט פון ;אר ,הויאוסקײט .קיין גאר ןיט איז ןיא סײטט דאם
 ? סיאום זיא טאקט וואס אונ נןיביות פון ער וויא ,נױיט זיא איז

 אקלאךע ;יהאר #יינע ׳ אויגען פײגע גאןץ דןאט .זיא !נאז דער
 , טײךיל אױ^ע נאןד איז זיא וץם נאר כדןין גאר גיט אונ ,אװײסע

 אז ,שו?אים איויף ןעדוען ןאס;י־ט מען ;אל ,ןיא האט $אז איץ ^אר
 אלע זײא וואלטין בעזער גיץציג או-נ גיץ סאלין אים פון זאל $ען

 אײן וויא מער גיט אונ ,?ראכ אונ ,לא;ג , ̂רוים גענוג גיווען
.גיוואךען געטינעךט »אךױ^אל׳ פון וואלט ^עהע^חלק . .  אז נאר !

.נאז א^זטינןיל איןער זאל ,;י$עהלט סײךיל גא;־>ע ךיא .  גיץ צו• .
ף ? א^ידוןז אן  איז ווײביל אזא מיט 1 אמשוגענער ײן1 א־ויןד ^ען י

 נאךף ?זען ,היטין צו ןי־ איר סיט שןאךט פאר ?זק ,אעזת ^לאט
.טכא?טין אי^ער ,ציטערין אי^ער ;יט .  ,לץ יע^ער האט װאס .
ײקעלט איר צו• ש ^ ? . .  פרא^ט יענעם צו ןיא האט וואס אונ .

. ? אײגעיע־ ךיא טיט ^עפינ^עלט אזוי .  זיץז בײא איז , אזעל?ע .
 ...פי?טלען איר;יט צו װעט הךג/יר ...געהיט אפ ניט ,ציטעךיג ;יט
ע ליא ;יי?לען8$ ;יט ,.קיי^ם צו װעט ןיא אונ  פ^לןטין איגלער̂י

 ^לײךער ,גדן רוגייל הונךעךט הי;ף ,גאר איויןז;יט לײנען
 ןןען ,^זטיצין אים װעט «ז ,ת1בי?טח חו-ץ ;פאקט זײא וויא
 אקאל ?עםער ײ;ען1 ױאס ,?ןיעדיטין אין פי־ךען ארײן אים װעט

 פין סיץט «ז , оэрп דער ;ע?ליבק איז ו־טנן ;עין-געלם פרן
— ! תנאים זײן זאל אװעגר

 צײט נךס;אװע אז ,פשוךה פרײלי^ע ךיא אט ןעםנײעם, אונ
 צו ישמש דער האט ,ו^נאים אײניקיל נחמנם רב ײא3 »ײן גועט

מען ^לע אונ ;קא?װעךטלעןדז אין שטאךט אי^ערען מיאױן קי  תען;י
а ציןןעלין אלע ,.גיװען ןײןען בעלויטטען ,^עה ?ע^טיטטע דיא, 

געגרײטי אנאכט( איבער )אהחן
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 אלע גיטען ןײןען ״קרו-אים׳ ךיא ;טי#ין אלע גיװען זײנען געעיייט .
 נאר דןאט מען וויא ׳ ппрр ךיא טיט ^ערין אונ ?כײלעןז ליעכקט

 אלר3 ,ולצנאים דעם לײ^ענדיג דויךןד הערין ךער ,גואךט ךער
 ךיא פזין או-נ י ,הא;יל »גו^ער וויא ^עויין א^אט מז״ט זיןד -;י\ן ה

^4 אגאס זיןד האט פלעקזער  קגר ;ר?«ין אנןליםיגער ױיא ׳ין3י
 , #ךפן ךער ישמואל ךב ,;ױוען מישסח זיןד האט אלעםק פו-ן
 / ».קאסמין אין וויא ׳ז.? אין ^לײ^ט האט ער ,גלעפאקט האט ער

אסען ער קאט $^קה  רא?טע9 ,!אטןןק צי טי;ים אלע פין ^̂י
 ן$ר איז ,ילעצט צום }אר אונ ;״ נאליװקע נױין׳?יר, ךאם, י׳ט/

א ?יט האט אוג ,אויפין׳טיש גילןרא^ען $רויף  טיט ,^אגויטגען ^
^ קול ?ןשןגהם א]א ^וי ״דיארקע!״ ג־

̂ן {אר ױט אז  אל־׳ג ;אר ,ך,עךט דער האפין פלה רו
וואס אונ , זאגין װאס , §כיץד גוטע אללע טיט ?וחווןנים

נוטע פאר זיןר סאלטען װאם ארנ , װילען זואס אוג / טי^ען
 צו■;עקאלטען האבין אלע ,גלשריען ;אןז דןא$ען אללע ?כיץר,
 דאס’ אז , קול?על זיס ]ײן אויף ;עדער ,ג$אן ךין אזייף יעךער

 <טיט«זוןזגכײ «נןני^קעכײ חאר... אטײןז פר-ן א״נים באקוטען האט
 נ־ע׳ט ,טוטטיל .גר^ין ךעפ פון טיט ךער אין או־-נ ;אטהימה טי־ט

 זיןז־ ןזאט 'לפגים אז ,יןעדןען4 *ען5 האט ,חארקע״ אונ;עוןאלד
.א^אז טיט ,ױקו׳ןזט .  אומ-ען ׳טטײ^ךינ ןזאט *טמערל רב אוג .

 ךיא טיט פלע^ער ךיא אז , פום ךעהטע ײן1 טיט גמ־לא?ט ,טי*ט
ס - ^עטאןצט ?יט הא?ין .גלקלעןו  ,אונ ,ךכײא ,צװײא ׳ ״אי̂י

 הןאה ״לש^ה אונ !ךבײא ציוײא ,אײנם ,גײא דאט איבער װירער
.ך. !אבךית ^אר דיא ײא3 אוג , ט*ט א׳ויפין איןד  .,.ר. .
.>א . ״ . א! ך ךן .ט . .

,איךיל אפךײלעך איז ןאס אט !אמעגש איז ן־אם ״אט - . .
. ״I נוט ײער1 ׳<^רןת פאשײ^ען .קאן . עולם ךער האט .

, גיךעדט זיןד ־>װ*טין
ער אנאכט( איבער' )אחתן

— 15 -



— эм д о םאג^ען ?רילעייצעןד, пу גײא ךער ךא האט 
ט ״פאר  ;יט א־ויב ^עוײס אנ«$צי}ער , уз^С אשײ}ע ד̂י
. ןעזא;ט סקורבים ליא פו-ן אײנער האט !״ מער

.?ךשן׳ןזיל ײנעס5 אג,א;ץ $אר ,אן ןיןד ןעהט חתן *דער —
• • • זײ^•«ניילע ,טייךל אנױילע יץז1א איז נלה ״די —
 בעת געוןיױן אויס האט דאס וויא ,ני־;עהן דןאט ״איהר —

. ?^עק^ט ?יך ין3הא ךיא . . נעזעלע אהי^זע^ער . .  אן .
. עין . ע. ר ה

ער לץ ,תה צו ?ט;לא ,׳אי — .«י̂י . . !

 ?ראנט )|אר ,$רײט־ גוןןע אלע ,עוןמ ךער האט אזו־י אט
ען אסײם יעךער איז ןאן ;גאןנט סאל^ע אזײגעי צייעלף ?ין ע א ^, 

 גיזעגענען גיים ,קתו^ים ךיא טיט פלה לזתן ווי^עןדע «שטײמיר
 א?ילו ; י״אהר לא;;ע סיט ,ליק3 טיט סצלחה , טוב >יל ,ןיץד
 אכסױא אוי£ין ^עגא^ען «װעק אױןי איז ^ז־הין דער שמערל רב

 Г4 , ךעךט ער ,גי^ליבין דא איז ןזתן דער ;אר ;;עלמינין
— ^עכטיגין ךא ^וין וועט ,ту נלה, ךיא טיט לזמו^ט

1. . \ 'Пм* _

М̂ |Г7Ч?>ТГ\Г|4П--- •̂»11 ̂ 3»*׳י̂ 
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♦5

лу#.ч , אגאנ^ע *лув ,, לה,5 ןיין טיט ;יזעהין הלל איז
א ^יךעךט ארום ,?כא^ט £אר. איהר טיט .אוג  ךעט טיט וועלט ך

 ,איחר -ן13 ין'3;עלןלי גםת $שוט ,;;קוואלין האט אמ ;לע^ען
4 פון אנאכט( אירער )אחהן



 וועגין אוךגןהײל א*הי פון ,אידייןנן איךע פון ,לײד איךע פון
 װאלט ןיא וןיא ̂לײןד גאר ; קסום;לו דעם װעגין אונ , מאדעמ ךיא

 ;גיהעךט איהט פץ ראס װאלט זיא וויא , מל^בות ײנע1 װיםין
ב ווען אז ,ניװען דא^באר אזוי ןיא איז ער  וואלט עזסערל י

תיין וויךער ןיא ן$ר ױאלט !״ *לוארקע נע^ריען וױןער איןיט  גי
,קו^׳טין ןגפליבע . ערעי£י.רט פאר י1אז איז ער .  טיט .גיווק אי̂;

 ךי־א שן .קלא^עראי ליא ,גיהערט }יט האט ער אז פלה זײן
 גאפיל , ^אלין טע^ער ךיא פון ?לעזלעןז, ךיא טיט לע#לעןד9

щ, צו וועלין וואס ,#טוליין אינ בײנק טי^ין ךיא פון ,פעןוער и 
ארט.; ןיין א־ויף זאןי ;עדער ליץט צי ,$>$עלט צו אונ ,^ענוטען

,יאיגילאפין1 פאר איז עעה ריא װיא פאמעמןט ױט האט ער
 גא^צין ײן1 , רײדין אונ , איהר מימ .זיןיין אזױ ױװאלט וואלט

 , וויל אטע^׳ט וואס ?אלע ךאר ;?שדר יאהר זיבעציג , לע?ען
 אזיף געפאלץ איראפ היטל פון הלל איז ,א.ץגעטראלט אלנגעריכט

 פאר ן:ים זיי־ן איז > ליק3יגע}1א אין ,לנע אײן אין ;עלד ךער
̂ען פאר זיןד הא?ין טף׳^בות זײנע ,געװאלין װאלקינט טיט צ׳וי
האט אונ ד ,פאטעללןט איויןז דאם האט גלה ךיא אז ,אטוטאן

 , ׳?לא?ין צײט איז אײןד ,טיד ווינט איהר אז ןעה ״איןד :}\זאן:ט
 אלןלײן זיןיט , ?עןאיגין ויאלד דאם אץו װעל אט ׳ תהען אפ זיןד

!״ ווײלע
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ױן גענא?;ען איז נלה דיא אי  אנוטין דןתן ךעס פאר ^
 פאי װיךער װײלע רער .זיך חאט דןתן דער אונ ; גאכט-לאנער

. ןןלעךט .  וואם , דץספ־הײךל ךיא וועגין ,ןך האט קלעךט:ױ .
 אין איײן איז ןיא ?$עת , זעחן דער זיא וואט נאר ך»אט

 דיא פאי וועך^ער ^טילע עטליפע גיפלע^ט ד.אט אונ ,.צימער
 אפץטנןערע אין ליץ5א .וריא ;נינאעען אוועק איז אונ ,כלה

 ״; אוץען זײנע פלענדעט פאר ךיא.דינ־טטײדיל האט אזזי אט ,;אכט
ער 2. אנאכט( איכער )אחתן



 אימגיע ?״ ײא אי־ז ץוער : ױפךקט פלה ייא אי3 ׳ נאלל ןגר־־דןאט
.טייליל אלינסט : גיע;טהעךט אלר3 דואט זיא אע ? אפו־יץךל״ . . 

 אר5 האט הלל !״ זיא ליוןט א;אהר רוביל זעכציג פאר ,אומערע
ט האט ער ,יץן?עךט איכער האט .ער ,^טא^ען  ??ה׳ס די גילער̂י

 אזי האט ןיא וואם ךמזים אונ ת1כונ אלע ליא מיט ;װאךט יעךער
 אקעזד וועקין ךער צו ניט ויךי ^אי ;ניט אפיטר אונ , געטײגט

 יךאזגאוואר״ ןײן ,קעךט פאר ער האט ,חאךצין אין פלה דיא ?אי
 צוא ןדנו־ט פץ נאר ;זאכין א;דערע ?זפח ,זײט אןדער אײן יף1א

 חן דער ,פנים ;ען«ליה#י?ער דער , ?ילד דער איהם איז , ?ןיגוט
ן ,אירין לפעלע1ק ^טילין זיסםין דעם סיט י ל א  מער, אונ ?זער ^
 ׳גןטאלק , אומעליג געװאלין איז אייהפ ;טדן אין ,סאךדן אין

.ױקאנט }יט חאט ער ,געםה; ײן1: יף1א ׳ אויטעלינ .  ןגד אדער .
 אויף אקיק געבען ,אועען ןיינע הײכין אויף ;יהאט מ־ורא האט

.נלה זיץ .  האט ןגר ,;ציםער ךער געװאלין איץג איז איהס .
 ,אלײן אײ;ער פלײבין ,לח3 ײן1 פין ’ ?ע^יײןנן זיןד .גיוואלט ןייןך

. טלו^בית !ייןע געבק אי^ער זיןד .  איצט געװאלט האט ן?ר .
. טלאכטין - אםאןז אדער ,א?יסימג . .  גי^יטאנק איז ?ילד ךער !

 טען , איחם זעהט מען וואס , אןראטעסט מיא אויגין ײ^ע1 נןאר
̂ען דיא געמאנטעךהײט צוא ^פילו ,איחם פיהלט  ליא אז ;א־וי

 ןעפיהילט ןנר האט , אוױילע אויף איהס פץ אוןעק איז לה3
.אןזיית .  פי־הלט .קאטאלז^יק דער וואס ,חױת זעלבעגין דעם .
̂ןזעת ד ליא פון אראפ איחם ?אי נעמט מען ? ע  ,אװײלע איויף ,ה

. טאטשקע »ײזעך^ע נעיןא^וע^ע צו ליא . .

 נעמענליג אונ , געהומען וױרעי פלה לי — זיא איז ?אמ־ ^אי
 אײןיר מיר מיט ״קומט : געןאגט זיא ד«אט , נד:סא פאלין חתן ךעם

̂גר ,אפ אײף רוהט ,^רײט איז ^ילע^ער ״אײ .  איהר , טיר זא.גט .
׳טטײט אנאבט( איבער )אחתן



 «ײעיע ?״
.כייויל !

 רא5 לאט
 כלה׳ס די

יא יזאט
ן
 זגאוואר״;א

 צוא !יינוט
 דזן דעי

 מער, מנ
 ^טארק

 ןגר ודער
 אויף
האט
#לץ»
 איצט
טאנען
 מען
 ריא
 הלט
 ־זלט
־ע»

 ליממעײליי ליא זא^ין )ןאר איןד װעל ? ?ליה גא:ץ אויף .ישטײט
^ין טדוײ אײןד זאל ,זיא ̂נן אוהר , ג קא$עז מיר וועלין ;ײ
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אט הלל  אז ,-זאגע?ליג , ?לה דיא בעלאנ?ןפ ,׳?לע^עלדיג ן
נ ןאר אויף״׳ט^ײן געװאו^ט איז םוחר אלעס ער או . . , אנ  זיןד ט

 פון טיהר ךיא געמאלם צוא ער דאט ,איהר מיט גיזעגענ־^ךיג
- גילענ^ר. זײן א־ויף , ב־ס אן פאל־^ליג כילר, ײן2

׳, געהאט הדל ד.אט ,;א?ט או;רוױ\גע אײן ,א^לעכנ^ע ןײןגר
 זײנע גענןאלט אויף ,סאךץ ײן1 ^ױךט יף1א האבין גןזשבות זײנע

 איבערין אוטגעלאפין אונ ,ױ,ןע?ין ,גילעגין איז ן-ר ןלוטין,
 , ווץד ׳שטוךים ^רויסער וויא גאטור אצושי^טער וויא צי$ער

ט צו - נם פון וואפער די רורעךט צו אונ וו̂י .

, Т>У'$Щ אנ־ןלײגער אז ,נעטראקט ןגר האט װײלע אײן
 אויף קדקין ניט דאךף לען , לעבק דז^בון מיט ךאךף וויא
א אזייף ,צולהנןעלעןד #יינע ךיא  אלץ ׳ פנים־לעןז פאל^עלאי,ענע ך

ם  קעטיא?;עצאצ אזוי ;יט נאז ךער איז ,אפרוי איז אפרוי ,אי̂י
.׳שטיצו+ג מיט ,.קלײלער , ;עןט ד.אט ןיא אביא .  םען;ןאן או-נ .

• דאךג.• אן , דאנה אן ׳לעבין אגוטין גליןליכען:א לעבען

 טיט ניט אז ,א;עדא}ק ארויף א\הם איז ווײלע ;צוױיטע ךיא
 געלט ,?לאןןע איו געלט ;רועלט לער אויף ןוען לע?ט געלט

 איז ; ױט ?אךגין אונ ,זײא מען דןאט ד\י;ט ,.קײלע^ךיג איז
 טוי־ג וואס ! ארעקטער ײן1 זאל קרןי לער אז ללײ^ער’ ;יט דען

יר־ות יע^ע  דער צוא ,האלצין צום גיט ?ןי$ע?ט ?רוי ךי אז , ן̂ן
ץיז ?ען אז ,אמארגעגינין ^אר ,אגלח $אר איז וואם ;נ׳טטח



 ,נאז א־ויף ^אז ^לאגין אן ױײלע אןע זיןד םח $ען אז ,ןנליף
^זין ןעם מיט ע  איןז װאס , ניהא .ניט , ניטליב טיר איז וואפ ^
 1 ניט לעבען ״קיין גאר איז לעבין אזא גיין ;לײדי־ן ניט איהם ,קאן

 װאס ךיא טיט , זאמען צו ,^םין ין9י3 $חקע^עם א.ײן ^עסער
צו ,געבו;ךען ,ןעקני^ט אםען2 צו איז טיײן כואךץ גזײן

 «ײן אגעמײ;עם לע?ין בע^ער אײנעםי אין ;ינאסין אמק1
 !האךצין גאנצין ךעס טיט , ליב#א?ט מיט גאר , לעבק אךעמק

 ארויף הסעבות ײע3 גיײלע אלע איהם באי ײיגען .אזוי אט
 גיערגעךט זיןד ער האט אזױ ^ט ,מח אויפין }ע^װאו^ען
 א^עווײני^טען ךעם גיעפי^ט ער האט דאן ;^אג ביז $ענןרײנ?ןט

 ?בײען א׳ויפין אייפילע ארוים איז אונ ,נןענס^ער זיין פון לאךן
 האט ,היויז פאר אין ;אפגעפריה^זט איהם האט וואם ,לו§ט

 זיא װאס ׳ הײךיל לי«ט ליא םיט ?אןעץט זיןז)ויד־ער ןנר
 ; נאכט אלגריחיגע או^ליקליכע .ןײן פון , או-תא^ע ךיא גיווען איז
 ,אח_א;דטוןד טיט ,ז.ײף , וואסער לא;גט דער אלד3 איהם האט זיא
סאמאװאר ךער איז ,סכוײ וױל ןך יב1א }י?רע^ט איהם אונ
-׳ .®אךטיג №■־;

• ь* • '•׳־ 'י*’ י י י• ' ' , • ■

 א^לאז איהם זאל ןיא לי$ע?ין ,;עדאגקט זיא האט הלל
 יאלד3 זיךד האט ;צייןער זײן״׳טלאף ׳ אץ טראגין אריץ ?סײ

 סיט װאךטע;ליג טי^יר לןייינעם ײם3 *י$ער זײן אין .ליזעצט
♦ןלאז ףא יף1א אונ^עדולד .  מוז יאץד • .טראכ^דיג אונ .

 לימאנט «ז.א קייטט וויא ׳ װיסין מוז ,*יז ןיא ווער ,?לעץ ז»א
. טיפט אין יועלןעח צו . ,

— 20 —

באיאנאכט( איבער )אחתן
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,שײךיל ךין&ט דיא װאפ ,טסײ ^אז עלשטע ליא נאי
 רײךין ^אר גיט ,.ג;קא;ט ןי־ט הלל האט ,לא^ט ךער הלל׳ן וזאט

אײן אפילו נאר ,גיטלאקט ןיןך פאי האט ту וויא ,איהר טיט
 קעכשינ אזוי ,רײדין גינןאןט ;יט אויןד ער האט װארט אײגציגין

 ;קוךץ.גיווען איז א^הום יץ1 אונ ,קלא$ט;גי האךץ ײן1 איהם דזאט
מעגעלשע אלע סיט ער ל,אט ,טהײ ;לאז צנוײטע דיא באי נאר

:געזאנט איהר צו־ חאט אוינ , ^עםוהטיןט זיןד .קלאפטין
. *איהר -- . . טיר זיף ־אנט א$'שר . .  זײ^ר מיר ךיגט .
.איןד«ײןז דןאב װאו .?עקא;ט . •Л< ? .גי-זעה-ן״ .

; ױ״ע^פעךט לכײסט סײליל ךיא האט «1 ניט ווײס אקז“ —
. !* הײם דעי אין ,®אטין מיק אי3 ■׳ נךרות-צאן אין ״סײלען . .

. אזוי  דאךט איז ווער ? }לרות-צאן פון ז_ײ;ט איהר . .
?״ פאטיליע אײ?יר איז וויא ? ^אטער אײןנר

 קאןטז אפישר ,טא^ע מיץ איז ,אביוגאװסקע גבריאל —
איהם? אידר

פו-ן אונ ,§נים פון פלוט ךיא וויא ,;עפיהלט האט הלל
 פים ךיא אק ,אךאפ , אראפ איהם אי3 איצט לויפין לארצין
ײ׳ ךער אין זיוננןט ;ןר א.ז ,^עדאןנט זיןד האט איהם פלנגער; ¥ 

. פאלט «ז . .I זיפטץ-אי אשייערין גיןעבין האט ןנר . . .

 אפאר ןי^ער םיטין אין ׳&זמײן געןליבין איז סײליל ליא
;האיצין אין אשטאןד ױגעבען ןיא האט *אי״ ןזוןנ׳ם ן־עם ; ,קילןוע

דאס אנאכט( איבער )אחתן



 ךער ̂נר ?ער/ פןוב אגאהע^ין פו-ן !» ״אי אײן גיווען איז דאס
 פו-ן .זיןד דןאט וואס , פרײגד ^עמוײע זײגע אויף , .זיןד נזא;ט

 פעת , קרײ^ד ^אהע^טין אגו-טין פו-ן ׳אי» אײן ; ווײנןעךט ךער זײא
 ד.אט ״אי׳ו דער ;פריינד נאהענטין או^ליקלי^ען ײן1 פר-ן , ךעךט ער
ןא^ער וויא , האךץ איהר אין גע.קלו;גען אפ .אבענ . .

 טײךיל ױ האט — איד״ רײלער _קײן גיט איז טאטע £ײן־ —
 האט װאס ,?ןאן עךליכער ?יינער רונןעג.ער א§אר ןאר — ^עזא^ט

. .פרײגר גו^ע ?יט , בע.קא;טע אםאןז .  איהם קא;טז איהר .
. ? איויןד . .

. .יא — . .לא^ג גץ:;א פו-ן שוין טאןןין אײער קאןז איןד . . .
.אפילו . .אויןד אײןד . .  טיט איהר זײנט צוךיק 6. 5. אלאהר טיט .
בטלאװקע״!... אין גאטט צו גיווען טוטער אײער טיט / איהם

̂ץ — איהר נןאןט ? אכטלאװקער איהר זײ;ט רינטיג!״ ״גא
אמו^ער א\ז איהס אי3 ,אבױנאװסקע הלל אײנעם ךאךטין ״געווים

 זײן , פליםעגיק אלײטליכער טאטינס מײן איז ןנר ,אלטנה ״אײן
 ?רילער לײבליפע ז_ײ;ען פאטער עיק טיט ,דו#ל'ום ערװ .£אמער

?. איהם איהר נט;£א ;״גײוען
 אײגער ,־$4רײ אטטער טײנער איז ,ער ,אלײן .זיןד ״וױא —

• !־ אוועלט אין
אז ,גט:זא מען ? ײא1 לעבען וויא ? איהם גײט ״וויא —

 מימד אק סקיף גוט ^א^ץ !ײנען
י ׳ • ' י ' * * • '

?״ נט:זא ״?ןק װאס ,ללויפט איהר *אונ —
 איז זאןנט» ״?זען ךער אז ,פימן אריפטיױן האבין ״מיר —

ניט טיאל מיין ׳שךײבט , או;ז טיט .זיןד $עטט ער װאס ,.א$ת
אשטיקיל אנאכט׳( איבער )אחתן
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,׳אגערוס מאל כזןין איןער }יט גיט ?ריוויל ״א^זטיקיל . ;  ,גאר ,
. I אויןד או^ז אי-נ ,העלפין דאןטין גאט איהם ״ןאז . .

 פ־אר $יהל אזיוי גידועןט זיןד האט ,וױעךטער $ײדילס ךיא אין
 $פ.יציגע וןיא ,הללן קא־נײן װאם , פיהל#?ןע?ע;ם אזוי טיט ,ךראס

.גי^^אנין ^אךלען .  טאהן זאל ̂יר וואס געװאו?ט ניט האט ן$ר .
ת, דעם ןןין ?עלה ^רןיא זאל .א^ווײג ארערהאכין אן . .
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 .ןײ^ר ,געריסין לאזין איהם ]ײן, גוט אזיוי איהר »זאלט —
^ט ,?כיץךליןד אז .װא$ער .קײן ניט איז ןלוט , מען ווי . .
ט איהר אז ,ןאגין איהם אי־ *זאל — . ? דא ד̂י . .

 רופיל זעכצינ געס איןז ,איהפ זא^ט ? ניט װאם «?אר —
 מיט ,טיטיטרו-ד ^ךלעןד׳ ךיער ,כל־ר .זײא ךין אר8 אונ ,אהרזאי(,

 האב איןד ;בזיון _קײן מיר אי3 איז דאס ;טלערין מיט , ,#ווייס
̂ע גאן.ץ ךי^ט פאר ין1$ ,זץד  בעט- יסיל3 אהיפ׳ט לןלײךער ®יי

א חוץ > געלט ^דײטע יל3ת 150 האב אוג , >׳גיװא;ט  זעקציג ך
 איז ;?רוטה אײן זײא פז-ן רילט §אר ױט האנג}א־ איןד ״יואם
 וויא האלז, טאי&עס אויפין הײ;נט ,אטײךיל אז 'שעגער .ךען

 ?ןלײ?ען אילט־װעגין' פו-ן אטיכעלע טיט גײט טען אוג ,,אןזױה
. ? לוא ? לה3 זימהגסה . .

 איר פון , $ײ;קײט איהר פון ,ןיןז אויםער ג-ץוען איז הלל
 , איויג אגוטע סיט איז וואס סן, .גרוים איהר פון אונ ,הליגקײט
 יעךער איהר יף1א ,אבר יעדער איהר אויף ^װאךין געלײגט
 איוינ־ין אלין9 אר׳ויף איהר , נרײט: ירוען3 איז ״ער ;ול-נועה
. .דיאלז .

. ? }אטען אײער איז ,װיא — . .
״ . .לו$ע3 סײן איןז . .. םײדיל .דץפט —

בלומע אנאכט( איבער )אחתן ל
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קזװעסטער אימגר אבױנאװסקע הלל ! ״בלומע —
. ״קץד . . אוי;ין אײערע &אר איצט #טייט . דער לע?ט . .

.טוטער אײער מוימע ךיא , §א$ןער אײער , »פעטער .  צוא גײט ,
. !. ״ןאחענ^ער .

.,אח — . ̂ער דאס זאל . * . ? הלל איהר ךץט ! צאט . ־קיי
. ׳טאדין ךאם קאןז אײןד , )ויטין »ןיט . . ? פאר'׳טןןעחט איהר . . .

. !. העלפ-גאט , גאט ״ניג — ,בלוטע טיר פאר ניט זאוצט .
. אײ־ נאי דצט פאר ;יט דאס האב ״איןז .  ,נוט וויא , אח .
 איןז א־ינ .ציצציג טיא ׳ געטבאי װיא , זײצט איהר ,;גךיל »וויא

̂ען . ? אײןד *גע . .סא;ד אײער מיר גיט , אהער ק־טט . . .

 ^אר ,סא;ד דיא ט־גענק איהם גע;א;גען צו איז בלומע
 נעװאךפי־ן ןיןד ד,אט ,זיןד באי ̂ןער גיווען ;יט ין1$ איז הלל

 ,קו׳םין הײ^ע טיט ?איקזאטין זיא קאט пу ,האלז א־ױפץ איהר אי3
 געווײצט האט ער , קרערין פײעחײנע סיט ,?;ים איהר בעגאטין

̂לײן וויא  הײליגע ׳ טרערין א$ת׳ע גיװען ײנען1 ךאם ; .קיך אנ
. הארןיין ̂ףלנד ?ןיפין ,יפון קוסץ

 זיןל האט הלל אונ ,אךןעט איהר צו ;עגא^גק איז בלומע
 הין גײן אניי^ם אי^ער א^עהײטק אונ ,ןנימ ךעם נעװא׳ןזין אפ
. נ־ןלעךט §אר ,?ןךאטט ?אר , צימער איבערק ד.ער אונ . .

דער אגאכט( איבער )אחתן



 אסאןז ׳טוין האט , זקרנים בן נסמנ׳ס ר׳ ,גאטליכ הער ךער
 מיט ,מײךל ךינםט ךיא בטמקע צו ,#טיין צו נעפראנירט טאל
 מיט , ?ײזק מיט א׳ױןד , כולטחות טיט רײד .גלאטע טיט , נוטץ

 גאר I ре? אטאוסין גימא?ט , ?זאל יעךער האט אונ ,ו.רא.לקײט
 ער אז , נעמאלטק אפ ניט לאשאק אלעו\עטען3ןע ךעם האט ךאס
 נאןד אים האט ךאם אךך?ה ;זײן ט׳טוגע אונ ווילד ניט מער זאל
 ,טײךל ךי:?ט אידלטע עךיעכע ׳שײגע איעמע ךי אונ ;גיךײצט מער
 פוין שטײן איױם ערניךערוטען אונ ,גךאן־הײו׳טן פיל זײער גט;?לע

 ,אונ.גילא^ין טראגין'׳ןזטיל איבער דאס גט:?לע וואםזיא ׳ בל.זקוגים
 ייעלען ױעלכעי ,^לטערין איךע ?אר ,פון ךער .ציילעץ ךער צו גיט
.האבין ;חת.ניט לרוים פון״קײן דער

 פו-ן אחיים.געאנגען איז בל־סע וואם ,מינוט זע&ייגע ךי אין
е':лд אין ,או־בעט איךע אהן5$ ,קיןד .אין ארײץ איז אונ , ךמער 

 אומאי^ען איר נעװאלט האט אונ ,ןיא;אןז.גיגא;נען באלד גאטליבקע
 יןןען וויא ,געטךיבען זיןד פון אים האט בלומע ; אךעטס זײנע אין

 ,?עװא^ין געזיךעלט׳ אים האט ןיא ;ה,י;ד קוך;עם5א£א טרײכט
 צום האלץ טתקעןע וױא גיווען איז דאפ נאר , ?לא^ע צו גיטאהט

 ?יר װיא ,להלציס א־ויף וויא ,זי־ןד האט #אןלאטאן ךער ; ?ײער
 אלע זײנע §אר ,איר אן ײן1 ״קם1נ זיןז מאל דעם גיװאלט וואלט

 ױװאךפין מײךל אךעמ/ג יףדי1א ןיןז האט אונ , תמיד פון ״זלזולים»
 אין גע׳שלא^עןי אײן $ע?ט אזוי זיא האט ;רעה אלזיה וויא

 היל?ע אים גע^ריק א־ויס .קאם האט זיא אז , נד;הא ?ע?טע זײנע
.כאנ^עװעט ׳ ״אי װאךטער צ־ווײ ךי . .״ !

דער אנאכט( איבער )אחתן



 זיך אוג ,דזלל גע^רײ ךעם העךט ךער האט ^טטער ד־ער
 ארוים ער איז , צלטלאף פון וויא ,טדו׳עזביות זײנע פון חאןענךיג אויף

 אונ ,העךט דער וויךער באלד האט אונ ,הויז פאר אין גילאפען
 פו-ן ךיזײט, צו גיװאר$ען ןיןז האט ̂נר קול; בלומעס ,כ׳א^ט ךער

 טיהר קיןד ךיא אלד3 האט אונ ^יהעךט זיןז האט קול דער װאנען
ט זיןז האט אויגען זײנע אר2 ;נט:ױ^?י ל ע ט ^ ר א  קלי?ער:א׳?זרע פ

•י לד.:בי
 אוג ,ךאךנענעם פאר דעם ער האט ,פיל מיאלטעװיג גיט

 זײן פון יךאמקעס ;צןױי געפײ^ךט ארײן גאטליבקען ׳טעטטען ?אר
.האגד געזו^ער פולער .  , גיטכאפט יל9 גיט אויןד האט גאטליבקע .

 ;קאפזהלל'ם איױף בנײאננין צו• אים אונ ^טעקין אגעזיןטין געהאפט
 האט מײךיל די;סט ךיא , ?לוט טיט גײואךען .גיגאםען $פ איז הלל

 געװעלןט אונ פט:גיקלא האט זיא ,גע#רײ נךעסטען:ךעם געמא?ט
 ׳ ןײמערען א_לע פו-ן לויפען גע^אזען זיףי האט ימען ;הזיחרין אלע אין

 האט מען אז ,אזוי}רױם גץואךען איז רע׳ט דעם מיט טויטיל ךער
 בײל אמת׳ר ךער איז דא ווער .קלײבען אנא^ךער פאר ױקאנט גיט
• דןיב

 זיןד ח^ן דעם נ־עטראפען האט ער :געזא^ט חאט נאטליבקע
 }ילעךיגט אים ̂נר דזאט דערי^ער ,ױײךל ךץ?ט די קו-^ענךיגיטיט

 דאם וויא נאר ; קעךטז פאר צײלט דער האט חתן ךער ;אךץ דךןי
 ךעם מיט לה3 ךי ;פאםיג אוג #ײן גאר ױט גימי?טע ךי אין ,אין
.פעטער איר גלוי?ט:גי האט ^אז .  זיא ,אז געזאןטן האט אונ .
 נךיג:נעמע אונ בעדאגקט, זיא האט ךןך,ן דער דזתן!״ ךעם ניט וויל

זײן איויף אױעק איר טיט ;נר איז , הא.נד ^אךין בלומען
.ױא:אפל . .

 דער ׳טטערל ר׳ ;?ריה דער אין א?ט ^יווען איז זײ^ער דער
 ^עה א טיט ;צךה פון.קײן געוואו^ט ווײלע.ניט ךער האט ^דפן
 < .הוװז מיט דאוויגט ̂נר ;דאןו^ען ^והל אין אוועק ער איז ,"צוריק

 נעטען אפ וועט אונ ,טחותן צום קו-מען זך וועט אלד3 אז ,ווײס ער
פינף אנאכט( איבער )אחתן

— 26 ־־״*



^ ף3י9  ; מ^רךו ^לעזלעך נוטע א*אר חיץ , *עהנעךלעף ייוי
ת אן טאקע אינ ו ד ^י אן  אװעק ;גר איז ,דאװנען גאכען ן
טחו^ן. צומ

אי  איז ^זרעק זײן ̂ריױס ױיא ,?יןזעלק זיןי׳פאר יעד־ע^קאן ;
־ער .ןיין אז ,װיסעןךיג דער זיןז גװוען  אײן געז־ויעלט האט $נין גא̂ג
 ,}עלט עדכנית ?זיט!ײןע ,האפו^ען אלע ײנע1 י• יס1א אונ ,נא?ט

 הבל מיל, יוױןט אפולוטע ! חלומ אוויטטער א^זער , ם1אהל איז
! הבלים

 ךער וואם אלןט ךעם , צײלט דעי אים האננין מחוח^ים ךי
 ײנען1זײא װאם קט:נ;גאט.גידא אוגהאבין ,אפױטאהן דא האט חחן
— .גיװארין ןטור אים פ;ן

 אים הלל איז ,אהםױא אדיכןען ניקי^ען איז ע*ט>רל אז
̂ר האט בלוט ךי , ^ים אפכײליןנען טיט גיקוןזען א^־עגין  ין1$ זיןד י

 צײלט ךעי דכן;ש ךעם האט ;אןיןד פעתהיגט אונ ,געװא׳ןזין אפ
 ,גוט גיווים איז פיךט גאט וויא :.ױזאגט האט אונ ,אמת ךעם

 אץ פאהךען וועלין םיר ,נז־או מיט פור אזייפען אײןד ,ןעצט איצט
 , לעאים א #רײבען טיל װעלין יאלטין ,^עײןער צום צאן נךרות

 דעם נע$ען'; אפ צר פוןטײן ,אייןד איןז װעל געלט, ^ךכניות
 אװעןד ל?עין;זע ךעם §עטעל צו-ם גיקומען זײא .ןײנען טאנ זעל?יגען

רוהיג ^א;ץ הלל האט גא?ט זעלפיגע ךי אונ ,א^;אים גיווען איז
* ןע#לא§ען
 טיט הלל ;,חתעה זײער ניווען איז ^פעטער סד#ים ציוײ טיט

 קלילען7נל:א לעבען זײא ,נןגסד אין תקיף גא^ץ .ןײנען בלוטעלען ןײן
 ײגע9 .גאנץ האבען זײא ; לע^ען צ^ףיךעגעם א , א^זײנעם

 שאךלעטאן, ךעם נאטליפקען ,סייוס עד מא^ען ךער אונ ,רינדעךלעןז
 ( ווײס ווער , ̂נר ניט ווען , ׳צךק נם:ײךי3 גייוען!ימןר איז ער אז

— .געפאםירט װאלט עס ןויא

~ 7? « ׳

ניטאיבעראגאכט( )אחתן



 אמ , התונה כלוימעם מ־ט הלל ;אןי יאהר ?יױי ײיא ^ער ניט
̂ער־א .גיווען איז ту ;ױשטאךבי] .גכיר ךער נחטן  אונ ח־וב $על גר'וי

 איז אהאי וואס .א^יקוטק .גיט כןײנעם ירו^ח איז.קיין קינךער ךי
 איויף ^רײט.גיװאךען צוא אונ ןייט « $ךע זײנען זײא ,וועהךט

 לעבען זײא ,_ק?צױם נרויסע; אלע !ײנען ײא1 ;װעלט גא^עוי ךער
.יחום אמאלי^ען פון ,וןױת דעם מיט נאר . ̂ר .אז .  .זײ

•טאטע . .
 מיט ער״ה ту נאןד איז ,נאז י$ען1̂ ךעם טיט טײדיל ךיא

 חתוךז האט זיא ; נןלעגער }יט װעךט ту ,נאז י;ען3זעל ךעם
—. .קי.נךער ךךײא טיט אגרו-ע א^נײןער ®אר לא;ג ניט דא 'גיהאט

, ארײנע טיט ,געהײלאו׳ןעט יןז1א שוין האט גאטליבקע
 או^ערען איהר באי לץט ту ,אלמגה יאהךיגע זעפציג א גאר

ס ליײ{יעל.ן ;״פאנטאפעל״ ע ק ;  ער אז ,מאבאק אפעקיל אויף ^
 נע$ןען וויא יםוךים מיט אן אים קויטט , נעיזען איר באי דארף

ער ףןדךױי^עהן ^אי ,מויל פו-ן צי̂י . . . ту לויעךט,т у איר וואףט 
.יוךש א^ זײן ту װאלט ,טויט .  ^עטט ,לסנאים אױף וױא אונ .

. יט3 יל1ק איל.קײן

ענדע

אנאגי®( איבעל )אחתן --״־
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