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♦1
 אלזא !טענ עפט וואם ,א§אטואן ? ראם אין ױער —

 וויא , אנלייכװעךטעל .ןנןןיייא ניט ,חיית ארטען דוייא פיאנ־ען איז
 ,צנױיןזע ךיא ,פלײיש עםטז וואפ , §אראךע אײן !אאיד־ בין איןד

 צי הער I הס־. טעג ;>םט ױאם ,ךךיקזטע דיא אונ ,גראז ;גהט ױאם
 די אונ щ גןינסטערע מײנע אלל״ע אויף ?יר פרעם ,טענ־פרע^ער רו

ו !ב׳לעבען ,אונמוטהיגע ה ה !עםעןטעג - געשאפט אישײגער ה
 ארעם איין איבער ןעטאכט לוןטיג ןיך ר.אט רייד דיא ?יט

 איז ,חתן אלם ,וועלכעו ,קלאפשטאך דזעשל ®אן אױנ^ער בחור
 איעם דער .ציפקין אליקום מחותן זײן צי• גאפט צו גע־וטען דאס
 אין .װאר דאס אוג ,עםען צו}!יטטאנ אהין געק^ען איזדאם בהור
.דותן ךעם , גאמט ךעם פון נעגעגװארט דער

.אױף דאך הער ,העשל ,?יטטע — . !.גיט0איד !יעלײךינ .
.בײא ךער יןד1א וואר װעלכע , פלה זיין ,בלומע א\הם בעט

 הער - ,הע־של וױי^וער לאכט !א;ייפ גאר ,אויפהע^ען —
א צו  גאנק מיט אז אמת, איןךער טיינםט דוא !שמינדער ,ת

 >נם !אתכלית צו קומען וועןוטו פךעםען $עג יויט אונ כןװעטשענעם
 וױא ,ךןאהעל דיןד וועט אונ אקץב צו ,;עובניק ארײיער קימק }ועט
.ב1ט אבן איין . ר וועט .  ,עפעם ,?ןאכטער ײן1 געפען צוועק ך

 !נןעםט אײביןע צוא ךער אונ !ח ה א^װאך^ע טו־שע אנראכע
 ניט שוין זיך $ען;א^ט ,גאךשע דיא אטאלינע;אהךען ני^א ! אפע

 אפילו !מאךע אוים ,;ײער לײרינ ,כןװעט^ער פאנק נאך מעהר
 ,שלאק א^עיק אטאב^ער חאט וועלנער ,אבאנדער , אטךעגער
פאר §אטראן א האפען וועןיען יך.ניט1וועטא ׳ אבלינלע ,אהױקער

אײן ארט( פון )גיט



 זיטצען איהם זאל וואם ,אדאימאיעמיק ,גײער אלײדיג אײדיפ אײן
 ארײן. האאר גרא;נ ךיא אין פיז קינדער אפאק מיט נאך האלז אפען
 איהם בייא זיןד לעךין אונ א׳שוםטער צו בעםער ,שליממזלניק ,גײא

 בײא זיך לערען אונ אבאנךער צו נײא אןער ;ךראטװע דיא דרײען
ר וועט אפשר — ,יײפען ^לאנעז ארום א־הם  אוג אנליק האפען ך

 אווײב׳ פאר אטאכטער זײנע געבען אוועק דיר װעט זײא פון אײנער
 אױנען׳ ךי אויף לאמקעם רױטע האט וואס , טאכטער אזא נאטיךליך
ק פרן גךיבלעך פ א ק ק א  ר,ײן ניט גלאט איז וואס ארער ,צי־רה ?

.האפען צו יט4 האםטו גליכןען בעםערע אויף . בעזדעטיכע
 ;אוייןד העבפט נעזעםען בלוטה איז מאנאלאג דיזען וואהרענד

 פין בענעהמק באזעפ אונ נראבעם אזא פאר פעךךרופ פון געךענןט
 ערז. שטילל דער אין געבעטען אימנזער איהם זיאהאט .חתן איהר

 נערעדט אונ נעהערט ני־שט איהר האט ערי גאר ;אױפהערזןן זאל
. ױיניגע דאם

, רײד אזעלכע הערענךינ ,בהור ארעם דער , חילנק מיכל
 מאנטעל דין אעעצױגען האט ,נעגעםק ניט מעהר שוין האט

: זאגט אונ געהען צו אוועק
 אײגענטליך .וועךטער צווײא זאגען ניט מעהר אײןד וועל איןל -

 אײן אזא מיט געוואיען גערעךט זיינען וועלכע , ךײד איײערע אויף
 נאר ;ענטפעךן געדארפט נישט נאר אײןר איך האב ,טאן עדעלן
 ,אמיטנליד ווערט איהר וועלכע פון ,היויז ךיזעם אכטע איןד וויילע

 ברויט; מײן פערךין איןד ,אומזיםט ניט איןד.עס :זאנען אייןז איןי וועל
 מײנט איהר וויא ,אפארטיע ליב צו ניט איז לעךן איך וואס אונ
. אאיד איןז ?ין דארויף .לערנען ענען(ר וויל איך נױילע נאר

ה! — ה  אין איבל זײן צוא אום — ,העישל לאפט — ח
 אונ פעךער רעם פון אױאך נילךען צעהען לג־יגען אונ א־שטעטל

 אפלוטטרינקער׳ אישוהט זײן צי• אבער ; נעלד יאד אומזיפטינע פאבע;
 עסען אונ אפינפטערער אכלמד זײן צו אדער ! פרנםה עךעלע אײן

הו ה טעג ךךײא אין אײןמאל גרױפען װיטע ה
אונ אי־ט( פון )ניט
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ק געצויגען אויס העשל זיך האט רייר ךיא מיט אונ פ  א
 זיץ פערריױכעךט האט ,אפוס אױף אפום פעךװאךפען ,׳טטװזל

 שמײכעד אבײזער ;רו־יןד פון םנױלען לאזען נענוטען אונ פאפיךאם
.ליפען זיינע איויף געשװעפט האט

 אגרױםער - , וױיטעף чут לאכט — !לעךנען ,לערנען —
 איןי .מיט ךער זיך פעךיהם אונ לעךנען ניט ?ןען אט'איןד !גליק

 ! ה ה כלה װאוהלע אזא נאך צו דער אונ נדן רוגל טױזעגד געהפ
 ראס אי ,צװעלןש.קאךבען ? שמינךער ,נעהמען' װעסטו וואפ אונ
 וועט,קענען יואם , אפלח אינ ;אציג צו ךער א־נ ,מזומן אין ניט

! חע ך,ע הע אנאךטען אין אפוגאלא פאר שטעהען
. בלומה װיעךער איהם בעט — ,הע־של ,יף1א הערךאןז —
 אונ ־שטעהען װעל איך װאו !אויפהערען ^ע&עס וואס —

.גיכסטען! יגע1ט ךיא כאמען צו יס1א זעהען איןד װעל ,געהען . . 
 ,ךיא.פאראזיטען לאזעז יף1אר ניט »ייא איןז ררעל שוועל מײן אױף
!נעהער .לײךיג ךיא ,פרויט-^סער אװנוטצליבע ךיא

,ךעו צו :געהער אלײיינ איז ;זם װער ,גיט גאך ווייס איך —
 שפילט וואם ךעו־ אדער ,יעךנט אונ נאכט אגאנצע זיטצט ײאם

 ? אומזיסטיגער.עסער אײן איז ווער אינ ;געכט גאגצענע לןאךטען אין
 צוא ,לעךגט װאם״ער .?אר ךער ,עפען ױט מען װעמןןן ,דער צו

 ףד־עךליכער טיט זײא פערשמאךט אונ ועלט האפט ײעלכער ,ךער
? געזעלשאפט

 איז אנןענךיפען^ער ־קטאךק העשלען האפען װאךטער ךיא
. אױפגעשפמננען האםטיג איז ,.העם פון רויט געװאךעז .  נאר .

 אויס יעװעלט האט ?גר .נענאננען ארױם געווען לאננ שויין איז מיכל
 איהםאזוא געװאנט ;ענערהאט וואפ ,פארבלוסהן האךץ גיסעןזײן

 פ־ן גענאננק אדוים ין1געװען'ש אוי־ איז זיא נאר ;-צי■^עלײךיגען ל־פ
. פעךשאפט פעךח־וס פיל איהר האט כצעיע ךיזע .ךאנען

— 5 X

אליקיםארט( פק )ניט



.2
 הפית בעל אשײנעם פאר געךעכנט זיןד האט ציפקין אליקום

ר.ל׳ שטעטל ךער אין א ו ו  .אויןד ארעם ניט אבער ,רײןז ניט .
 האט ער״ װאו ׳ שטאךט עקי אין הױז איעענעס אײן נעהאט האט

 יט9 געהאנךעלט האט?ןר צו ךער , לאיוךדןים אןסנ;א אײן געהאלטען
 ךאט — אײגענעם.קאפיטאל זײן טיט ניט ,זוימען מיט אונ פלאבס

 דער פון גייר דער ,װײס נם1נר ר׳ נאר - , געהאט ניט .ער האט
 ערייל9 װיא ,האנןלען צו יף1א נעלד כעפען איחש פלעגט ,שטע?!ל

 ךען ,צוטרױען פיל איהם צו נעהאט האט .געדאךפט ^אר האט
 אפרעםךע אונ .מאן ^הרליכער אײן ןעווען ווירקליןי איז אליקים ךער

 שױן ןואט .ער .הײליגטהום אײן ,װיא ,געהיט ערי האט כןאפײ״קע
 געלאזען .גיט איהם האט ךאם אונ געמאןט חתונה קינךער /נטליכע

 איגגסטע זײן מאכק סתוגה ערי ראךף איצטער .קומען צוזיך
 מיט געשלאגק זאממען צוא איהר פאר האט ערי ,גממה טאכטער

 זיך חאט ערי אי־נ נךן הונךעךט אכט ארופל שןויךיגנןײטען גרויסע
 ,רובל יזענד1ט גאנצע דיא חתונה ךער צו לײגען צו געווק מתחנב
 הונדערט אכט טיט געהען הךןד וועט ״,עס נעהא$ט האט נאר;גר

 געוויס דאך איז חתן ךער ♦ וועלט ךיא זיך פיהךט אזוא .יןד1א
 ציא לאזען צו ניט נעוויס וועט ^עךעלמאן אײן אונ ?גךעלטאן אײן

 טאכטער זיץ 1אז ליבט ערי אז מעהר ךעסשא ;געלעכטער לײטישע
.ליבענסוויודיג וויךכןליך איז זיא אונ

 צוא דער אונ ,שײן אונ געזונד וואו בלומה וטאכטער זיין
 מיט מיטלײד האבען פלעגט זיא ♦ טער(כאראה אין «ט אונ מילד

 ,אלןלײנעט־ןאפיטאל נעהאט האט זיא ; נאטלײדעגדע אוג אדעטע
 , דטד נמילות איס ,;ען1פר ארעמע פערלײען פלעגט זיא וועלכעז

 זײער פעךךינען אונ ?אךק אפען האנךלען מיט ךער זאלען זײא
 זיא װאו ,טובות מאנכע אנךערע נעטאן אויך האט זיא ;בריױט
;געװאומט גיט זיא האט פוטץ פ־ן מאךעש פון .^עקענט נאר האט

האט ארט( פון )ניט
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עזע^אפטען נעזוכוט ;יט האט  נוןעצען; כןיי;ען ?יײ^ען װעל$ע נ

ג זיןי פלעגט זיא לי ענ ע, אײננעפיגען ^ הויז  העלפען מיט פ?ענט צו
 לאסט יײערע' אום ׳ אר?״ט אין אונ מלטאפט אין ;זלטערן *יהרע

 צ?- איהךע פארנעשטעללט ןיף האט ./נרלײכטעךן צו זאךגק אונ
 יילײנק ׳ איטטיללען ̂אר-א״י•] למןסוס. ארנ נלאגץ אין גיט קונפט

ט׳ זיא ׳ װעלכער ,אמאן ?יט לעפק פךיךליכען אונ פ א  וועט ה
 זו־קען וועט זיא וועךקק• אוג ,י&אטצען צגא איהו־ פערישטעהק

.אכען9 צו ^ינןליך
 יסע1*4״.אינע׳3אדעי פין וואר קלאפשטאך הע^זל חתן **יהר

 איז וועלכער < האנדלער אפלאפש ײאר פאטער ןײן .?זטאךט
 ךעם פון פיךמא דער או^טער ,הײנט .נעשטארגען א^לאנגןוט

 ,הא^רלער א$לאפש איז ,;עזאנט אויך זיך האט?גר ,פאטער
 יין1 אויףאיהם: געקװא^עט אליקום »יךדאס האט §אר דער אונ

 וועט זיא יועלכען §אר ,אקױפ?אן אטאן האבען וועט טאכטער
 .הארץ א^עזונטע אונ אפף(ר אהדןיןען יט9 כ־־ויט זאטטע האבק

ט האט ;נר יואש ׳ ײיךנקייך געװען אבער;יט איז עדי ע י  ,צו'זיין ^
 פעך- לע^ען זיין האט ג3א אפלאגט ,געהעו־ אלײלינ געײען איז
 װארפען צוא אי־ם גאר .געזעללםאפט לידערליכער ?יט בלאןנט
 אז.ער ,?ענוײןען צוא אום ,הײשט ךאס ,אויגען דיא אין שטויפ

 אונ ^ח?ים .]״’<» דאך שטעהט ,ער — ,פלאבש פון אקויפמאן איז
 וויללען ,שװארץ-;אהרען אין מהותנים דיא אונ ,נרן אםך ווילל
 אשיתף גענומען ער האט זא ,אזוא גלאט עפעש געלד געבען ניט
 איהש פאל אויפקויפען זאל װעלכער ,אמיין איךען ארעםען אײן

 ,עךרײכט ערי ד»אט מיטטעל דעש דוךןד .דא־פער דיא אין פלאבש
 יןגי ,V ׳ לאך האנדעןט עיי דען - אקױפמאן איז ערי אי * ^יל זײן

- ג לי ײ ל ט ה ע  קל־^ט צו ךער .איהש פאר הארעװעט דען;ענער ן
 ליא - דײטשעו ךיא וויא ״ טאנטל אנראע; אין נעהען אױש גאך ער

 שטיך,לעף נעוו;קעלט ארוש נע£לאך(כ ךיא יף1א אונ ,קלאפש־האנדלער
 ?לעגט ?אנכ^אל .אקויפטאן נעוויש ׳טוין ערי אין זא ,פלא־ס

אללײן איט( פון )ניט



 / געגענד אנדער אײן אין פלאפם אײנקויפען פאהךען אחיים אללײן
 אײננעפאללען איהם איז דא . פאהרען פלענט שותף דעד װאו גיט

 ?לעגט ;ןר וואס ,פארנױע ;עדער בײא : נעדאננןע אגלינןליכער
 אךךיטל מיט סחורה ךיא קאםטז איהם אז ,זאנען ,ער פלעגט ,קוייפען

 ערזהאט ךאדוךן־ . בעצאחלט וױךלןליך האט у;г פיל ווייא ,װײניגער
 אז ו געוויזען ארויס זיןדדאך האט ערםטען :פעולו־ת צװייא געטאן

 כןען צוױיטען אונ , האגדעל פלאלןס אין גר־לא בייה ךער איז ער
 האגדעלט ער װאס פאר מאכען, פאךװיךפע ישותה דאןדדעם ער
 ;.קאנטאר אין פלאפם דיא אפנעפען פײם . ענעךייש אוני טרײא ;יט

 האט ערי צב״ש״ ,שאךען אשטילןל אויםקומען אפילו אים ־לעגט
 אללײן האט וואס.:ער ,פכײז זעלבען דעם פאר פלאפם לי ?בנעגעןען

 נעזאנט האט /נר וױא אונ — ,וױיניגער נאך אמאל איונ יגצאהלט
 אויסגעקוכוען איז געצאהלט, האט ц? וואם ,פךײז זיין שותף זס

 אױפ־ נעמהט איהט ;זר האט זא , ררבל הונדעךט פינף פיר ינןה
 אפילו איז דאם . פרנםה פערמײנטע דיא פון אהעלפט ׳׳הלק
 פאר אנאמען־ זיף ̂ער כןךיגט פאר ךער אפער ;אמת ,ואךען

 ניעט א^זידיך צו אונ , געישעפט ?לאפם דעם אין אמזיק , ־יה
. פיל א1אז מאל צעהען אײנטךאנען איהם
♦ אנךעךס גאנץ בעװיזען רעלנונג דיא זיןז האט עגדע אם

,מאכען אלליץ פלעגט ?נר וואס , טקיגעשאפ גלינ,ליכע יײא
 מיט אמטופל ארעטמאן איײ נעווען איז וועלמןר ,ישותף '־עם

 פרנםה ךא איז צוא ,געקוכןט ניט האט װעלכער אונ לןינדער
א פץ אזנ ;מען דאר־ לעבען , ״ ווינטערנאלט לאנגע ך

 זיך האט - ,פיק מלכה דער מיט פעךברײנגען פלענט ־.עשל
 איז ;נר אונ ציפעיע אכימערע געלאזען אױם יךושה גאנצע

. ב1ח פ.על נעבליבען אך?
 איאחר שתכים אין עוין שט״ט קלאפשטאך העעזל אונזער

 דכײא אץ נעשטעלט אפ זיך האט ער״ .אן פריזױו ךעם גאן־ פון 13
 , אונגליק צום אבער ^יט. אקאפײקע װײניגער ,נדן רופל &יויזענד

״ דעףי ארט( פון )ניש
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 אפעםעךע געפינען נןען , רופל зооо מאכטער זײן גיט וואס ,ךער
 אינ געלאנט ניט איהם נאןז זיןז מען האט זא ,אין ער״ וויא סחורה

 . פינף א;אהר געזעמק אכ אז;״א עראיזזזיטצען. געפלימנז ^יז ער
 פירקע זיין פון געלאזען אראפ האט^ער זא ,איז.ניסט ׳ זעחט ער

юоо ניט או־יןל אבער האט דאס !סלעפן / אגוטסקײט .רובל 
 . ניסט איז и? — ,א;אהר נאך איאוזר אפ לויפט עס .געהאלפען

 אט׳טך אין הײסט רוגנל.ךאס 1000 גאך געלאזק לוױהאטאראפ
 וויא , ריפל טויזענד צװייא אפגעזעסען ?גר איז יאהרז צעהען פון

 ז״ערע אטדעלעניע דאלגאװאיע אין אפ ײטצען ת1ב1ח פעלי אללע
 ניט יך1א איהם אן ײןד מען האט רויל טוײענד פאר נאר .חובות

 איהם האט װעלכער / ציפקין אליקום געקוטען איז עסי פיז ,נעחאפט
.מזל מיט שידוך געװארען איז עסי אי־נ ,גענןעגט נוט ניט

 אין 'М ׳ הכל דער צו יאסט .צו נעקומען דאס איז?גו הײ^ט
. חתונה ־זײער זיין דארף אהם מאנאט צװײא

—י■о-Ш־ ■י

,3' ;

 פין נעלאפען ארויס איז »פחייר ארום דער ,חאנין טיכל
 געהאט מאל ךעם האט ״ער .אפעהט פון וויא , שטופ אליקומס

 . טויט’ צום ביז נענןרײננןט איהס האט װאש ׳ בעלײדיג^נ אזא
 אשטראם ארױס ײיהם איז טרעפ ךיא פון איאפ איז ;לר וויא

 אזוא װאנד אןז אנגעשטיטצט אוויילע נעשטאנען יז^ י 1טרעל
 ער .נעהען צו הין װאו ,געװאוסט גיט חאט אז,ער , טוםילט צוא
 איז יעמאלט װאו ,מדרש פית אין געראפען אװעק פאלד איז

 ׳ א־שמיענךער אן געטען אװאךף זיך האט ;בעדוען ניט נןײנער
̂ף ךעם אננעשטיטצט  אוג״האט הע;ד ײןע3 זײגע אן טןא

. געוױינט
ער ארט( פון )ניט
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,ארעם וויא אונ ,אנזעהען פון שײן 24 איאמר נעװען איז ;נל
 אמנעװען . נעכןלײדעט ארענטליך אונ זיױבע־ געווען דאןד איז.עף

 גוט נעכןענפז האט чу . שטאנד לײכען פון .ניט , אזוהן אמלמד׳ס
 העבראישער דער אין משכיל אגוטער נעווען איז 'אונ לערנען

 ,ךײטש אמ ריםי׳טע אמאסע געכןענט אױןי האט , ליטעראטור
 ׳ װאיאזין אין זײעגדיג חברים זײנע פון נעלעוינט האט ,ער וואס
 אללע פון לײט ױננע גע^ילךעטע זאןןמען צו .קומען עס״ הין רואו

 בעליבט זעהר שטעטל דער אין דא זיןד האט ערי . שטאךט וױיטע
 שײנעם זיין דוךןד אונ לערנען אין ,קענטניס זיינע תךןד נעמאבט

 פלענט ערי נאר ,גענעסען ניט טעג _ק>ין האט ער . בענעהטען
 טיליטאג צו נעגעסען ער האט איןיטער נאר קעסט;״ זיך״אנדיננעז

 ;ענעבען/ײן האט ערז װאס , אשטונךע פאר ציפקין יאליקים בײא
. הע!לראי'ש אין בלוטה טאלטער

 אנגענומען זעחר געווען ער איז הױז אין אליקומען בײא
 פלעגט 'שטונדען ?רי;ע זײנע אין אללײן אליקום . געאכטעט אונ
 פרויא דינע . פרײנךליכסטע אויפ׳ס אוגטערהאלטען איהם ?ויט ןיך

 האט אונ ארדענטליכקײט זײן פאר נעליפט איהם האט פךײדע
 אלײן בלומה אונ .אפאמימעננליד זײןןךן וויא בעטראכט איהם
 . פכײנדליןקײט אונ אכטונג גרעםטע ךיא ^ױרויזען איהם האט
 פלענט . יטיש צום דעךלאננען אללײן איהם זיא פלענט ״עסען צום

 יזעהר ^נקונןען אידזם פלענט , בעסטע דאס ךעךלאנגען איהם
 קוכןעגלינ ,געכען אזיפץ מאל מאנכע נאןד פלעגט אונ ?ץלד
.$י\הם אויף

 ער ווען צופיייען, העפםט נעפוגען זיך האט חאנין מיכל
 זיף /ער האט זײא נײא זײענךיג .הױז אין ז״ צו קומען פלעגט

 ,פרייגדע צווי^יען ; מענשען אײגענע ןיווי׳טען וויא , געפיהלט
 פיל איהש אױף זע־ען צו וױנישען אונ איהם פאר זאךגען וועל?ע
 שיינע דער פון פעהאנדלונג פכײנדליכע דיא הויפט א.יפער . טטעס

 נליקליך איהש הא?ען איחם צו גיטע אונ מילדע איהךע , בלוטען
געמאכט ארט( פון )גיט
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 שײנעם איחר זעהען צו הזייז אין זייא צו .געהען געמאכט
 גיײא איז גןליק פרײנךליכען איהל מינע ליבליכע איהר ,נעזיכט

עו איז ערי . פלײךע אגאנצע געװען איהמ  נענאךט געװען גיט אנ
 פון וױיט איז זיא אז , געװאוסט נוט נאנץ האט אונ זיןד אץ

 נעװאופט גוט נאנץ האט ערי . ערד ךער פון היכמעל וױא איהם
 פלעגט הפ;ת אבעל ווען ,יאהךןזן אמא.לינע ניטא שוין איז עס־ אז
 פלענט ,פעני;ען אונ בעכלײךען איהם ?לעגט ,אג־לױזניק חאפען צו

 קוכןט חיינט , צו ךער אויך טאכטער זײן אונ לןעסט ״געפען איהם
 איז ?ים אונ , פעראקטוננ מיט רהור ארעם אײן אן׳יןפ מען
 אנשטאנרמעס אײן אין ארײן ;אר איהם לאזט מען אל ,חםד יםער1אנר
 דאך אבער . װאךט אפדײנדליך איהם מיט רעךט מען אונ הוייז
 צו גצויינען עפעסי איהם האט ?גפ . ךט פון ךער ווײס הארץ ךאס

, איהי־ .  האט . זיין צו ךאיטען נליהליך זײן לעגטזפ .ער .
 זיךאנףפען ,זעהען צוגןענען אימםער איהר ,געװאו^ען נאר זיך

 אג״עלענענ־ מאכען װען זיך זאל ,/יס; פיײנד דױז זײער אייבינ
 לגר דוךןז ווא , נעפאללינכןייט אנרליםער לפעם טאן צו איהר הייט
 ; ברוךער איהו יאנרופען זיך רויל ,״ער זאגען ענען(ה איהר זאל

 פיײנדשאפט ךיא געוױגען צו איז עפי װען נעהאפט אויך האט ער״
 אין אײנטייטט אײל האפען מענען לאלז ?גד , מאגען איהר פין

 דילער איהם האט אמאל מיט — .חתוגה זײער נאך הױז זײליר
!נידערטראכטיג אזױ ^עלײךיגט
 ?יטטעךע אונ פינםטערע זיין בעוויזען איחם האט ;גר

 .עי ;שויךערן געמאכט איהם האט וואס , טאן אזא אין לאנע
 .עיי ייעלכע ׳ ךער פון אױנען דיא אין פעךישװאךצט איהם האט
 געװעלט זיך האט ?גד וועלכע פאר , פעךנעטטעלט אזויא האט

 !ךעגכןען איהפ פון יעטצט זיא ױעט וואס .ברוךער אנרופײן
 זיא * ? איהם פרן האפען .יעטצט זיא װעט אמײנוגנ וואפ״פאר

 ו וועזען • עהעלהאפטעם אײן פאר בעטראלטען יעטצט איהם וועט
 איז ;עטצט .לײדק ניט נןען ה־ײו א־שטאנךנעם _קײן װאפ

̂ר ארט( פין )גיט פ-
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 זײעי מעהר ין1/ט щ ערי • טהירען אללע פערשפארט איהם פאר
 ׳קענען ניט מעהר שוין אידזר װעטי ;גר ;רעטיעטען ניט שװעלל
 מיט ,אךע, אפרײגךליכעפ איהר פרן הערען ניט מעהר , זעהען

 אי־נ אללע.פרײדק מגוואךען אבנעיטניטען איהם פון איז מאל אײן
 אײג־ וויעךער ,עלענד װיעדער ̂זי־ין א*יז עריגוטעיהאפפנונגען.

 פינםטערע דיא :יט םעהר זעהט ;נר ;וועלט גאטטעש איויף זאם
 טרױעױגק ךעם , ניט מעהר הערט א־י מדרש ביתי דעם פון ווענד

 אױם־ פאךטאג קוםען וועלכע , לײט ארעמע ךיא פון םאטיװ
 מאכט ךאש אונ ,זאנעןז תהלים אין הערץ טרױעךיגעס זײער גישק

, טרױעי־יגער נאך לאנע טרוױזריגע זיין
!איז ;אמ׳ער מײן גרויש וויא — ,זיןר צו ערי ךעךט —, א —

 !מאכען צי־ מס.טיג זיך אונז איבער זיך רײדאק/גךלױבט יעדער
 !פיס דיא מיט טרעטען צי־ אונז זיך ?גךלויבט טויגעניכטש יעדער

 מיי.קיין האבען , אךעם זײנען מיר אז ךען צו ׳<־ וואש פאר אונ
 ... ? ניטי געפיהיל האבען.קײן ,ניט אױנען האבען.קײן ? גיט האךץ

. !איז וועלט דיא פאלש וויא .  איױף נאר קק״קו אללע װיא .
 אזויא ׳ גראפ אז,ײא איז העשל ךער !גלאףן אױפעךליבען דעם

וואש , דאח־יף נאןז שטאלציךט , אוננע^ילרעט , אונגעצאגען
 אישופט איז ,געלך .קײן אױןז האט ״ער ;לעתען ניט גןען

 נעהטט ער אוג — ,געהעיט האב אץד וויא — אכןארטעג׳שפילער
 גלקליכעש אזא פאר שטעהט איהם , ווע;ען ליבעש אזא אפהיא
 :;>ר וואס ניט מעהר ? אירפ אין רא ;איז וואש אונ ! לעפען
 אגרױמער אוג מע^ש אנלאכער איז ,אטאגיםנןע טךאנט

.פגיש עזות
- * Т ן

 העפטיגער אין צוייק ׳׳: ה׳ געהען ארום נעגוםען האט ;>ר
• בעוןענונג
 ויאש — ו וױיטער זיך ?יר פרעגט — ? מען טהוט װאש —

 ״אין פערבלײבען איןד זאל ׳עזוין ניט ? מיר פון זײן פארױ וועט
. ? ניךריגערלאגע ךיזער . פיו איןד י ניטזיין הןען ךאש , נײן .

— Г2 —
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.דאנען פון לוייפען . .לערנען וואךפק אװעק . ;  אריץ זעהק זיך .
 איז עפ װאו אנקומען ,וועלט געשאפטיגע ךיא אין וואךפען צו

. אנעשאפט אין אי־גג פאר  , לןאיזױק זיןד אנצורופעז ניט נאר . .
. בה־ר אךעם .  פון מאכען ארױם ,קענען ןיך איך וועל פיללײכט .
ע.. פינםטערע ךיזע אג  .שטײגען ^אך איך װעל פיללײפט . ל

 ךאך אין־ וועל ,דאנען פון אוועק וועל איך אז ! וױי איוי אבער
.זעתען מעהר גיט שוין איהר . . ? פערױעםען ךען איהר איך כןען . . . 
 ייעל איך .י .פערבלײבען דא מױ איך ניט! איך ק(כ דאם נײן•,
.געהען פעךב״א דא זעהען אמאל איהר .  אמאל איהר װעל איך .

 זײן ^יר וועט זעהק צי איהר ,יע .נאם אפען ךא • כענעגנען
 לאכען מען לאז . ךא פעיבלײפ איך יע .אלץ פאר איעלאהנוננ

ק לאז . . . מיר פון א מיט טרעטען טיך מ  איןד נאר — ,פים ך
 ♦ מיר צו שלעבט ניט איז זיא ;;ע . איהר פוןי װײט זײן ניט כןען
 עטװאש האכען ריידזאל כת־טאלע זײנע אז גלויבען ניט װעל איןז
 1 װעזען גוטעס אזא דאןדז איז .זיא . איהר יף1א אײנפלום אײן

 ליב וױא . * .שװעםטער רופע־ן הארצען אין איהר װעל איך ,יע
 איהר וועל איןי ! שוועםטער מײן בממה :נאמען ךיזער מיר איז
 נאןד פרעגען גאך װעל איןד :ווייטען פון שוטצעננעל איהר זײן

 זיךנאןד מאכט .פילל״כט. איהר.. ויענען ריירען װעל . .איהר.
ק כןענק איהױ ייעל איך װאו ,אנעלעגענהייט  איןז בין ךאן ;דיג

פון פרײנדשאפט ^יר אין זעהען װעט זיא אז ■׳ גריפןליך
• אברװ־ער

■ ♦4

 האנין מיכל ^יז בעלייךיגוננ רער פון געשיכטע רער ־פון
 זײא . יז1ה אין ציפקין אליקום צו געגאננק מעהר״ניט שױן

האבען אי־ט( פון )ניט
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 האט אליכוט ,איהם נאןז גע^ינןט מאל אײגיגע אפילו האבען
 זאל .ער ;געןעט,ן אונ נעז,עהען אמאל איהם טיט אלליין זיןד

 ניט איז ןןף , געהאלגןען גיקטס אבער האט ̂עס — ,קומק
 איז / דיא בײא געןץען ניט מעהר שזין איז העשל . נעגאנגק

 איהם האבען אללײן זייא אונ , אהײם צוךיק געפאהוען אוועק
 ,ער— ׳ אונאנגענעהטען אײן געזאנט .ניט אװאךט טאל .ק״ן ךאך
 פאר װײזען גענןענט ניט זיך האט ;גר ,גענאנגען ניט פאךט איז

 בעלײדיגט אזױא ״ער איז אליגען איתךע ‘ $אר וןאס ,’גלומהן
• ;עװאךען

געקומע; איז ןןם ,מא;אטען צווײא פאראיפער אזױא איז ’
א  אי, געפײ;נךט האט ?ןען װעלמי ,האכצײט ךער פון צײט ך
.;עלעדט אב האט מען װאם , דעם

 ציפקין אליקים ײא9 .נאכט דער אץ אוהו־ ף7>נ איז עם
 שטוב .אין .געםט אללע גע^ליבען זאמטען צו ין1'ש זיןד האבען

 טישען ךיא .אךלד וױא ווענד צווײא לאנגס טישען צווײא ישטעהען
 ליכט מיט ןעלײכטעט , טישטייער וױיסע מיט געדעכןט זיינק

 בוטלען פערשיךעגע מיט אױפגעשטעללט ,לאמפען מיט אונ
 .כײכןען צו פעךשידענע אוג גלאזער אונ $א£אלען טיט משפך■
 קלאפשטאק; העשל ב^קאננטעד אונזער ,חתן ךער זיטצט אן אױבען

 אידק יײא1 וויא , שטךיצעל אנןויסער ליגט טייש אפען איתש £אר
 אלטער א״ן ,שטעטל פין רב דער זיטצט איהם נעבען .זיך פיהךט

 ר׳ ש־טאךט פין גכיר דעו־ זיטצט בײא דעך ;טאן אנזעהנליבער
 אזנ האגדלען פלעגט ציפקץ י אליקום וועלכען פאר ,יווײס נרונם

 געזעהען זײנען נוײטער .^נענומען ןעהר װאהר ײאוועןכק.ער3
 זיך האבען װעל?ע ,לײיט אנגעזעהנע ,תיט3 ,עיי3 שײנע נאך

 דורך , וואהל^האטיג_קײט ,כײכטהום זי;ער דוךןי אויסנעצײקנט
. 'שמי.ם .ידאת אמ תורח זײעך

.התן צים פנים נןפלת צו נעקומען אללע ןײנען ראס
.זמי כלי פון שפילק ךאס זיך הזנרט הױז אדעךגײאעע פון

דען ארט( פון )גיט
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 ישטעהט ידחן יער אונ כעךענןגם » ךטצטךאךט פלה ךיא יען
 פאללע נעפיהל .צארטליכע דיא אונ ,טוסר זיינע זאנט אונ ו־אךט

א םון העוצער  רײד״ זײנע פון בעוועגט העפסט זײנען פרױען ך
 ימגע דער פון לעפען■ .קינפטיגע דאם שילךעךט ?גר וועלכע פיט

 ^עשטעהט ,עם ווארין ״ פעךנונפט מיט אױף ווױזט אונ פאאו
.פוױען דיא פון ט;ליכה נוטע ךיא אונ ןליק דאס

 וואם ךא וױרצןליך אונ,עס.איז .חליפען אונ װײנען אנדערע
 אנדער איץ איןי ארין ?ועטען פרױען דיא ווען ,װײנען צו

 ,טענשען פךעמדע פון אבהאנגיג ווערען ךיא אונ לעפען פון פעױאד
 ישענען אונ זאממק צו ״עךצאנען ניט זיןד האבען זײא וועלכע מיט
טמק זאכען ^יל אין זיך ש^י ט׳ א קיןןען■ נואתרןז,עס , ני  אהיםךי

 ךא מען טװ הײנט .לעבק אים א^אננעחטמכקײטק ערששע
 צור מיטטעלן נײע אױפטאן ,לעפען אךט אנדער אײן גױען

 דא דאךח טען . .* וױיפט װער אוג . .♦ וױיםט ווער ,,עכןשיסטענץ
 אללעש קעןזוועלכע ׳ פאטער יענעם הילפעפון ךיא האבען נ״טינ

.טר־׳נךן אפיפל זאלעווען ניט מען דאךף דאצו נאר ; העלפען
 אין זײנען ,חתן דעם פײא ןיטצען וועלכע , געסט ךיא ךא

 ךער צו ,געהען צי צײט ־שוין איז /גס :,עךװאךטונג נע׳טפאננטער
 איז ,עס ? דאסזײן קעןי וואס ; ניט נאןד געהט מען אונ הופח
 געסטזײנען דיא ;דואכצײט דער צו בערײט אללעס שוין דאןז
 .;יט הײנעם אויף מעהר ישוין !וארט מען ; דא אללןן אױך שױן
 נאף זיך ךיהרט אונ״עש — נאכט, דער אץ שפעט שױן איז ?גס
 אלוליין ,רו'ד.יג נאנץ זיטצט העישל חתן ךער .אךט פון ניט

 דאס אפער ;ליפפען ךיא אזיף ^יהם בייא שװעפט שםײכעלע
הײמליבער. ניט.קײן אױס וױיזט שגןײכעלע

ט. ןגפעס זעהטזיןי ציפקין אליכ׳ום רני א  איהם דואט מען ג
 ,ציממער אנךער אײן אין לויפען פאךפײא טהיר פײן געזעהען יע

 העכקט זײנען אללע . פערבאגט אונ צויטראנק זעהר איז
* ^ערװאוגדעךט

לאז איט( פון )גיט
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ר׳ אנעיםיײא גיט — לזופה ךיא מאנען מען לאז —
.וױיס נרונם

ב. ךער פלעגט ? שהיות &אכט וואם טאקע — ך
 חאט ,חתן צום ,׳שדכן ךער ,שמשון זרח גענאננען איז ״עם

 קומט ?נל . אוועק לױפט אונ רלטױטקעט ״עפעם איהם מיט זיך
 לױפט אונ שיטיל‘ךער .אין װײ^ער איהם מיט דעךט ,צוךיק באלד

.פעךצווײפלוגנ נרעפטער ךער אין אוזעק וױעד־עוי
.חתן דער נאןד איהפ שרײט — !זײן ניט אנרעךיש וועט ;זפ —

דיא פון טאן דער עפעפ ;געטאן אכןעהר זיף האבען אלרע
 זרח געק־^ען ווידער איז באלד .אױפגערעגט ז־יא האט יועלטעל

♦ איהם מיט לעךט אונ ח$ן צום שמשון
. װײם גלוינס איהם פלעגט — ? ךא איז װאם —
א ציא רו?ל הונדעךט צווייא פעהלט עם —  — ׳ 1ני ך
.שטילל דעל אין ש־משון זלח איהם עגטפערט

א פאר — , וױיס זאגט — ,א־ך ווײם דאם ,יע א — 7' ך
ל הונדעךט אכט  מעהר מ,עץ על .לאצענטזפ אוייןו על צאהלט הי
• נעבען ניט

 צוא נינעבעז איהם ,חתן דעם מיט ליידץ געגומק האט על
 הען על אוג ,אליקומען דעם פון לאגע שװערע דײא פערישטײן

 , גיעבק ניט מעהל פאללע כןיגעם אימ
. געהאלפען ניישט אבעל האט עס
 געגעבען אונ לײךען גענומען איהם מיט לב ךעל האט ךא

 ; זיר עלן^ענען צי אצײט איז ,יעטצט ניט אז ,פעך־שטעהען צו
 / בזױנות אזעלכע קאן צו אב איצטעל קלײנינ_קײט .קײן ניט איז עס

 יויעלען ,קלאנק ,קעז בלה ךיא אונ ;דא זיינק 'נעפט אללע דוען
 מישמר זאל אײבעךישטער ךער אונ ׳ האחיווײטאג אזעלכע פון

.כןאנצענען גאןד זיןד ךאפ,קעז װאם מיט ווערווײםט, ,זײן ומציל
 זיך לאזט ;גל ,זײניגע לאס1 בײא נעשליפען איז ;יל נאל

.בײגען ניט
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אליקום *ארט( פון )ניט



 פון אטוןז וויא פלייך איז ער ,פײא דער שטעהט אליקום
. פערךרוס פה אמ יעס

—,רב ךער איהם פרעןט , גרונם ר׳ ,מיגלי־ך איז טאמער —
 שטעדוט אליקיס ; רובל הונךעךט פאאר דיא לייען זאלט איהר
. געשעפט אין אײןד בײא עפעם דאןל

 אליקוס זאגט — רני, ,$יט נאר רעךט ךעם וועגען -
 ׳ לײגען איצטער וױל איןו וואס ,רופל הונךעךט אפט ךיא אונ

. גרוגמפ ר׳ העלפט װיא מעהר דא אויך איז
ו׳ זאגט - ,ויבי ,אמת ךעם זאינען אײך װעל איןי -

 צוױיא דיא נענין טאקע איך װאלט או.ךעון אײן — ,גרונם
.גיט אץי ניפ עכןשן אײן אזוי נאר ;חפל הוגךעךט
. פעס טיט העשל א;ע'שרײא ניט - ! ניט מען ךאךןז ,גו —

פון טיש, אפק געטאן א׳שפױנג עריהאט דיארײד טיט אונ
 טאלפא ךיא תךןד געךיסען ז־רךך זיך האט , ערד ךער יף1א טײש

עק וואס ,טעגשען .ארױ־ם איז אונ זאל אין נעווען זי
אױפ״ העפטינע אײגע ז_אל, אין אטומיל נעװאךען עסאיז

 ,ען(ערשראפ וויא שטעהן געבליפען זײנען אנדעלע .וױאלונ־
 גענומען האפ/ןן אונ װײס ^ערי־פק טהײלט צו זי־ האבען אגדערע

אב זיך האט ךא װאם ׳ שקאגדאל ךעם איפער רײךען פײעויג
. טאן נעהטען איצטער מען זאל װאס אונ ,נעטאן

 טרעךן אשטראמ ,לןאפף פאךן אגגעהאפט זיך האט אליקזם
. אויגק ךיא פון ארויפ איהם א\ז

א :הערען געלאזט זיך האט טומיל נרריםען ךעם אוגטער  ך
!חאלעסט בלה : * ׳.»гг у־־

г ״־ I • '׳ ' ''с

♦5
געישלאפען ניט האט שךס ךעי שמ׳שון‘ זרח װײלע ךער

— 17 —

ער2. ארט( פוי )גיט



$ ?אר געהאט מוירא האט ער  ?עקומען דאךף עוי ורעלהע שדבנו־ת, ןיי
 לײגען געלד ךאס אונ .געלד ךאם לײנט מען ווען ,טאנ ם ך

זײנען פונכןט דעס אויף . חו^ה דער פאו גערעךט אב וואר
 •у? נעווינט דאדוךןד וױיל — אליקוס :איעגענאננען צדלים בײדע
 ךער וואס נעבען « נע^ר אז ,אללע װיי$ק ךאס אוג ,צייט

 בעשטאגען איז העשעל אונ ;ןעפער אלץ איז לאנגער איז ^ראק
ןה רער פאר וןאךט וןײל ,דארױף  אױקפיהרק ^ענען /נר װעט ח̂ן

. ןוילל ״ער װאס
 אױסגעצױגען העשל זיןז האט נןװאטיר זיין אױף קומענדינ

 ;אנץ אפוס יף1א אפום פעךוואו־פען זי־ך האט ,אישטוהל אייף
 גענומק זיך ד־אט אונ פאפיךאס זיץ פעררייכערט זיך האט .בע^וועט

 גיט וואלט ער וויא , פעהאגליך גאנץ רוייך .קנױלין זיך פון לאזען
. וגאנד אפען אפליג פערןיעפעט געהאט

 זיןל ערי האט — !ניסטקשה ,קומען באלד וועלען זײא —
 גענוטען האט אונ .קאלטגיליטיק גאנץ ןיןד פאר געטאן אברוס
. ווײטער רױכען

 ארײן איז עם אונ ^היר ךיא געעפיגט באלר זיןל ״האט עס
 אונטער איין וױא ,פעךחראפעט , פעו־שאפעט שמישון זרח געלאפען

.װײטער רױכעךט אונ געטאן אויהר ניט האט.זיך העשל ♦ געישאסעגער
 דער — < שטשון זרח אננעהײבען וןאט — ,העשל ,הערט

 סאךט אזיי Г'1 יטנ זאלט איהר ,געבעטען האבען גרונם ר׳ אונ רב
. חו»ה ךער צו געהען זאלט איהר אוג

? געלד גאנצע ךיא ליינט ער —
איהר ׳ אליץ ךאך פעךשטעהט איהר .ניט האט ער״ —

.לוגער(אה דאך זײט . צו ךען ער״ װאלט ,האבען וגא^ט ערי אז .
? שנןאנךאל אזא צוא לאזען

.ארט פון ^יט זיך ^יך ריהר נעלד גאנצע ךיא אהן —

18 —
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. ניט פאךט אפער האט ?גר אז —
̂עס ,גדן מײנע האבען מוז אץ־ ? מיןד ?ןם אךט וואם — . 

 װערען פט־ר .עפעפ דאס איז וואפ .פעהלק ניט קאפײקעזא טאר
. שטוי איױף.זײן נעלד לײק ערילאז. !י1אז גלאט אצרה פון

 יך1א שוין ער האט רוניל הונרעיט אכט דילבע ךיא —
. שטוב ךער יף1א יעליען

. גיט דאם האט מיר צו —
•  Т Т •

 געדאיפט איהר האט , מעגיש הארטער אז_א זײמ איהר אז —
 שפיןאנדאל. גװאלךינען אזא צוא פיײנגען ניט אונ פךיער׳ זאנען
! ־שטאךט נאנץ מיט ךער אױפנעו־יהךט ךאןד האט איהר

אס אט !מײנער חכם —  איצטער . טאקע ךאןל מײןאיך ן
 ,וואנד צים ^װעטישק צוא זײא װעל איןד : יצייט ןעםטע ךיא איז

 נעלד אבי ,פײן פון צו ,שטײן פון צו . נעלד ורעײען וועט
• ײערען װעט

 האבען אונ מענט׳טען עמליכע נאך געקומק יף1אר זײנען ,עס
א .הופה ךער צ־ נעהען זאל ער בעטען נענומען אױף־ איהם  ך

 מיטלײד ךאך טוז ער ; האלעשט בלה דיא , האלע׳שט מרדתנתטע
״ האבק זײא מיט

 װײבעלשע ליא — אױס, זיך לאבטער — דוךנן•! עטא —
.חאלעשען .  ארוים וויא ,שװינדלען אלץ איז דאס !פאגימאיעם .

 וואס ,גאר אז_א גיט איז העישל .נעבען געלד פון זיך ךרײען צו
.נאךישרףטען אזעלמי דאך פעלפיהךען לאזען ןיף 'ךאל

 פון אײנער זאגט - ,אםת ךעפ זאגק אײן־ וועל איך1-
.מענשען האךטעין אזא נאןז מאל עךישטען רעם זעה איך — ,זײא

 ווען ,יאהרק אמאליגע גיטא ? איהד מײנט דען װאם —
.ניט עם געהט הײנט . הלוביות םיט אחתן אבפטךן פלעגט מען

.שזמשון זרח פרענט — ? בלײפט װאם איז — I ! V » .  I - : т .
.פעהלען ניט זאל אפי;קע(אפ אונ טיש אפען געלד ךיא —
אנךערע דיא אזנ ,הונדער־טער אײן אב האטש לאזמ —

הונדערט
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.זייא פון אײנעו זאנט ,איז עס וױא נןךיגען ישױן איןז װעל הוגדעךט
 ניט אז — נײנציג׳ אוג גײן הונךעךט גיין גיט אפילו —

. אדט פין גיט זיןי איןד ױהר
.ניסט גאר מיט ,עם הײשט ,אוועק מיר נײען אלזא —
,םחי־תן דעם ךאךטען זאגט אונ .ניסט ^אר ?ןיט נעוױש —

 דויעךן וועט עפ יפ1א ; ש;אק מינוטען צעהק איהש גיב איןז אז
 אזױ אונ .אהונדעךטער נאך קאסטעןז אירט ךאש װעט ,מעהר

 ;ער װעט , ?כאםראצק װעט ער װאס , מינוט צעהען יעדע פאר
 ? רייד איןד וואס פעךשטייט איהר .הו״רערטער דאבאװען אלץ

 אונ .מײניגע דאש יײא ישטײא אוגיאיך — ,פלאקק אונ >£ײער פרעכען יש1א מעג ;נס .געהא־ט שטײן אין וױא איז ווערג^ער טײנע
 ניט מיר מיט זיך האט .ער אז ,זעהען מחותן ךער טאקע לאז

 ׳ אבאראקטער םיט אםעךשען אײדאם אײן הןרינט %ר ; געגאךט
,גאךק צו אב לײכט אזוי ^יט איז וואש

• געגאנגק יס1אר זיעען זײא
 אט — ,פאנאנךער טײווילש העשל זיף לאכט ~ !ה ה ח

 הו־יט ךיא שי^ךען זײא דאךף מען . אטחותן א^אז מען רײבט י1אז
 אישײנע !_זײא קומט עס .טע?טער האבען וואש , טאטעס ךיא

 — , ניט חאט ער , זאנט ערי. ,געןעללען מיר איז עם !בןרה רײגע
 וואש . ניפ .ט־ן אונ זיף טךײנק , זיןז הײננ ? מיך ;>ס אלט וואס

 ? שװינךלען מיט זיןז דרײק ארויש עןעשי וואש ? געפען ניט עפעט
.אמאליגע;אהךען ניטא .  נעלר האבען.דיא קעיטא דאךף איןד אונ .
 . נין פון מך1כ דעם אויף נעלד אנגעל;ען האפ איןד ;נייטיג זעהר

 , ווערטל אגוט איז ךאס ,אהא !אטאטע וויא ,נע^ען וועט ?גר א
 הליט פון יש1א זיך טהיט ״ער ; .ניט אטאטע !_אאיד בין איןד _װיא
 י.יט געפען אונ — הײזער ךיא אין אװעק געהט ער ; גיט ער א-נ
 אהויפען מיר פרײננט מען אונ טהיר ךיא זיף־ עפיגט באלד .ער

 - מיגיט צעהען וויא מעהר דױערן עש װעט טאמער אונ .געלר
 איז ?גס ׳ חלעבען .װײטער אזױ אונ .אה־נדערטער נאך דא איז

דער ארט( פון )ניט
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 ; אהתן תײםט דאס ,׳ אמאנםבי זײן צו נעישאפט בעםטעי דער
 בין איך וויא ,מיהע אהן גאר ,פעל ל מיט געלד ישעפט מען

 אלע םיי פערריו אונ ןאפיהט נזיץ ױ״ער אונ זיטץ אץד !אאיד
.ױלעכטער פון זיך נןיך איך !ה ה ה ,אהי־נךעךטער מעוט ..צעה

— 21 —

 נעווען זײנען וואס ,איךען ;׳גטליכע דיא מיט ישטישון זרה
 אז ,צײלט ךער האבען אונ ריק צי געקוטען זײנען ,איהם מיט
 געלד, דאס ןאר געבען איהם טוז מען ; ניט ןאןז כןײן העלפט עש
. אנרערש גיט

 .ךעךלאזען ניט איך װעל דאס — ,װײס זאנט — ,גיט ךאס —
א ט ׳ ן דער פיעגט - ,זײן זאל דען וואס - ע ק / - ' / ב  ר

? אזוי לאזען זייא אונ געהען אװעק ךען מע;
.ניט געוױס —
 אונ ,געלד ךיא טךאגען פאךט איהם דאך טען מוז טא —

♦ זיין בעהילפיג מוזען וועט ,גרונם ר׳ ,איהר
 אליקום דער ;רכי , הילפע מײנע אום ניט ׳נזטעה איןד —

 • אללעס טאן איהס פאר וויל איך אונ אגנענוטען »עהר םיר בײא איז
 ז.ײן או־מגלינןליך זאל ער ,;יט וױל איך : אזױ איז זאןי ךיא נאר
.ניט אוךאי טאכטער זיין אונ

? עס הײםט וויא — • " 1
 אזא אונ ױגג גראבער אזא איז ער אז :דאך זעהט איהר —

 פאר וואס ,פעךשטעהען 'שױן דאך מען ען(ר ,דזאךץ שטײנעךנעם
 איז עם —,בלומהן ארמע רער פאר שט־יט א\הר אלעויען

. אהלײניגקײט עפעם « V 1-1 • •• : ־ ׳
עײם העךר - אײנינע, אפ זיןי רופען - !געוויס ,געוויס —

רעדט ארט( פון )ניט



 גךאבנאן ךער לאזען׳ ךער ױט ךאךפין ?ױר ,אהכם וויא רעךט
 , איהר כןענען טיר .מאן בממעלעם זיין »אל הולטייא רער אזנ
• זיץ אימללקליך ניט דארף זיא ,נןגד אטײער איז זיא

 - ,רב דער זאןט — ,גךידער , ךעכט אלץ איז עט - ’
? מען טהוט וואס אכער

ק טהוט וואם ,טאכןע — ? מ
,בזיזנות ךיא אפלייךען זאללק זײא נלײבער איז עסי —

 גאר איז .עס ,רעכק איך > לעבען צײט אונגלילןליך זײן אײדער
 ווער ,געװיזק ארױם איצטער ךך האט דערבױאן װאס ,אטובה

* איז ער
 אזוא ךאם ווענעז.פ׳ען דעפט פון ; געוויפ דאם איז אטו־בה —

.בלײבען ניט
? פאךט מען טהוט וואס מא —
 צו וױים גהנם אב זין רופט — ,שמשון ז־ח ר׳ ,העךט —

.איױןד אנעניטער אונ איד אקלוגער עפעפ איהרזײטךאך - ,איהם .. 
. ת1טעשי אזעלכע מפתמא דאך טועפט עם

, טרעפט עם צו ,אהא —
!  V : V Т  Т

.מען טהוט וואם ,עצה איין עפעמ גיט טא —
זאגט: אטראבטגעטאןאונ אביםעל האט שטשון זרה
. גוטע אנאגץ אוג עצה איץ חאב איך —
 װירקלץד איז זיא אױפ ,שםשון זרח ר׳ ,אהער גיט —

 ,ישךכנות ךיא אויםער ,אטתנה נאןד אײך איןד גיב ,עצה אנוטע
.כןריגען וועט אייהר וואס

א אײדער .#טילל דער אין זאנען «ײןד איך מוז דאפ —  ך
.וויסםען ניט רףנער נאך דאס דאךף ,ווער־ען אננעגומען וועט זאכע

!נערעכט גערעכט׳ —
 אן אבנעגאננעל זיינען רב ךער אונ נלונם ר׳ ,שפשון זרה

 האט ״מען V אין״רער'שטיל אוױילע גערעךט האפק אונ אזייט
 אפרײליכער אוג י פרײדע פאר פיגכ,לען אױגען זימןרע ,געזעדיע;

שמײבעל ארט( ל־ון )גיט



. ליפען זײעיע אויף ?װועבט שמײכעל
: גװנם אב זיף רופט ענ־ךליך

בץאאיד! איך חיא .װא׳הל —
• ךב ךער בעיטטאטטינט — !גוט גאףן > גוט גאנץ —
 זרה ר׳ נוא !איױס וועלט ךיא אנפאלל אײן איז ךאפ —

. אמתנה טיר בײא ־שױן האט איהר ,^משון
 איבער־ איהם האבען אונ אליקימען גער־פען צו האכען זײא

 סײטער געװארען איז ;>ר .נערעךט דא האבען זײא וואס ,געמןבען
♦ איי?ץ גענעפק אבער האט אונ זיך בײא

? װאס ׳גו —
Т

 מייץ גײא ,1רעכ זײןגעו״ױס װאלט אײג;עטלץ־ מיר בײא —
. נױיג,ןעןויס־; . . ר ע נ א

— גרונם, ר׳ אייהם פערזיכערט —,אליקום ר׳ ,רוהיג זײט —
 וועלען אללע אז ,אײך פעךייכער איף .אלץ יף1א איױף קום איף
.זײן םקנא אײך

.ישטיל ךער אץ רײךען גענוטען װײטער זײא האכען ךא
 אבערי ; גוט געוױס איז ,אליקום זאנט — , אזוא אױב —

? צ,י דער טאבטער ךיא זאנען װעט וואה
? דען וױא ,פרענען איהר דאךף מען —
.וועלען ניט נעווים וועט זיא —
 אנאר אונ , איזזיאאגאר ,וועלק וועטניט זיא אױב —

.לײךען מוז
אײנוױל־ .זאל^יע זיא ווען :אליקום אזיפץ גיט !ווײא אןי —

.פוןנױט איזדאךדאס ,ליג;־; .  מיץ !מיר איז וױיא א־נ אן־ .
 א־ג האוץ אטרוייעךיגע טיט הופה ךער צו גערוען זאל בלוטיגקע

* ינען1א דיא יף1א טרעךן מיט
 מיר — ,װײם זאגט — ,אליקום ד׳ ,מאס איהר ווײפט --

א געבק איהר װעלען  צוױיא דיא גיפ איך :אין.גאנצען ברירה ך
- ,רובל הוגדעךט  מיט חי־פה ךער צוא געדוק זיא זאל ,זיא וױלל -

רעם ארט( פרן )ניט
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 .קײן ניט פאר איהר שטעהט .עפ וועלכק מיט ,העשעלען רעם
.ךיאעצה אננעהמען זאל זיא אדער צוקונפט, רױזײנפארביגע

 אונ רב דער זאנט — ,רעכט גאנץ איז דאם אט , א —
 דעי צוא געגאמען אוועק זײא זײנען יף1דאר נלײף אוג .אליקום

 געױײנט. האט אונ איחרןיימטער געזעםעןאין איז מעלכע כלה,
 וואס ,אללעם נענעפען איבער א\הר האפען גרוגם אונ פאטער ךער
 איהרען נעמישט אוים גלײןד האט זיא .גערעךט ךא האגען זײא

.טאן אירײליכען מיט .זאגט אוג אױנען
 ,אטיראן פאר אפפער איין פאר נעהען ניט געווים וויל איך —
 אטאן האבען ;ױל איןד .לעבען מיין פערביטטעךן ?ויר וועט וועלכער

אלעס נעפיהרט האט ער װאס / נאטט איז געלויבט ,פרײנד אנוטעז
- V ••• : ־ • ־־  :  х  т  V т  I V  • х *

.װאונ׳ש מיין נאך
 אללעם וואס - ,זײא ענטפערן ! נאט איז געלױכט —

.•געװאונשען וױא געהט

——'?<>>< Ф<1£ *־

.ל
 ישטילל איז אין,קלױז .:אכט ךער אין ישפעט שױן איז ;ןס

 דער פון טאק טיק דער ניט מעהר זיך הערט עס . דונכ/על אונ
 וועלכע ,קלױזנ;קעס: עטליכע פון הראפען דאס אונ אוהר וואגד
 זייערע מיט נעדעכןט צו באגק דיא אױף אייננעקאךצעט ליגען

 נאר ברעעט ?ןס .לןאפפען צו פע?ןלעך זײער אונ , האלאטצינ׳עם
 װאךפק זײא .ממיד נר ךער אונ ־מוד4 ליכט^אךן צייט אײןיאהר

 װעלכע ,אלםעםער פון שטאלײעמ‘ ךיא פון •^־אטענס לאנגע אב
 דער װאו , גרונד הינטער פו; תנגןעלךזײט רער אין ז־ןד פעךליךען

 .קאלט ,דונקעל איז עס . ניט נרײכט ליקט דיא פון ש״ן שװאבע
.טרויעריג אוג

•  V X

— 24 —

עס ארט( פון )ניט



. אל1(שיר גאנצען זיין אין אידען ךעם פון אבבילי דער איז עם
 אננעשטיטצט אפיגזךע זיטצט קיוךש ארון נעבען אן אױבען

 אטהמט אוג שלאפט אונ הענד בײדע דינע אױף אשטענדער אן
 געװאךען ענטשלאפען איז װעלכער ,נחור ארעם אײן איז דאט קזװער.

 שלא?ט /נר אז ,ײעהען צ־א איז עם .לערנקדיג נמרא דער אױף
 אנעשךײא׳ אונ אוױאךף זיןר גיט , אש־ױךער גיט %ר :רוהיג גאנץ ניט

.פיערישטעהען צו איזױט װעלכע ,וןארטער ,עטליבע כוךמלט
 האט װעלבער חאגיןי, מיכל אונגליכ,ליכער אוגזער איז ראס

 געװק זײנען קען״געךאנ זײנע אבער ,לערנען געדעטצט פר;ער זץ־
 ווער־ט בלומה ליבע זײן ןמריםאונ ?לי ערסטי ?זפילען װאו,עס , אדזין

 האט עריפעךהאםט, אזוא איהם איז װאם < אמענישען פאר אפרויא
 האט ךאם — ,זיינע זיין ניט הןען זיא וואס זיך פאר ניט ,געוױינט

 האט ״ער — ,ךעם וועגען טראכטען צוא צעהיאנט ניט גאר ער
 פרי הענד ךיא אין ארײן פאללט וועזען ליבעס אז_א אז ,נעווײנט

 ? צוקונפט ך־ אין איהר וואפ.עךווארטעט :מענשען האיטען אזא
!פאר יעטצט שטעהט איהר לעגען אביטערעס פאר וואס

געייארק. געךאננןען^יז,ער.ענטשלאפען טרױעריגע ך;זע טיט
 מיט כןלײד הופה אװייםע אין בלומהן זעהט /ןר ,איהם זיןז הלםט עם

 נעפען .טילד איהפ ארף קוקט ייא .נעזיכט ךאס פעךהאנגען אטול
 ?ןיט גלאטשט ערי ; קלאפישטאך העשל חתן איהר שטעהט איהר

 צ* געאךטט איהר פיהךט אוג צײן ךיא מיט שנןוױןט ,אויגען ךיא
 אגעשרײא .גיט זיא ,אפאטש איהר ערז ני־ט אטאל מיט .חיפה דער
 האלז אפען איהם פאלט ,מיכלען צו , איהם צי אװאךף זיך גיט אונ
 גיט ,רעטען איהר וױל ̂ער I גזלן דעם פון מיןי רעטע :שרײט אונ
 חאפט א־נ;גר ,שטענדער ךער פאללט ;גס .העשלען צו אװאלף זיך
 פינפטער איז ווירלןליכקײט.,עס טרויצךיגע ךיא יעהט .איויף .זיך

 זעלבע ךער איז ;נר .הארצען אין ;איהם בײא וויא ׳ איהם ארום
 ׳ הארצען אין אװאונךע ג£יהלט ;נר ;נעוועזען וואס אונגליכןל׳יכע

.נומען זיך צ־ ניט איהש לאזט וואס
רע ארט( פון )גיט
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. איהס א זיך שטיטצט ,עטענדער דעם ךיק צו ׳טטעללט ער
.פױער ןױא

 ״ער אקול» ערי הערט — !מאנן יונגער ,איױף שטעהט —
 שטעהען איךען צוױיא ארום: זיןד קו,קט , כןאןף יף"'דעם1א הײבט
.פינסטער איז עס ךען ,ניט זײא קענט״ דער ער״ ;איהם נעבען

 פרעגט.ער — איהר? וויל־ט װאס איוזר? װאסדאךפט —
 ישלאפט װאס..ער פאר א־הם װעקען זייא ,מײנט עך אינךעמ ,זײא
 פעךגינען וועלכע ,אז«לכע פראנען איז דען״עס ;גיט לערנט אונ

גייטל ךיא פאר :אביהל שלאפט ,ער װאס ,קלױזניק ךעם ניט
טאג וויא לעךנען ערז מיז ׳ איהם גיבען זייא וואס ,גרויפק

.נאכט אזוא
 — ,אייך אױף װארט מען ;געהען לאמיר ,מיכל ,קוטט —
 ׳ אילען אפאר נאך טיט שמשון זרח װאךען דאס . ז_ײא ענטפעךן

. רופק איהם געקוטען זײנען וועלכע
 פךעגט - ? נײטינ איך בין וועמען ? מיר ארף וואריט ווער —

.אפאם האב איך — • שרעקען אין ען .  פון בילעט אצרינעם אונ .
.פךיםוטםטווע וואאינסכןע
 מיט זייא ענטפעךן — ,אייך אױף װאךט רב ךער —

.אישמײמ־ל
? יר9 ער״ דאךף וואם אױף ? איז וואפ —

.אייןד יף1א אויןד ניאךט ציפקין אליקום ר׳ ,געישוױנד נו —
.געטאן אישױךער האט פיכל

 אונ »יך ?ני װאונדעךט — ? איהר זאנט ציפקין אליהום ר• —
♦ אנידער ןיןד ישטעללט
אײגענטליך אײך ךאם ךא־־ף ער״ .ציפקין אליקום ר׳ , יע —

• ליאבק
, וױיםק מיר וואס > אלעש ערצאהלט איהם זײא האבען ךא

׳ אונ רב ךער אז ׳ נעעגדיגט האבען אונ  אליקומען האבען גרונם ו
?גר .מיבלען פיט ,איהס מיט אישידוך טאן זאל ערזי אז ,געראטהען

האט ארט.{ פון )גיט



 איהם ו זייא דאס ש;קט ;נר אונ פךידק מיט אנגענוטען ראם האט
 וויא ,אן ךאס געטט ער אױב אונ *= ׳ ןארטיע דיא פאדישלאגען

 ,עריבעט זא ,אן לאנג פון ראןז זיך נןעגען דיא וךיל ,האפט ער
 ,װײפ ר׳גרונם אונ .חופת דער צו נעהען טאקע שו״ן זאל /נר אז

 שףין האט ,אנגעהען וועט ךער -אז ,דןאפפגוננ איןדער
.ךב צום איהם פא־ כןלײדער טראנק אךײן געהײפען

 וויא ,מ־ויל אפענע איין מיט געהערט אויפ דאס היאט מיכל
 גענליבען איז ערי .וואךטער ךיא אײ^של^נען װעלען וואלט ער

 ,ארום זי׳ך קוכןט ?נר .םעקונךען אייניגע איױף פאוטראבט שטעהען
 אײן ,אדזלום ניט דאפ איז צוא ,אויגען ךיא אױס זיןז רייבט

.אפדוכטענעפ
.אמאל נאןי ״ער פרעגט — אליקום? ר׳ וויל וואם איז — י

געהען אוג כןלײדער נײע אנטאן געהען ין1'ש זאלט איהר —
.חיפה דער צו

? ?גר וױל , אײדים זיין זאלזײן איך אונ —
מאנן. טאכטעךם דין אונ אײךאם זיין זיץ זאי$ט איהר ,יע —
. ? מאגן בלומהס זיין זאל איך — .  אונ ?זיין דאם גןען .

. וױיב? מײן ז״ן זאל בלומה .  איך .זיץ ניט ק(ס דאס גײן ,ניין .
 , אײןי בעט אי־ אונ ,אייך זיך געהט .ווערטה ניט איהר גין

..מיר.ניט פון לאכט
,עלנםט נאנ״׳ן מײנען מיר איוזר רעז־ט יואם —

אונ אף .הערען ניט גאר דאם וויל איך ו נענוג’ ,גענוג —
.\ אונז איז װײא , ..זלזולים מיר האיען ווײניג , .  זײנען וױיגיג .
 פיל אלא א־נז איבער ,נאןד זיך יבען1ערל זײא אז ,אונגליקןין־ פיר
 געישיהןט בךיטאן דער געווים אײך האט דאם .מאכען צו לוס^ינ זיןד

 איהר .געהט אײ״ זיןד געהט .טאכען צו חויזק אפיפל מיר פון אהערי,
.ארט דעם :עטראפען ניט האט

אויפוױיזען, ,טענהען < ךײךען גענוטען איהם מיט האבען ךיא
- ערנםט גאנץ .זאןראיז דיא אז .גיטנעהאלפען זאןד האט.קײן ?;פ ,

עם ארט( פון )ױט
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,װײם רונט ר׳ אונ אלליץ ^יפקען אליקום געקומען זיעען »נס
 געךױקט אױם ניכטפ מיט האט ?גר .גענלויבט ישוין ערי האט דאן
 דאס אז ,נ/נהאפט זיךעךשט האט ,ער :ענטציקק פךײךעמיט זײן

 איז ,ער .יענעם געגען אפייטש פאר האבען ךא איהם מען ךארף
 ;בײא דער דארטען געװאוהנט האט וועלכער ,ךב צום אוועק גלייך
א אעעטאן ,אײנגעוואשען זיך האט  װעלכע , ,קל״ךער נײע ך
 מיט אוועק גלײןד איז אונ ,נעש;קט צוא איהם פאר האט גרונם

 אוג געםט נעוועןאללע נאף דינען װאו.ןעש ,זײןהױז אין אליקימק
. הופה דיא אױף געיןאךט האבען

 איהם זאל ,אליקומען נעבעטען ערז האט אהין קומעגךיג
 איהם האט ךיזער .כלה דער מיט װעךטער אפאר ךײדען עךלױבען

 װאו ,ציממער איהר אין טהיר אזײטיגע דוןןד געפיחךט אריין גלײןל
 אללעס ךאם זיןד וועט וואס טיט ,געװאךט האט אונ עםקינעז איז זיא

• אללײן געלאזען דא זײא האט מען .ענדיגען
 איהם ;יא איז ,געהען או־ײן געזעהען איהם האט זיא ו״ױא

 אפרײליכען מיט האנד ךיא איהם יייבט ;ינטגעגען״ געגאננען
 האט״ .ש־ גאר :זאגען וואפ געװ־עלט איהם האט אונ שםײבעל

: פייער אנגעה״בען
,אהרזאי באלד ין1ש איז עפ , .ער זאגט ,בלומח ליבע —

 טילדעס אײער .הױז ;אין אײןד בייא אײגנעהער אײן בין איך וןיא
 נלאנצענדע איברעע אײעךע א־נ כאךאקטער עדעלן אײער ,וועזען

 האב אײך ליבען געלעךנט♦ נןענק לאנג ישוין איןד האב אײגעגישאפטען
 ;אנלעיע ךי פון אײנע ווײט 5צ ׳שטײען מיר ךען ,געװאגט ניט איך

 ,בעשלאםען פעםט מיך איך האכ פכײגד אגוטער אײןז דין אבער
 אז ,?לײןליך געווען פין איך אבער ;געזאגט ניט אײף האב.?גפ א,יף
 אונ פריעד אגוטער בלומהס בין איך :געזאנט אללײן מיר האב איןד
 הײנט .יועלט ךער אין אללעם איהר פאר טאן צו בעךײט בין איך
 , הײםט ךאפ ,כעלײךייגט אײןו האט אויםװאורף אײן :א׳וא איז

 איך ,?ייך בעט פאטער איי^ר .נעוואךפען אוועק חופה ךער אונטער
זאל ארט( פון )גיט



 הײןוט דאס ,;.עגעם אױשטאט ח־פו־ן דער אוגטער שטעללע־ זיןד זאל
 אײןי אױף האט יענער װאס , ישכוטץ רעם ױן וואשע־ רײן אײןד

 אײןז בין איןד ווייל ,טאן צוא ךאס בערײט פין איך .צעװאך^ין
נ?ןן. זיך מיר ̂קענעו פריה דער אין מא אונ — , פכײגד אנוטער

 אוג אטוןי וויא כלײןד געװארען זיא אױ וןאךט ךעם בײא
: זאנט

? מיכל ליפער ׳ איהו ועדט וואס —
 געישטעללטער אונטער אײן וויא ניט מעהר ךאך ננין איןד —

. אבער ,חתן . .
 ארוהיגעס׳ האבען וויל איך מיכל. ליבער / נײן ,נײן —
'געפען נאר איהרמיר הןענט גליק נ א לעפען, צלינןליכעם  איך .

 דוךןז ,פאלל צו אזא געמאבט זיך האט עס וואם ,גאטט דאנק
 נאך • זאטמען צו װערען פעךבונךען נןען לעבען אונזער װעלכען

 מײנע אין הױך זעהר אײך שטעללט ישלאנ פאר יעטצטיגער אײער
.מאכען גליקליך *ןפרױא נןענט איהר נאר .אויגען

 ער אינךעס ער זאגט — ,צלילןליןז איןד פין יע־טצט נו —
אריין איז באלד .ליפפעי זײנע צו האנד איהר נעלײגט צו האט V Т •• ״ « - • ן V • ז V ן - I —  •  I

. חןזןה ךער צו אוועק איז מען אונ פאטער ךער

—»зехгйе*־**—

— 29 —

♦8

 געפליפען איז , איהם פון אוועק ^יז שמשון זרח ווען ,העשל
 ?רײנגען איהס װעט מען אוג קומען באלד װעט מען ן װאךטענףג

 ,בעשיזלאשעט נאך זײא האט ער .וויל ער פיל ו\יא ,מײד ךאס
 זײא וועט ׳ מינוט צעהק אפילו פךאיראטשיין װעט טען איוינ אז
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 יעטצט ? מעףר מען דאלף וואפ נו .אהונךעךטער קאפטעןז דאש
 ארום געד.ט ער .וױל ער וואס יס1א געווים שוין ךאך ער פיהרט
 •אײן זיןז האךכט ,ערוואךטלנג אונגעדולךיגער אץ צימטער איבעךן

 איז עס .ניט קומט מען — ,נ/אךךידאר אין נערױש ;עדער צוא
 דאש כ[ען וואס ♦ניטא — ,צװאנציג , םינוט צעהען פאראייער

 פאנאנלער זאלען אללע אז ,רעכט זייא בײא איז שיוין גיט ? זײן
 כןלײד חופה איהד אין זיטצק גילײבען זאל בלה ךיא אונ נעהעץ

.זײן ניט כןען דאפ ? וױינענךינ .  אליקום .״ .קומען ם־זען זײא .
 האט . ברײנגק •у? וועט אונגעלד ,דיא;גךד נאז מיטן עין(א.ל מעג
 איך ךיהר ניט אז ;ניישקשה געבען גרונם איהש וועט — גיט עו־
 _ער . גיטא —,צײט אישעה פאראיבער איז עם .ארט פון גיט זיל
 וועגען דעסט פון האט ערי .אונרװזינ שטארק געױאךען 'שױן איז

 האבעל זאל ער אונ קוטען שטאנדע צי־ ;ע זאל שדוןז דער געװעלט
 אנרל־םער איז דען״ער ,נײטיג האבען זײא דאיף ערי ;געלד ךיא
 זאלען זייא , זײא בײא א״נגעפעטק קוים זיך האט ער . הוב פעל

 פין באצאהלען זײא ?גל וועט , חתונה דער נאך פיז וואךטען איהס
ק טהוט וואפ אפער .גדן-געלד ךיא .גיט קומט מען ? מ .  מען .

 לףנער קומטגאר עס • רוגל הונךערט אכט ךיא ניט אפימ ברײנגט
 ~ ׳ בײגען לאזען שױן זיןד וואלט ערי. ;אוואי־ט איהם מיט רײךען גיט

? מאכען פעטער מען קעןז וואס

 ער .שמשון זרח ארײן נעהט עפ ,טך,יר דיא עפנט.זי־י עס
 אױפ- פרײא האט העשל .אינעטרװקען אביםל אונ פרײליך איז

:זאגט אונ געאטעטט

. !געשלאפען אוים זיך קוים — . .ךײךען צו וואפ ניטא .
 ,וויםען איהר זאלט איצטער ? געלד ךיא געבראכט שוין האט איהר
 האײ איך וואם געדײגקט איהר , הונדערט צווײא לןײן ניט איף נעחם
? געזאנט אײף

איך ארט( פון )ניט
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 טאקע אײך איך האנ פאר ךער ;נוט גאנץ געדענק איך —
.מגבראבט ניט .  .קײן ברײנגען ניט חינןא אײןד וועט מען ־אונ .

.זיין רוהיג נאנץ איהר מענט דעם װעגען .געלד

.גלײך געיואךען איז אונ צוךיק גענעבען אטראט האט העשל
.ווינד אקאלטער ?לאיט עם ;ךערהע^ט האט ער

 פרעגט.ער,טיט ? אהער געקומען איהר זייט ךען יואס נאןד —
. שטימסע אהײזריגע
 פעךשפןײט ,חתונה יף1א פעטען א״ןד ^עקומק גין איך —

. .םיך איהר
א אהן אז ,געזאגט אײןד דאך האב איך —  געה געלד ך

* ;יט הופה ךער צו איןז

 מחותן דער .העשעלע ליבער ,הופה דער צו ניט , ניין —
 , וועצערע הופה דער צו בעמען געלאזט אייןד האט אליקום ר׳

.בעקאנטע אלטע פארט .מיןד איהר פערישטײט . .
? חופרז ךיא אונ עם הייסט װיא — • •• : •
 אום .יע . העישעלע ליבער ,מזל טיט נעווען ישוין איז —
!אללעםען אונז טוב טזל ,אײך ב1ט טזל ,טלשיותן
 אפערשטילןטע מיט ,ער פרעגט ? אזוא וויא שטײטש —
.שטיםמע

 זײט איהר אז ,העשעלע ליבער ,איהר מײגט שױן גיט —״ ’
 איהר אז ,װעלט נאנצער דער אויף םאגםביל אײן וויא גיט מעהר
 אשטיקלטעות, געהאט האט איהר - ? נענוראזעט אזוא זיך האט

 כןאךטען; אין שפילען נוט פןען וואס ,אםענש איהר. ;עחט .חלעבען
 ;נדן ךיא פיץ רעכניננ דעם אויף שולדען פיל אנמאכען וואס/קען

 שעמט װאס אוג הי־פה ךער אונטער אנדאל(א'שנ מאכען ען(ר וואס
 איז מעגש אזא אט — ,לײטק פאר גיט אונ פאמאטט ניט זיך

טאקע ארטן פון ניט
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 וועט חתן איהו אז ןיט ארט בלוג־הן אונ . אזעלטןינהײט טאקע

 גענומק היינט טאקע האט אונ ,מעלות אןלע ךיא אט האבען ניט
. חאניל מיכל

? כחור ארעם דעם אט ? דעם.קפצן אט —

 אײך פאר כייכער געווען פריער איז ער ,ניט זיך עזרעכןט —
 אײןד האט מיןד איהר פערשטײט ,פריער .אודאי הײנט אונ

 אזא.קבצן ווערען צו ערסט אום ,רובל הונדעךט עטליכע ןעפעהלט
 .ניט אונ חיוב אפעל גערוען דאך זײט איהר ווארום ;ער וויא
 ךיא האט,ער ?גךםטען ;אײך ענטגענען אנביר על איז הײנט אונ
 יף1א אשטעלל ישוין גרונם איהם גיט צווײטען אונ נדן רובל 800

 אנאנצער געװארען איהם בײא איז ער .אמאנאט רובל »עבציג
 :אוואךט נאך זאנען אײןז איך ױעל לעטצטען אם אונ ,;ע . יכך

. בלומה .  געאךט גיט האט אײך וואס , בלומה ישײגע ךיא אט .
 איהם ליבט בלומה דיא אט ,ג.עהאלשט האט זיא ווען ,איהר פאר

,אמת אײן מיט אונ טאקע !נאכט אנוטע גו .
 נעיאיע, האט אוג געגאנגען ארויס ער איז רײד ךיא מיט

.געישלאנען נידער העעלען

— руэ&Ъ&з «мгчг•«-—
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