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 פלאטץ מאךכןט צום פיהךט װאס , גאס נרויםער ךער אויף
 זײנען וןעלכע , הײזער צװײא שטעהען ,װ, *שטאךט דער אין

 אײן איז איינע .אוייפןאללענד זעדד געהענדען פארבײ דעפ §אר
 לײן(אר איז אנדערע ךיא אונ ,שטאפןנעס צװיי א הוייז’ 'שטייגערנעס

 ךיא ;אײנפאללען יײן האלט , אלטעס איץ ,ישטײל ד-אלצערנעט 4
 , ניךריג זעהר זײנען ,גאס צום זיינק װעלבע .. פענסטער צװײא
 יס1א זײנען שויבען דיא ;טראטואר דעש מיט גלײןד >ימ_עט

 מען ד״ײזער,קען צװײא ךיא פון .פערלאטעטע , געפראכענע
 ;ער1ט דעם פון ויעזיטצער ךער : בעזיטצער ז״ערע אױף שליסען

 דער אונ , מעמד אין תקיף ,»אנט מען וויא ,אדער ,רײף £יז
 וץנען וואם ,הײזער אזעלכע נאר .ארעם איז נןלײנשטיפל רעם פון
 מק זעוזט ,הייזער שכנותע ןי;ערע”פון רער'רןאנטראםט זיך

 ךיא פון }יט איז ךאם אונ ,שטאךט יעךער $ין אונ איבעךאלל
 אבנעשטעללט גךאר זיך־ מיר האגען װאס טא — , זאכען זעלטענע

,נײן .ווײטער געהען ״קענק ןןיר ? הייזער צװײא גע^ען״ךיזע
. נײגיךיג כיזט דוא אויב , לעזער ליבער מײן .  דוא אױב נאר .

 ךא זיןי לאמיר טא ,נײגיךיג געוויס ךאך ביזטו ,אלעזערין פיזט
 טאן אקוק לאמיר אונ הײזער צורײא ריזע נעבען אנישטעללען

 יס-1א שױבען דיא ןזײנען הײזעל נןלײנען דעם אין * אינװײנינ
.אפען פענםטער דיא שטעהען יער1מ דעם אין אונ ,נעבךאכק

 ליא ,שיץ העררליך א\ז וועטטער דאם ,מאגאט ײא8 איז ,עם
ליפט קארםעט( )דער



א אין ! זאך אטעךכןווירױנע . ?נךקוויכןענד אונ ױאךעם לופט  יי
 רייכען דעם אין אײנע ,?כײלײנם יר9 זעחק פענסטער בייךע

 ;נןערךרוס פון אוינןגערענט זעחר ,®ערכןלאןט ,פערוןיעט איז יז1ה
 ,מונטער גראד איז הײזעל ארמען ךעם אין אגדערע ךיא אונ

 מיין נאך זיך ראןט ! חלעבען ,אװאוןדער .זיך ?ייא פױיליך
. קומטאױס נאך שכל .г נאךאויךנעוויס ש:ל ךיץ ;אןז אונ, 
 דיא אונ נ־רײליך ךין ראןף וײ$ע דיא אז ,לעזער ליבער מײן

 • נײןיךךע ךיא זעחר ר״צט דאס ! מערינ־ןוויךךינ .אונמוטהיג ארמע
 ;ער1מ פון ;הײזער בייךע צװישען ךא אבישטעללען זיך לאסיר
 צו זיינען פענסטער דיא וױילע ,זעהען ^יט או;ז זײא װעלען

 צו זײנען פעןםטער דיא וףילע , שטיגל דער פון אונ , הויך
 פאהט ;גס . פעמערקען ^יט בייךע אונז זייא װעללען זא ; ניךףג
 אונטער אונ מהיךען דיא סינטער שטעהען צו .ניט זעהר אפילו

ר,טוז־ות פרעמדע ך/פענסטערצוחערען א  מיץ גאס, אפען נ
 ווייטער . אללעמען פאר ךאך איז נאס ךיא ךען ;מען מענ ,איך

 צי זייא לאזען ,הערען צו זאלען מיר , ניט ווילען זײא יב1א
 זײא ארט ,אפק האלטען זײא אז חיינט ; פענסטער דיא מאבען

• יך1א הערען וועט מען אז , ניט ךאך
 זיף נאכךעס אונ ים1א זעחען זײא וױא טאן אקוק לאטיר
♦ רײךען זײא װאס ,אײנחארכען
שײן, ךײצענר איז הײזעל ארטען פוןדעם מאדבען ךאס

 לאנגע מיט געזיבט אװײסעס ,טילך אונ בלוט , זאגט טק וויא
 לןלײר׳אכעי אײנפאכעס א״ן אמעצױגען איז זיא ;לאכןען שווארצע

 אױנען איהךע ,פרא?יל זי^ט זיא .מיטגעשמאק אונ רײנליך זעהר
 רײךען אין האלט אונ הױז פון אינעךע דאם אין געךיכטעט זיינען

. אימיצען מיט
 רוא ; מאמע , נעהמען ניט געלד וועלדיא איןו —

. צאה1ה דער יף1א געלד ךיא האבען יאךפט
ס י א ו ו  רוא . ;עגע ?גנ^עךט !טאכמער עײן ,רעדסטו -

האסט קאיםעט( )דער



 דוא ? גיע׳טריבען .ריר האט קוזין רעו װאם ,פאךגעסק ןזאשט
 איגער איהם װאנזאל, אפק /גנטנענען נעהק איהם ראך מחט

 מיא.עס ״ אננעצאנען זײןאנ^טענליג ךאןז מחטו' זא נעהמען;
ט ^לע;אנטער אײן ןאןד איז ,ער . זיץ צו נעהעךט ט ^ו אנ ר  ה/

 דיא נעהם ,טאכטער שײן ׳ ?ןיר פאלג ן לײנע.קײט(אפ ,פון״בערלין
 אוג מלוה צ.ים אװעק טראנ , האמאוואר ךעם מיט רוןר איט

 בײא האשט דוא וואש ,נןלײז־ גײעס הײן ארױש איהם ?ײא נעהם
. פסח ?אר פערזעצט ^יהם

 ניט מיר פון דאש ;אלקט װ־וא < ךך פעט <{יןז ,מאמע
 ;הוצאה דער אױף }!ירהאײען מרןען רובל ריאאקט .פעךלאננען

 איז איצטער . געלר ^ךערע .קײן קרינען ;יט .גיף אזוי וועל איך
 איז יעךער ;ניזאס רייכען פון די^ען;יט קוגדק ?ײגע ׳ פשה גאך

 ען(כ שטי־ב פון געבען ^יועק ®אטאנואר דעם אונ ,נו .פעראײננט
 מחט דוא ; נעזו־גד נאנצען א.ין ;יט ביזט חא ;;יט אליןו איך

.צײט ך>ר צי טתײא ;לעיל דײן וזאבעי
א זא;ט 'גאט מײן ןאט —  דאןז מוזט דוא ;מוטטער ך

 אונז צו קוםען ארײן ;אך קגט^גק$עהען..ערױעט אבערשאלאטאן
 נא^טער איץ וויא גאר ,אונז ג$יט זיך ״ערכךובעט >טטוב;דען אין

 ״עס י• ♦ • אגגעצויגען אגשטעגךיג זײן דאך די־א מוזט — ,פכײגד
! מעגיש אזא גלײכװעךטל .קײן דאןז*יט איז

 איך וויא אט .פוטצען ?יט איהם §אר זיןד דארף איןד —
 אוג , געהען.ענטגענען איהם איןז ;ועל ,אנגעצויגען ;עטןיט $ין

 אב זיןד ״עו זאל טא ,זײן ^פעללק ניט איהם אי,ל וועל .געגונ
!הע הע שאפט לךובות פון זאגען

איו־מע•־ . к .דבורה , אכןינד וױא ״ ^אר ךעדשט דוא —
 1 אטעשה יף1א .אקשיה .א׳טיתןד.ו. טאן דאןז ךארף /נר .איז;נר מענ׳ט
.ע ע ע אונ איהם תא געפעלםט אנ־שר . .

 דוא ;עזמײכלענליג דבורה זאגט עאסע! ,בעשער קזױײג —
מיר וועט שאלאמאן :פאנ^אזיע דײן ^יט איועק װײט צוא גיזט

געהטען קארשעט( )דער
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. ! נעהמען .  טויזענד ?ינה מען גיט איהם ! אבקלער אנײער .
 איז אגקעל דער אונ רײך אױך אלליין איז ער דען ; נךן רופל

• ניט אקאפייכןע האג איןל אונ . . . אג?ױ
. אקוזינע זייגע אןער דאןז ביזט דוא — ,  יחום אנלײהער .

,אנעךעטעגיעז אונ טיזטו מײךעל א׳טײנע . ̂עס V װאסניט פאר .
щ גנ״ליד П • י

 איך ,ניט ןאוטיע איהם_קײן פאר ?ין איןד ,נײן נײן —
 מיט .טראכטען גיט דעם װע;ען דאךף איך אונ געלד .קײן האב

 גיקט־ גאר מען מאכט געראטענ^ײט מיט אונ אללײן 'שײנכןײט
 אמשוגענרףט ^יז ראס וועללען׳דןאטס מיך יע וועט ?נר או־יב אונ
 זיין נעפעללען איהם איןז ןיעל — דעם ווענען טראכטען צו גאר
 אמענ^ ; ניםט גאר םאכען ,קלײךער ♦ יין איןד וויא אזוי אט

. ♦ *נגעצאנען רײגלין־ זיין נאר ךאךף  ךיא ?זיט אונ ציףגנ ?ןיט .
ק ווען , ;יפט מען מאננט מאדעס נײעםטע  Гр. !”אלל #יז מ

. ניט מע^ש
.טאכ^ער טיץ ,זעה — . .
 אן ליעען רײד פוסטע ךיא לאמיר ;מאמע , אױף הער —

 האכ ;ןאטער נןײן . אייןז נ־אר נאר איז זאךנ א״נציעע ^ײן . אןײט
 סיט איך . איז;יטא אײך פאר זאךגען זאל עסי ווער ; גיט איך

 שטינןל ךיא אליעמק פאר אויפהאךעווען דאךף פינגער פינף מײגע
לינקיז^ ,עס ײאם קעןז איך וואס ,איז;אטט נעלויבט .ברױט אי  • נו

 מײנע זײט איהר ?רידער נןלײנע, צוױיא מײגע מיט מוטטער דוא
.ניט גאר איך טכאכט הײראטהען וועגען אונ - ,זארג אײנציגע
 אויבעךסטער דעו ;דבורהלע ,קינד אגוט טאקע ביזט דוא —

.כ,אדץ נוט רײן פאר אגליק צושיקען טאקע דיר ךאךף .  ^יער .
 דאש טהוט וויא אונ , ניט יג;>ן1א םײנע ךאס מיר ענק(טריפ וויא
א ניסט האךעװאג;ע ךין גאר האךץ,אז מײן וױיא ?ויר  אװעק ה

 ; אקאפײלןע אג׳שפארען ניט פאר.זיןז נןעןםט דוא אונ אונז פאר
.שדוביפ אין ישטײט וואפ ,אמײרעל פארט דאך ביזט חא

נו קארסעט( )דער



 טהוא נעה ? רײד דיא פון ארױס קומט װאס ,מאמע , נו —
. מיי^ינע דאס טאן ^אז £יר אונ ,ארבײט רײן דיר ײך

 נערײטען צי־ ניט נאר זיך וױלןט דוא אונ 1 עסי הײסט וויא —
? נאסט דעם אר5

 צייט ךיא קומען וועט ;נס ? טאן צו װאס איןו האב וואס —*
*גענרג אינ וואגז״אל אפען געחען אוועק איך וועל ,פא;עזך פון

פרעגט ? גיט זאך רףן ? אכןלײד ?ײ^ען אי^ער גאר}יט —
.פעךװאוגדערט העכ?£ט מוטיזער ךיא

אב ער^טען —  צװײטען אוג ,אומצובײטען עאס ;יט איך ה
.ניט הלומות כןיץ פון האלט איןד ;גיט אין־ ךאךף

 זיף האט מיט ךער אונ גענאננען אוועק איז מוטטער ךיא
ך זײער געענךיגט ע ך פ  ךיא אין טאן ^קוק לאמיר ;עטצט — .^

.'פענסטער הויפע
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 ,הא^סליך ^יט אויף ,#זײן זעהר ^יט איז פרײלײן יײ^ע ךאס
 טראגט ; ךןאאר בלא^דע ,אױ;ען בלאע מיט געזיקט אלאננליקעס

 דיא יף1א אמא^טעלטט ?ויט מאלע גײעקטע ךער נאך אכןלײד
 ?גרסט г* זיא ךען ; האנר אין א^ירם נאך האלט ,'שולטערן
 ךיא אונ או^ערענט העכןט ,?ײז ^יז זיא .נאס נון נעקומק

. פערװײנט אוי^ען
וויא ? טאן #יןיטער פאךט איך ןאל וואפ !יר9 איז װײא —
.שטאךט אין ,קארסעט אײן ^יטא.קײן , ךיר געפעלט

אשטימ??! זיןד הערט ! לןארםעט ני^א_קײן עס ךױיסט וױא —
 פי־ אזױ מיט , ^טאדט $זא ? ר>ךפטז וואס .אינוױיךג פון

.^עאזי^ען . ! קארןעטז ריר,ןזףן פאר ני^א אי» .
הײגט קארסעט^ )דער



ס א װ ט ײנ ה  דואווײסט מאמע! , ךיררײךק מיט איך ןאל -
 גיאבע פאל ,ךיןנפטמײךלעןד §אל כןאלהעטען ךא איז עםי .ןעהר

 פרעגען ארום נייא איך מיר. פאל ^יט אבעל ,'אטעשקעס
 חאט־ש , ערנעץ אין ניטא איז ,לןאיםעטען פאליזעל ,^אנצאזישע

א נןךיג  דויים ךער זיטצק צו נעקומען מיר איז ,עס .פלאטץ ך
 קומען היינט דאיף װאפ ,םאלמאנען פאר זיך וױיזען צו ניט אונ
ױ.פאחיעי צו . מיר איז’ווייא !קיר ^יז ווייא א . .  וועל אי־ !

♦ האלטען אויים גיט
עו מײן , דינה ,מיל פאלנ — ט פ א  אכט דאןד האסט דוא . ט

ק ךעם אויס ,קלײב , כ־ןאיםעטען ט ם ע .נאר אונ אן טהיא אונ ב
 זײנען זייא ;דינה זאגט ! אן טהוא , זיך געזאנט אב —

.פיזינןט צו ׳ צערו־יםק אללע ךאןל .  לאפ;אבעס'... אן טהוא נלאט .
!מאמע ,געװעפט אויס ^אר &ײן ייזטI חא

א שלײט 1 צערריסען לעךסטו וואס - ; טוטטער ך
 פאר * אקאךםעט געקויפט האםטו וואך יעגע !עס חײםט יױא

.קאךסעטעןז צגױיא װאפק ךלייא . . !צעלליםען ין1ש איז . . . 
. האלטען צו יפ1א ^יט ךר פון יאך איז עפ . .  װאסטכאכסטו’י
? פאןט זיך

 אין מישען ניט מיר ךך ;אלםט אונ ו ^ווײנ ,מאמע —
 נאף פעךשטײםט רױא אונ ני־ט גאל װײםט רוא !טואלעט מיץ
 וועלט י הײנטינע וויא , זיף לײךען(אנר ךאס איז וואם , ניט

.פאללעלט . .  זײנען , האפ איך װאס ,קאלםעטעןז אלטע דיא אט .
. ♦ אײ נעבלאזענע אױם אײן וועלט ניט  . שפינװעפס הײלע .
 ,הענד ךייא אונטער עם נךיכט צו י1אז , אןײה נאר גיט מען וויא

!טרעםגי חאטיש
 איז וואס ;אײן אזוי ניט זיןד מען ?יהט ,נוא -
!אזױ ךארטען

 זעהען אויס !זאנםטו ,זיך איץציהען ןיט !גאר אזוי -
נעהן ארויס ךיר נועל ^יף .אקלאטץ װיא ׳ «צוךנאן וויא

אין קארפעט( )דער
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 ניט ווייס וואס , טושע נראבע ךיא ,דבורקע וויא אט , נאס אין
.מאךעס כןײן פון . . • טאליע ווען טאליע וואס ,ניט ווײס וואס .

 חאטיש , מײךעל ישײנע אגאגץ איז דבורקע ןױלםטו? וואם —
.דוא וויא בןאיסע^ען אזעלכע גיט ^ראגןט זיא

 צואפ ןינען פי־ן נאר שוין גיזט דוא !יגײא ישױן גײא —
 ,ךיא_קלאטץ , דבורקע צו , ^יר גלײכטדאס ךא וועטען צו ! מאטע

 גיט זיא װעט אשוכוטער פאר )ויא מעהר ! צוצעלא אשטיק
 איינע פכײלײן עלענאגטע אײן ן$פעס ךאך בין איך .הייראטהען

 כןען איןז וואס ,איז מײנער אוצגליק גאנצער רער . שטאדט אין
 ;ואלט איך אז ;נאך פיגיךע טײן נאך לןאךסעט אזא האכען גיט
 מק מאלט ,לןארסעט §אך;זער אכטק אײן ראקאזק ,קענען ^אר
.וואךט אוױםטאװכןע׳עהיען אױף 'עןטעלעלן דארפק פיגוךע טײן . . 

 געקרמען ןיר איז су ? וזא ,טאן אײצטער פאךט איך זאל װאס
.טאלימאנען נעהמק איפער פאהרען צו ציט

 דוא ;מוטטער דיא זאגט !פאהךען ניט עס הײרט ,וףא —
 .אזוי גלאטט ניט איז אהער פאהךען זײן אז , גוט ג״אנץ וױיסט

 פאך־ .אןאךןויע שליםען זאלק טיר ;אײנ§אך נאנץ מײנט ער
? דינה מיך שטייפטו

,װיא היץט .ער מיינט דאס אז ,או־ךאי פארשטײא איך —
 כןאךםעט רעכטען האי.קײן איך אז ,איחם פאר ווײזען זיך איןז זאל
 טו־שע נךאבע אזא איהם פאר װײזען ניט דאך זיך щ איך ? ניט
. דבורקע וויא

 ער^טק נעהטק, גיט ערד נועט דבורקען ? ךיך וואסארט —
.צװײטען אונ ,גיט געלד אלןאפילןע ׳יא האט . . .

 האט ,שײן ניט זעהר נעפעך זיא איז צװײטק אונ יע —
 אננעצויגען ניט געהט אונ ׳ניט טאל;ע כןײן ציט, פעורע ׳שום כ/יץ
.אשלימ^זל נעריאכע, אישטיק , מאךע דער ^אך

;טײדעל אךעטע איין איז זיא דינה? < איהר פ;ן ווילסטו וואם —
? איהר פון טען פערלאצנט װאס

יע קארסעט׳( )דער



 געוויס ער וועט איהר .ד־נה זאגט ,ךאס מיין איןז ,יע —
 ער אע ,טאכןע טיך ער ז״אך גאנצע ךיא איז .וועלען יט4

א ?ןיר נעהמט ״קאוסעט ךער אבער .חתן טיין זײן טאלןע וועט  ך
 אוי .טאן צו אן חײב איך וואס ניט׳ ;או װײם איך .אךאב כןאפף

? מען טהוט וואס ? מען טהוט ;ואס !^אטימןע
 העפטיגער אין שטוב איננערן לויפען ארום גענומען האט זיא
 איהו ײא3 ?יך טיעלן.קײהןלק אונ ,העףי דיא נירעלט ,בעװענונג

г.באב ו.ויא י *ןפען;עזיכט
 טרא;ען אךי^ער געסןענט }יט מוןןטער ךיא ישוין האט ךאם

.אגעשרײא ;יט ןיא אונ
!דיו־ איןד זאג ,דינקע ,טעונע זײן ;יט מיר זאלקט דוא —

 אן טחוא .גלײןז צי אללעמק טיט אמעניש זײן מיר זאי$ט דוא
 איןד — אנײען ;יןז קױף אדער האסט, דוא װעלכען ,אקאךםעט

 0טי ;אהרען מײגע ^יט מיר ^עלןלאנ ^אי׳ — ניט ךר ?אלעוןע
? נײן צו הער^ט דוא — ,.קאפויזען ךײנעמשונענע

 פוס טיטן 2אטא אוג אנעישךײא דינח ניט !מאמע —
 ניט דעה נןיין ךיף בײא פרעג איך !^ווײגען זאלסט דוא ,עאמע

 דוא ;טי־אלעט טײן אין טי׳טען ניט טיר זיך זאלקט דוא אונ
. ? הער׳טט .  אקלײדל אנטאן זאל איך ,זאבען מיר װעסטו אפשר .

 נןאפף א$ען אונ . .< באניע עלטער ךיא וויא אכןיםקע מיט
 ליא »יא 1 טירגעפעללען איז עס ?.«. הא ,אןןנופ טיט א$אצײלע

.I ןיך טאן צו אן רויא «יינוױי״זען מיר וועט יענטע, פאועײטיגע , « 
 ;זלאטקען מיט הןך אין איז ארט _דײן ,וויםען זאלןוט דוא !מאמע
 וואס אונ 'שטעללען צ\ אצא,לענט ?אר וואס ,ארעה זאג איהר
 מײגע אין מיר צוא אבער —;פעךחקק צזא אוועציע פאר

 ארום ^יט ךיר וועל איך !^פנען ;יט אמויל טיר זאלםטי 'נןאךםעטען
 ןיך עזלעפען זײא ןארשיווע... דיא קברתעס דײנע וויא נעהען

.אנןלאטץ נאן־ אקלאטץ (אטון נאך אטון .  נןאללק צו איז עס .
. טישעס אזעלכע יף1א קוקע^ךינ געלעכטער פון

איך קארםעט( )דער
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 ךיא װײטער שרײט ,דינקע ,אמאל נאןד ךל זאנ איך -
 - • • ארײן ערד ךער אין דיך .לײגען אךסע^ען(נ ךײנע ן מוטטעו

*געל אונ גךין דאך דוא/ועךסט . לעבסט דוא װאש קױם ♦ .
 איןל אונ , ̂יט דיר £יט ױיד איך !גײא אןער , נײא -

. ניט ךל בייא פױעג
-רינקע זעה, געדײנקע !יאחױען ׳טװאךצע אללע אין גײא — , 
א — זאגען ליגק איך זאל הלואי  נעהש ;חאבען דןיטה וועשט ח
 אהש שעה ךרײא אין , מיר פאלג , צוא שוין יזיןד כ־לײפ
♦ שאלימאן קומט

 פאד זיך איך וועל , גיט רסעט;א(פ ״קײן האב איך אז -
♦ װײזען גיט איהם

 וױאוועטפןעגע טא ,זעהק גיט ךך װעט אז אבער -
. ךיר איך פךעג ? פארטיע ךיא זײן

,קומען שטנךע צו גיט פארטיע ךיא אזוי זאל בעשער -
ר, ךער בראקירען אױס $יף זאל ער אײךער א  זעה אין־ װאש §

ױס, ♦ א^לאטץ וויא א
.זאגסטו ,אלןלאטץ וויא י- .  דוא I טיל איז ווײא אונ אןז .

 גישמה ךיא קיים ;אלײלקע אפלעשיל אין וויא אוים ראך זעהשט
.ךיר אין אײן זיןד האלט . .,קאךסעטעך. דײנע פון אלץ .  וואפ איז .

? זײן וועט וואס ? דינקע ,זאןסטו
,גליק גאנצעש טײן אן זוער איןז ,פאופאלען .נייפט גאר -

.נןלײניגכןײט אזא איבער לעבען נאנצעם שײן . .שיידען . . .
:ערמונטערט עטװאש מי־טטער ךיא נןרעגט ? שײךען װאש -

? אךער אײן אפט נאך פןלאפט עש ? ;ואש
 אז , נעהערט האנ איןי .זײן אפישר נאך ̂קען עש ,יע -

 . אקאךשעטענהענדלער ווארשוא פון פאהלען צו קו$ען דאךף ךא
 ,דא איז ער יב1א .נעהען דעל צו דאס געזאגט צו ?יל האט לינע
. אגעראטעװעטע איך בין

אויפהײבענלינ מוטטער ךיא זאגט ,אנוטער איז גאט ,נוא -
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דיא קארסעט( )דער



־ ךער אױב :הע;ר ךיא ה  וועט ,?עשעךט איז שאלימאן מיט ^י
ט וואש ,ךעם פון אישליח זיין נןאןשעטעגהענךלעף דער עג .אײביג ל

 גלאטטשטײן ליגע נעלאפען אריין איז רייד דיא אין
^אןעט . אטהעש אױשער , פןזלודאפעט ,פער

—м»зссзе»<<׳«— ״־ .
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 זעהען ,ארמע ךיא פון אוג ךײבע דיא פון געישפרעך דעם פון
 . סאלימאן הײסט וועלמנר ,אגאהט בייךע װאךנזען זײא אז מיר,
ע זיינען שאלימאן אונ דיגה ,דבורה :דאש איז אזוי  ךרײא אל̂י

 האפען װעלקע ,?ךיךער ךרײא ז־ייבען פאטעךש זײערע :קוןינען
 . פלאטץ אנרוישען מיט שטיבעל אלןלײן פאטער זײעו פון נענרישצט

 איז .ער ;נעניטען ציט יררנןה _קײן גאר האט פאטער שאליטאנש
 אויף איז פאטער דיגהש ♦ םאשנןווע אין װאוהנט чу רײף. זעהר
 אױש פלאטץ טהײל זײן אויף ער האט ,מאן וואהלהאפענךער אײן

 • געװאוהנט ערהאט וױעלכע אין ,הויז «ךכ״שטאקיגעש נעמויעךט
 דינען זײא אונ ״ געשטארפען לאגנ שױן איז פאטער דבורה׳ש

 האט אליין דכורה וועלקע , פאמילי״ע אךעמע איין געבליפען
 איהיע פעטעךש ךיא .ײט3אל איהר טיט ערנעהעךט .קיממערליןז

̂ין פון קומט;עטצט שאלימאן . געשטיטצט וױיצינ זײא האפען  ,בעךצ
 זעהררײןד איז ער .וזאלכער געשאפטש ;עווען איז;עטצט ער וואו
 ער האט פאהרען ארויש §ארן .מאן ױננער עלענאנטער אײן אונ

 ערזיך ןויל פאהועגליג ריק צו אז ,קוזיגען זייגע צו בריןש געשריבק
 / מיגליף א.יז עש יב1א אונ, צײט, אקורצע אױף אגשטעללק זײא פײא
 .װאנזאל אפען ענטגעגען קוטען איהש ;אלען זײא ,זייא ער געט

 קוזיגען זןיבע מיינט אז ,פערשטאגען טען האט בריף דעם פון
 !ײן׳ געפעללק אידם װעלען ?ײא אױב אוג צןילעךנק׳ ענען(ל

 האט ןאש אונ .הײךאטהען זײא פון אײגע נ.א^ירליןד ער וועט
יעדער קארשעט( )דער



 עך׳טטען ,רינהן געווימ ער וועט נעהמען אז ,פלך־שטאנען יעךער
 זיא איז צוױיטען אינ ,גדן אשייגע האט אונ רייך איז זיא וױיל
 לעצטער דער נאך גענ־לײדעט געהט ,פיײל״ן עלעגאנטע אײן קעיטא

.דבורקע אכער . וױאיאקולןלע אױם זעהט אונ $אךע  ױעט ער .
 , אקבצעןטע איז זיא :טאן אקוק ווע^ען ;יט נײט איוזר אין גאר
ײדעט ןעהט אונ .^ל . .וױיא אז אונ אך אז . . .  שוין וריל איך !
.ױייךען ווײט אזױ גאר .  וױא ,בךײט איז וו־אס ,^קאךסעט טי'ט .
 איהר בײא איז , אךויייט זיא ווען אוג .גל,־ת איךיעוער רער

 ײע^ען דא ;אר ^יז ,נוא .יך1א ^קארןעט אן געהען צו רעכט
? רײדען צו ו;אס ז$יהר

 ;אך אוחר $יר אוט הײטע צאקט יעם עחואךטעט מען
. אױסלאנד פון צוג דער אן קומט עם ווען ,מיטטאג

 פאר איז ,געהערט האבען טיר וואם , געשפךעןי דאם
.טאג האלפען

 פךײךענ^טראהלענרעי איין מיט געלאפען ארײן איז לינע
 באנןען/זיינען דיא פייער/ גע׳טפריצט האבען יגען1א ךיא ,נעזיכט
 געקענט ניט אוואךט האט ;יא , פער^וױצט ^טערן ךער רו־יט,
 האר^ען פארן זיך האלט זיא , איםפעט נרױס פון ךײךען ארויס

 ךא וואס ,פי״ךע אזא פון .אפדזאפען }יט אטהעם רעט ̂קען אזנ
 אננעקומען א\ז אז,עס ,מיינען מען ל־אלט ,געװיזען ארויס האט

 גע׳טאנרןען אװעק האט שולטאן דער אז • איךען אױף ןרזיסע;שועות
 ;געקו־פען גאר’איז מ#יח אז אדער ;איךען ךיא פאר פאלעסטינע

 האט מען אונ וױטהען צו אויפנעהערט האט חאלעױע דיא אז אדעו
 יץ1 ניט מעהר ע!:־ץ זאל חאלעךיע כ־ןײן אז ,אמיטל געפו^ען יאר
 .ע5גי איז װאפ ,בש־רות אזעלבע נאןי ארער ;װעלט ךער אויןז

ל צו .וועלט נאנצע ךיא פאר אטובה איז וװאס אדער ,ישראל ^
 אויקער ןגנטנענען מיפענךג איהר דיגח שרײט !נו נו —

.פרײרע נ«אר זיך
א איז ער ;רינינקע ,וועלט ךיא יײא װאוהל - 1 י

עס קארסעט( )דער

— 13 -



? .נלןאךםעטענהענךלער ךעף ךא עזויין איז עס —
 קום אבער .ענגלי־שע'כןאךםעטען פראנצײזי^ע״אונ מיט -
 אזא , האפענעס אזא ן«ױ ״עס / נךױן דינינקע , נע^ווץד
1 אנרױל ,לאפע^עם
 זי־ך , ך,אפט אין דינה ^ורײט שוץ? קויפט טען ,אזוי —

.פאלטא איהר אגציהענדיג
^ען פיל ט(געפארזאיז ״עס!קויפט מען שץך -  אײן ♦?ע

• ליר ^יןד ןאג ׳ שטאךט גאנץ פון אייג;עלױף
? זאגםטו ,׳גןטאךט גאגץ אזױ —
 פול דאךטען איז וױיבער אלטע אונ ^אנסבילען אחוץ —
.זיץז! שלאגען צו צו ניט איז ?ןפ ווײבלעף אונ טײךלעך .  דער .

.פול איז זאל . ♦פול איז טרעפ ריא .  אנאנצע איז גאם א?ען או־יך . .
.א^זטױפערײא ,אגע^זיענ ,נעדרעננע . ףן . ארנ  ׳ ̂ * װאונדער עפאיזן

װאס’ אוג פעקי־מען נ־ױער װאם ךאןד וױל ;עדעךע !הלעבען ,ניט
 ניט ךאך ^יז ! ®אךיזער,קאך^עטק א^ײנעקײט פעםטען. צום
 . געװעזען זוכה או;ז פײא ךאם האט מען קויים .גלײכװערטל כןין
.ניט הענד פראםט.ק״ן האט ער . .איםפראװק ניט .זיןו ער,קען . . . 

. איהם צופט ;עדערע ,איהם וײםט ;עדערע
 שפײכעל ,אנ^העם אױםעו האקט מיט לינע אלץ ךעדט דאם

 אונאךאפ ארוף הענד דיא ?ןיט אונמאבט טױל איהופון 'שפךיצט
.ע^טציגןען ןרזיס פון

? זײא זייגען פרײזען װעלכע פון -
! ה ה ח . !?יײזען וןעגען ךעלםט רוא - .  רעךט װער .

ער אז ,ךןד פרײט מען ? דומהײטען אדעלכע וועגען
 ניט מעהר מען זעהט טאלןא גא^צער ךער פון .געלט נאר נעהמט

 שרײט מען אונ גילעטען מיט ;עש^רעכןט אוים די^ען יהעןד וויא
.ו גיט יסמנות האט :נאר . .  ׳ כ־ריץ דינינקע ,^עשװינד שוין קום !
י • פערחאפען צוא ףכער וואם זעהען ^אלען מיר

אגייע .• • געויען מח;ה גאר טיר דזאןוט דוא 1 ליניגקע א -
נשטת הארםלט( ויער
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 איןי ! צאט איז צעדאצלןט אוצ צעלויפט א .צעי״עצט ארײן צ^מה
? מיטנעהמען איןז זאל ?יל;עלד וךא ,אגעכאטעעעטע ׳טױן בין

 איז צײט ךיא !ןןרוין ,דינינקע ,מעחר וואס נעהם —
.קון־ץ . ^ד ליא פי־ן םען בייקט ךאןנןען אונ . • אערעק ,ח

 זײןען זײא .^טופ פון אמיס גלײך זײנען ליגען ?ןיט דינח —
. * ןע^אפען נאר ,נע;אנצען ניט ען ;יט ,אי־ $ײן . $ א  ^אי ,^

א דןאט ץימןעט ךעו .נעטךאןען ך
א ,?יר זאג —  נןרעןט ? ,קאךלע^ק דיא צעזעלען לאםט ה

.לױפענדיג גאס א^ק דעע איהי
,קארםעטעןזאזעלכע איז ן־אם ,לינע ןאגט ,צעז״עהען ^זךאי —

 אפינגער וױא פראיןט ®ייליע ךיא «ײגציהק ךןד ^ען מען וואם
. ךיאךיק

? יטטאךכ׳ע איז ^ניךלעך ליא אונ —
.ציה אונ ציה חאט׳ט ,אייזק הײלע — .  אפילו щ טען .

 !זײנען זייא >טײן וויא הײנט .אנובכןע וויא אט אײנציהען אטיױער
 Щ ^ײרעל _קי״ן .אז8טיד״ ^טארקען ?ןיט געפוטעךט אטלעםע$ע

. אײנכײםען ציט זײא
? כןאליךען װעלכע פון —
 הײנט ,,קאליר ליטטעל , בלאע העלל פראצען איז’ עס —

.רויט העלל .  אויט אןטט ךי אעטער , ען(לאל עכט ןױט הױמג .
.צע׳טציטטען . .טךט אנומי אינטען , .  כךיזעײע)*טפיצען( אױפען .

. באנד אראזע מיט צעצױצען דוךן־ .  אךאזעטכןע פאךינט פון .
 סאמעט זײד־אונ מיט זײנען אןדערע ,קרפןען צוא א^ראכט

.בעפוצט בלאטטער .  ,עצצליעזע ע?ט צעיטליפעגע איז פיי^בײן ךיא .
 ״אײגע אויס זייא קומען טאל/ע ךער פײא ;צעזעט^ט צעליבט ציאו

 ל1האט:אי ,דיר איןד אגזז ,פאםאן ךער היעט .אנרערע ךיא לעבען
.צעזעהען ציט לעכען מײן אזיף .  זעלטענע אזא ?ןאכען זײא .

.ג צעטאקט אױס וויא אליס קומט מען אז ,פיגוךע  אויכ וױא .
, מעלט ךער אין אפראלט איז ,צע^נײ>ט

אװי קאיסעט( \דער
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 גלילןליכע דעם צו געקומען זייא ד־י־נען רײךענדינ י1אז

ד געיקטי^ען דוךןד קױם זיך חאןען ,לןארפעטעגחענדלער  דיא מי
.שטורכיעם אמ,עטליפע נןלעפ עטליכע נערןיאנען האגען ,^אלפא . . 

ען ךער זיןד האבען זײא  אױם שווירי^קײט ןרויס טיט חאכען .^אג
 געקומען דינהיאיזי אונ ,אצאצקע אטת איןאןםעט- נעכןליפען

. פרײליך אחײם

—оф®вгё*«о־—

.4

 ?י׳טט מעהר איז עס ,אב לויפט צײט ךא װײלע דער
 מאכען דאךף מען אונ ,פא;עך צום שטונךען צווײא נעבליבען

 וועלבער ,גאםט פארנעהמען דעם געהטען צו איבער טואלעט ךעם
 !אגןלייגיגרףט ןעךלין פון דאך קוטט ער אונ .חתן איהר װערען דארף
. טואלעט איהר צו גענומען זיך האט דינה

 ךען ;עםען איז עם רואס געהײםען איהר חאט מוטער ךיא
.געגעפען ניט חיינט נאך זיא האט אויפךענווןג נרוים פון

׳ אבקלער אנײער :אנעישרײא דינח גיט !עסען ,אנײס גאר —
 זי־ןז כןײך איןד !ה ה ה אקארםעט אן זיןד טהוט מען אײךער עםען

.געלעכטער פון . .אצירבאן וויא זעהק יס1א ךאך װעל איך . . ! 
.קומען אױס נןען ױךינע אלטמאךישע איץ בײא וואם . .

,״קאךקעט ךעם אנטאן ךעם נאןר עםען וועסטו ? װיא איז —
.ברײנ^ען אראפ עגען(ר ניט װאםער אלעפעל יעמאלט ךאןד וועםטו

• ליי ךאד איך,קען

 וועל איןד !שפעטער ךט ״ פריער ניט ,עםען ניטא.קײן —
 , אננעצוינק זײן דאךפען ןיט וןעל איך ווען ,שלאף פאךן עםען
 ךאס נןק ̂יןד ,עםען ;יט $אר מיר ?אן ךער .איז געהעריג וויא
.העךק ניט ןאר

דיגה סארסעט( )דער



,זייף סארטען עטליכע סיט איימואשען גענומען זיך האט רינה
 עטטע((קאלז _ספר אין ןע־שריבען שטײט עס )וויא איז ךין ךער וױא
 גערופען אריץ האט ןיא .טואלעט איהר צו נענומען ןיך האט אונ

 איהר זאללען זײא ,זעלדקק מיט זלאטקען ךנסטען ך״ױיא זײער״
 אונהאט בײא יער געזעסען איז זיך לינע/יפאךשטײט העלפען'.

.אמײנוננ ג/יזאנט
 דינה * כןארסעט ה״לעען פון ױיהע ךיא געקומען איז עה ’
 - ,שגיךליך ךיא ציהען נענימען האט אונ אנגעטאן איהם האט

.גיט ױיט עש
 דער פון מיר זיך ־שטעל נעהם ,זיא זאגט ,ןעלדקע —
 ליננןע ךער פון מיר זיך שטעלל ,זלאטקע חא אונ ,דואגד רעכטעו

.שנירלעך ךיא מיר ציוזט אוג האגד
 ךער פון עק אײן גענומק האט ;עדע געטאן. י1אז האט זיא

 ?זיט ציהען זייא אונ האנד איהר ארום געךרײט אהם האט ,'שנור
 נעשלעפט ארום וױילע האכעןזײאךער ציהענךינ נןרעפטען: אלע

.אהער דא ,אדץן רא ,דינהן
 אויף אכןרײנק פאר וואס .זיא שכײט , שטארקער ציהט —

, אײך . . . ? סײנט פאםט איהר .ניט כח נןײן גאר האט איהר ! . . 
 לאזט אויבען '>אײןד איך זאנ שטארקער, ציהט ,ני/טט גאו איז עם
 אין נאר ציהט ;לײז או־יך לאזט קייפטען ריא בײא אונטען ,לײז

.שטארקער וואס ?ןיטען
 אזיפץ »לאטקע זאנט ,ניט מעהו ישױן כןען איןז —
• געבענדינ
 אבחאפענךיג ,זעלדטקע זאגט ניט ןןעהוי אױך נןען איןי —

. א^עם דעם
.חלעבען מעעזה אשײנע — . .  עס וועט אזױ אט !

!בלײבען
.געחענךיג אריץ מוטער ףא זאגט ,דינה ׳ שוין ךיר נענוג —

ארויס נשמה דיא שוין דאך דיר ש§אךט עם !מיר צו איז אקלאג
טאמע 2. קארםעט( )דער
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.מישען נ,יט זיך זאלסט ,ישווײג ,מאמע —
 מוטטער ךיא עןרײט !מיר איז ווינך ,׳מיר איז וױיא —

. אמילץ וןיא בלא ין1ש דאך ביןט חא ;װייטעו .  אויגען ךיא .
א . . .ארױסנעישפאךט איזדיר . געשטאךצט ארױס אךעךן ך . . 

. ארויס צונג דעם שוין דאןד שטעקסט דוא , ןעה

 וועט איצטער אט . ניט איהר הערט ! ציהט , ציהט —
. גוט ?אלד זײן שוין

 האט ישנור געפאללען..ךיא בײךע זיינען אמאל !מיט באץ!
 זיך האט ;נרה דער אן געפאללען איז זעלדקע . נעךיםק איבער זיך

 זלאטקע . בילט רינען גענומק האט >נס ,נאז דעם אבגעשלאגק
 איז .עפ װעלכען אויף , טיש אן אנגעהאלטען זיך האט ?יהענדיג

 האט ,פאללענדיג . רוןל צוועלף פון לאמפ אהויכער נע־שטאנק
. .געפאללען מיט איז אונ געהאלפק אױ־ איהר טייש ךער . 

 אױ .'שפליטער טויזענד נעװארען איז לאמפ אײן פון ! !בראזג
 וועלכע.עכ פון ,טרומא אין גלײןז געפאללען איז לאמפ פון פוס ךיא
.כןליינע/שפיגעלעך הונדעךט געוואךען איז

 דיא ווערען »ײא זאלען געךױאלען אונ געשוואלען אז —
. 1 ךאס גיט מען שניךליך וועלכע ,געהעךט !קארםעטענמאכערז . . 

 פאלט איך זאל וואס ! מיר אויף או^גליק א־ין .הײלעשפיגװעפס
V טאן איצטער

א ^ךעכענדיג מוטטער דיא שרײט !נזלן , שטײטץ —  ך
. 1 נעמאכט דא האסט דוא אהיזק פאר וואס ,זעה . הענד . . 

־. זילפערנע רופל פיפצינ איבער

 שפעעל ךעם מיט לאמפ ךעם אויף בפרה אשלינערײגע —
.אקארםעט? אהן טאן אבער איןד זאל וואס . זאממען צו .  דער .

. אן פאלד שוין קומט פא^עזד .  / גא ן אויס ניט האלט איןד י1א ,
וואם אבער ,שנור אגךער אײן נאך געישװינד לויף ,זעלרקע

טהוא קארסעט( )דער
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 רבונו אױ .צעררײםק אױ־ ךיא זיך וועט טאמער ? אין־ טהוא
 יף1א געוואךען געשיכןט ארױף איז עסז צרות וואפערע עולם של
!קאפףז טײן

 דיא וױשענדיג זיך זעלדקע זאנט ? וואס איהר וױיםט — ״
געװיס װעט דאס ;שטריסעל אדראהט גאר נעהמט :נאז כלוט'פױ

• • Т  I V I I  Т I  ** X  • V  Т  I £

.שטאךק זײן
? דא איז עם — י т • г

.נעוױס —
!גלאמפ עזטימ , געזאנט גיט פריער מיר האסטו װאם — т т • ו: Vו ו ־י־ • ׳ • I ו т *
 ךיא נןריכט ;נם זיןל מאטעךט מען ,זעהט ;יא ! גולם לײמענער

 שיוין לויף .שוױינט זיא אונ ,יעורים פון אפף(ה פון אויגען
.דועלןען ךיר זאל ער ךרואךגיק דעם אהער רוף אע , גע^וױגד

 ביזט רוא . מוטטער ךיא אנעשךײא ניט ! ךווארגיק דעם —
 מיר האט דאס וויא מעהר . . .אךאב זינען פ־ן גאר עיוין
.געפעהלט ניט

 .ךוואךניצע דיא אץ־ מײן ? איןז יײד װאס ,פטפו — *
 דעם פון בייילט צו אונ נןײלט צו ײאהךען שווארץ אין איז זעלרקע
 !שטיקשלימפזלנײצע אזא ...איהר אױף געפאללען וואסאיז לאפפ,

 איהר האבען שדים י רןלאטץ אומנעלומפעךטער אײן אזױ
 מאבען אונ טייש אן אגשפארען געמחט זיך האט V . г געטראגען

* סייק אזא

 געפראכט ^אלד האט אונ גענאנגען אךאפ איז זעלרקע
 װאכם מיט אננעשטיײכט גאך איהר האט זיא ,^טרילןל אךראהט

 דער מיט זיא ,ארפייט י ךער צו נעגומען ןיןד האט מען אוג
 ךעם זץי האט זעלד־קע . ארוייף ןאלד אויןד איז \וועלכע ךווארניצע

 יעטצט .פאללען ניט זאל זיא ,וואנד אן !$עסט מאליאגגעהאלטען
 ?ןס . געפלאטצט ניט האט ל('שטריכ ךיא ,גוט געווען 'שױן אין

האט קארסעט^ )דער



 אבעו ;אללײן נןאךקעט דער אגיסל טרעסקען גענומק ;ע האט
. חפד מיט , ניםיץטה .  האט דינה .האלט ,עם ,ךאננןען צו גאטט .

 איהר יף1א אמסיה נעװען טאנןע איז עסי ;לייד(ך איהר אננעצױגען
 ;פילעלע א וויא פוגכןט געז״עהען אוים האט זיא ; טאן צו אקוק
 דועלזעל ךיא װיא נאר ,ךיק אב־טל װיא געװען ניט איז טאליע ךיא
 יט-1ר פון קאלירז דעם געלןראנען האט געזיכט איהר . אבוטל פון

 האט זיטצען . יםנע׳?זטאר?ט1א געװארען זײנק י^ק1א דיא , בלא
 ציםטער איבערן גענאגגען ארום נאר איז זיא : געלןענט ;יט זיא
 געדײט אמ טחמא צערבראכענעש דעם אין געקרכקט איטטער אונ
 ךאס אכער , שווער אפילו געווען איהר איז א?!העם ךער ♦ זיןד פון
 ,ם1חל אשלעכטען פון איז ךאם , זיא זאנט , קאךםעטז פון גיט איז

 קמןט װער נאר ;גענןענט ניט זיא האט געהאט^יסק האט זיא וואם
 אפטיט .קײן טאכןע האט ?,זיא ״עםק ווען װאס,עםען ? עםעןי א־ויף

 ,ער ,אײגנעשצעמעט י1אז איז מאגען רער :געהאט גיט יך1א
 . זײגיגע דאס ג־אךךעךן צו זאנען צו אױארט געשמימנט גיט האט
 וואס :דינהן צו טענען גענומק אפילו האבען געדעךים ךיא

 אונזער פון געטךיבען ארויס אונז האסטו וואס ? אוגז צו האפטו
 אונזערע פון געטריפען §אנאנךער אי־גז האםטו וןאס ? כןװאטיר

 ז־;ער נאר .יסך.אלטען1א ניט מעהר שױן ״קענען מיר '1 פלא?זצער
 דערלןאךסעט א^גענץטען;יךען אױעךן;יט דינה׳ס צו א\ז שטימ$ע

 .געלאזען דוךך }יט האט.קײןטאן װאס ,װאנד אײזעךגע אײן איז
.אךט ניט אךט/ יע ? מיך עסי אךט וואס :זאןט דינה אלנ .  איך .

 !§יז;עטצט טאל;ע מיץ אןי . . .טךאס! ^ין וױא אײך הער
. אגאלד
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5 ♦

 אױןז איז ,איז אקאךםעט וויא ;ערפיגתננ טי;עךע אזא —
 אונ ישפינעל נעפען שטיײענדיג דינה זאגט , ניטא יועלט ךער

.זיןד יף1א קו״קענריג גערײ^נדינ
 געז׳גפען איז וועלכע ,לינע זאנט ,אװאוגדער איז מיר —

 לוח'קטײט אין וואפ ,חלעבען , אװאונךער אי» מיר : פייא ךער
 ,אקאךסעט געװארען פונדען ער .איז ורען ,נזאנט ךער ניט

 , דא איז בוכדרוכןערײא פון , דא איז אײזענבאהן פון ! נעהערט
 איז וואס נאר . ניט גאר מען מאנט דער אכןאךםעט וועגק אונ
.מאנםבילן ךיא ךאך מאכען לוחות דיא ? װאונדער רער .  אונ .
. זײער וױיפען זײא

 ווײפט ווער ,דינה זאגט , קאךפעטעןז ךיא ניט זוען —
 הייב וועלט ךיא אוךאי וואלט עם . . .נעווען וואלט ?יפ וואס

.נעװאיען
? וועלט דער צו ׳טץןד דאס איז וואם —
 דאןז נןען אקארפעט אהן ? ניט ךא פערשטײםטו וואם —

. שיץ קוימען ארױם ניט פיגורע ךיא .  ,מישטײנעםגעזאגט ,אונ .
 געלן כןײן איז מיידעל אשײנע גיט אױף אז , ׳שוין ראןו וױיס מען

. טאן גיט שדוכיפ גןיין וואלט מען .ניטא .  חתונה ניט וואלט מען .
! לם1ע אתל געווען וואלט ?גס .האבען

א —  טאקע איז ^ערסט אט . דינה ,גערעבט טאנןע ביזט ת
עם , רעלט מיר יײא  הרבים( רבן)ב?יװניותינו בשײנע ךא איז וואפ,

 זײא װאס ,פאר דער נאר איז דאפ .פאךזעפענע מײדלעןד פיל
 דיא מיט זינדיגען ניט אץ־ זאל , נןלעצער דיא וויא אױס זעהען

 — זאגען ליגען איך זאל הלואי — דבורקע קוזינע מײן אט .ךײד
געהט דא וױא .מאד אפאךזעםענע בלײבען נעבעך וועט זיא

אנגעטאן סארםעט( )דער



 . מאךע לעצטער ךעל נאך ניט <ןיז איהרע נןליידעל לףן > אנגעטאן
♦זיא טראגט אלןאולפעט הײנט .  איז עפז אז ,לאפיאכע אבוײטע .
 נאןז דיר וועל ^יך וואם ווײםטו .טאן צוא אקוק ניט איהר אוייף

.אויך אקאןםעט אדזן אמאל געהט זיא אז ,לךוין לינעקע ,זאגען
? .ךעךםטו וואס ! גײא ,שױן גייא —
;מאמען טײן בייא פרעג אט .דיר איןד זאג ,וויאךט עהרען —

• לייגעי לאזען ניט מיןי וועט זיא
 אךעמקײט וואס צו אט .לינע .זאנט ׳. געשר;ען וױיא אױ —

ז. חלעגען , איהר איויף ארחטנות טאקע ,ברײנגען הןען

.דינה זאגט ,איהר פאר הארץ מיין טאכןע מיר ווײנט ̂עפ —
 מיינע ישײנלןק אוועק געוועלט איהר איןי האב מאל פיל וויא

 וױיס איף .נעהמען }יט זיא וויל — ,צעךףםענע ךיא לןאןםעטק
 .עי ? כאל׳מאן /ננטנענען געתען הײנט זיא וועט וױא , ניט גאר
. אלןלאטץ בעגעגנען וועט /נר . אקחין איױך איהר ךאך איז . . 
 װעל איך .רײךק ױעלען ניט אװאךט גאר איהר מיט וועט ;ןר

 ײעלען מיר אךער ,ע(אךרא^זל אויף איהם מיט פאהרען אראב
 פון שלעפען גאך זיך וועט זיא אונ , געארקט בײדע געוזען אראי

. .הינטען  ךעםט יפון !העהע אטון וױא לףלןלען נאןד זיןז וועט .
 אװעק איהר ^יך וועל > םאלימאן טיט חתונה מײן אױף וועגען

 נױיא!*?נר אונ אןז נאר .קאךםעטז פאךיזער דעם אט שיעקק
 איז זיא אונגליקליןז װיא אט ...פינ;ער אפען יף1אר קוים איהר ױעט

! ניט שיפיטאליע _קײן האט אוךאד, איזא.זא זיא אז ,נעבעןד
 איז אקאךסעט אז , לינע ץב זיןד רו-פט ,טאל,ע זאנ איןי —

 ךיא ים1א שנייךט קאךםעטזא :וועלט ךער אז־יף זאןז בעםטע ךיא
 ,אפראכט פיגוו־א ידיא מאכט אקאךשעט ,שײן זעהר טאל;ע

 ; שיין יך1א פריו;ענציפטע'ר אשײנע ניט אפילו מא;ט אלןאךםעט
 האפליכלןײט דיא’ ידעל׳ט טאלע לעי פון שיעקײט ךיא ךען
.געזיכט פרן
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יע קארםעט( ]דער



 פארצללע העכער שטײט אלןארםעט דעה״ זאנט ,יע יע —
 דעם ניט מעהר בעפוטצען )־ןלײדער ךיא .צירונג אונ כןלײהנג
 פיטרע גאנצע ךיא איבערבילדעט כןאוםעט דער אבער ;כןעךפעי

 אויים , איױםגעשגיצט עךפער(ר ךעם מאכט אונ ,טעגשען פון
 זיך לןאכא:ען מענישען ױנגע אללע אז ,;גלעגאנט אונ גע^אנןט

. אוגז נאך
 ווען טאג אללע . א,קאךםעט נענט׳שוננ אנאטם איז ךאס ,יע

 ,אױגעךפטען דעם לױב אונ איך דאנק לײךער(ר מײנע אן צידו איך
. קארםעטזא בע^אפען האט ערז וואם  האט וואםןןר , איך מיין . .
 צו ים1א ,?נךפינרער וןרויםען ל.ענעם געךאנקןען אין געגעפען ארײן

. אפןארםעט טראכטען
,שאךליך איז אקאוםעט אז ,אפילו זאגען אגד׳ערע — . .

• פין דער געווען מפיל האבען שװאנגעזיע פרױענציממער פיל

 דאם . דינה זאנט .אליגען איז דאם .גיט זײא גמיב —
 ׳ ךגעאן5 .ייא > מאנםבילק ךיא אױפגעטראבט ניט מעהר ױאפק
 ווײבעי זײערע פאר געלר פןיץ געבען ים1א ניט ווילק װעלבע
! ניםכןשה ,פעךשטימגן מיד . טעכטער זײערע $אר אךער

 היךש באראן ךער .לינע זאנט ,חלעפק ,אװאונדער איז מיר
 וואהלטהאטליכע איױף מיליאנען שיט ̂ער ,מענ׳ש גוטער אזא איז

 אךעמעז ךיא אױף באךנזען דעױ זיןד עף וואלט לחײ — ,זאבען
 מאגאזינען אונ קאךםעטענפאכױקעןז ?גןפבען װאלט אונ ,מײךלעןד

 צו װאס מיט גיט האבען ױאם דיא ,י כ־ןאךםעטען שיי^ןען י צו
 ;גר װאלט לחײ , חכם גריױפער רער ,עריפאן יןי1א קויפען\אונ

 דראהטענע מיט ,קארםעטק שטאלענע מין אזא אױםטוא^טען
 לנם אינ דוילל פען פיל ןױא אײנציך׳ען הןענען זאל שגייךלעך\טק

 פון נןאךבע ךיא צו ניםטשאדען אלזעםז אונ טאןיווײא ניפט זאל
 אזעלכע אױפטױאכטען אןל(ר דאלןטאר וואלט אוגלחײ ׳יע .געזיןטי

טראפפענם קארםעט( )דער
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א^ענם  דארפען ניט ארנ ,זאטט טיט דער !ײן ז,אל טען אז , טי
ר איז ;גקען דיאס ז־ען ן^עןי; ע ^  יאיין האבען צו ЩУ אןי
.נאקנות אוין« ,טאל;ע ^דעלע

 אונ נןאך^עטען שטאלענע ךיא מיט :דינה זאגט ,זעהקט -
 אומזיםטע;קארסעטען אבער - , עוסכים איך ?ין לןאפיעם ףא מיט
. !אויםרוי^טען גאט זאל . .  אױפ זיןד/עמאלט וועט וואס מיט .

 ,ײ'שןיל3 צום אט ? ארעמע אײן פרן מײדעל אךײכע ציקנען
 אזא האפען וואלט , קוזינע מיין , דבורקה רוען ,איצ^ער אט

 געפעללען ו־שלו־ם חם איהם דאך זיא ווא?יט איף׳ יויא גןאךםעט
 וױל ךאס ,פוי . אױםנעקטעללט ?לײןען וואלט איך אונ ,ןײן
• ניט איןי

 ^עחעךט ?ןס ןויא אגנעצױנען דינה זיןד האט ךײךענדיג י1אז
 צו מיטטער איהר טיט נעגאנגען ים1אר איז זיא אונ ז_ײן צו

 דאךף װעל)*ער «;א?ט געהטען פאר דעם נעהמען איבער געהען
אױסלאנד. פון צונ דער אן קומט באלד , חתן איהר זיין

♦6

 נאר ;אין;ואשציק איין נעהמען געוועלט האט מוטטער ךיא
ק ,שײן איז וועטטער ךאס : זאגט דינה  געהען דורך זיןי פ,ען מ

 גאר . וןײט ניט איז ;א}$אף2 דעם ביז שפאציךען אביפל
̂ען מייר  »ײן נעהמען געװעלט ניט ך,אט ןיא , ןעו־שטעהען כןע

;עלאיט ניט איהר האט .לןאךםעט ךער ווײל ,איזשװאיש^ק
^ען ♦ זי

זײא קארםעט( )דער
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 נעצאנגען :^תרי־ זיינען זײא . גענאנגען אװעק זײנען זייא
ק זי אונ ,גאפ זי;ער  פיהךט װאפ ,גאם גרויםע דיא אףף ארויה נ
,באהגהאף צוס

 אחאפ זיך גיט אונ !א־וי ל אנעישרײא דינה גיט פלוצלוגג
 !יא ;אהײם צוףיק אידזר רו§ט מוטטער ךיא .הארצען פאון
 ניט זיך זיא נןען אךראישקע אױף ארנ ,געהען ניט אבער לןעןי

 האבען עסז .נןיס איהרע פון אראבנעלאזען זיך האט זיא . ןעטצען
̂ שיין וואר װעטטער דאם ךק . טענישק קלײןעןי געגומען זיך

 וו־אוי ,נליכעס־אוננעװאה וואם ךןד טאכט ?ןפ אז ,געךן איז יעךער
 וועךט םענישען טאל£א ךיא ,לײךיגנעהער ךעם איגטערעסיךט

 צו וואם ניט ווײם מוטטער ךיא ; גןעפער אונ גךעפער
 אטהמט .מױל פון שאם שלאנען גענומען האט דינהן טאן״. ?

 ,געשפאךט ארוים געװאךען איהר איז איויגעץ * ךיא ,שװער
; הער אונ חין גילאט־שט

מענשענמעננע. ךער פון מען שךײט !ךאנןטאר לױפטצום — י
. אנדערע שרי;ען ! אפטײק אין ליויפט —
? געשעהען איהר איז וןאס ? זיין דא כןען וואם —
? געגעסען היינט זיא האט וואפ —
.אישךעק ך,אבען געטוזט האט זיא —
 וואס . אײנער ׳טרײט !משומןיפ פאר איהר זײט ױאס —

 וויא ,גיט זעהט איהר ? איז רא װאם ,ניט איהר ׳טטײט פאר
 אין וויא לןאךםעט איהר אמ גע^עםט אממען1 צו את זיא

? נןלעשצעס
 געװען מ״ל אוױיבעל האט ואכעןזו צװײא פאר ,יע יע —

.כןאךםעט איהר איבער
 טרעפט פעהל:עב?רטען פיל וויא 1 אנײם פאר איז וואם —

1 כןאךםעטען פעךפלוכטע ךיא איבער אלץ ;אהר אללע ךאש
? זײן טפיל אויןי ךיזע וױל אפעזר --

האט קא־םעט( )דער



♦ אפיײליין איז ךאפ —
אײנער ?גגטפעלט ,גשמוז איהל זײן מפיל זיא ווילי נו -
זײא האט נאטט וויא ,ניט זײא געפעלט ;נס . פאנעל א׳שןאם

װערען אט . אנדעלס מאהען אלץ זיף ווילען זייא ;בעשאנןפען
,אהער קומט . נישמה זײער פון פטור ,גוט אונ קװ־ץ , »ייא

אייך דאס לאז . אמוםל אךאב זיך נעהמט !מײךלעןל ,וױיןלעך
גאטטעס § איויפבעפעלן ווילט איהר וואם אלעהו־ע אר5 זײן

 . ארבײט
“ : •*

 ארוה מענישען ךיא וואם , צײט ךער אונטער וױילע ךעל
א איז , געטאכט לוםטינ זיף אונ נערעךט ךא דואבען  מוטטער ך

 װאם ,ניט וױיס זיא .הענד דיא געןראכען האט אונ גע־שטאנען
 ך'ג;ךטצענ האלב טלאטואל אפען געלעגען איז דינה .טאן צו

 .לןע] זיא .הױז דעךבײאיגע דער פון וואנד אן אנגעשטיטצט
 אנגעהױבען שױן איהל האט ;ים ,רײךען ארוים ניט אוואךט

. לןיאמפפק צו
 װעלכער אדאקטער״ געבלאכט איטיצעי רואט װײלע דער

.גאפ זעלבע דער אױף בײא דער געװאוהנט האט

? נוילמם דיא װיא ,אלום אללע יאיהר ישטײט װאם — т : " • - ו V ^ - • • ן \ ■

 ׳שטאךבט זיא , דאך זעהט איהל . _עם3 אץ ךאלןטער רער שלײט
.קארפעטז איהר פון

 .קײן ניט דאך זײנען סיר ? טאן .מיר זאלען װאם —
.אײניגע ?ננטפערן *ךאל/טוךים
,ער זאגט .טאן כןען מען וואם , ווייזען אײןד וועל איןד —

 פון מעסעיל אלןלײ; אלױסגענוטען ?נל האט לייד ךיא מיט אזנ
 פון קלײד זײדנעם איהל נעטאן אישניטט האם^יג האט ,כןעפינע
געבענסטער דעל נעזעהען אהים זיך האט ?גס .ארעמם ךיא אונטעל

קאלםעט סאלפעט( )דער



 רען ;געטאן א־שניטט אױך קאלםעטז רעם האט ןןו . נןארםעט
 לייבט אזוי ניט זיך לאזט שטריק דרא׳הט ךיא ״שנור, ךיא

 פאנאניער איהפ הענד ךיא מיט ?גר האט דעם נאןי ; ־שנײךען
 דואט , אױגען ךיא נעעפנט האט דינה . אין/אנצען געריסען

; אויפגעאטהמט פרײא האט אוג זיפץ אלאנגען גענעכען
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 גענוטען ךאכןטער רער האט !װאפםער ,וואהםער -
• ;עטצט איהר װעט וואםער אביפל ,שרײען

 טאלפא ךיא . וואססער גאך געלאפען אוועק אין מק י
 ףזע אויף נײגיךדע געשפאנטער מיט קרכןט אוג ארום ישטײט

.םצעגע זעלטז״אמע
איזוואשצ;קעפ פאהרען צי אננעהײבען האבען וױ;לע ךער ״ 5

האף פון  ,פאםאזירע אנדערע .אנגעקוטען שױן איז צוג דער ; באהנ
 אללע דיזע . פופ צו אךאפ געהען ,געפעק ״קײנע האבען וועלכע

 וועלכע ’ טאלפא דיא יף1א טאן אקוק קאפףז דיא אכ’ עהרען(כ
ס. רא זײא\בעגעננען א ג ן ע פ א

, באהנהאף פון אראב גי;ען וועלכע ,אללע דיא אונטער
 טראנט ;נר .פרײלײן איץ טיט געארמט מאן איוננער גענאנגען איז

 געווארפק אריבער ארײזענטאש טיט ,פאגםנע מיט הוט אךלינךעו
 אײגפאך ,שײן זעהר איז פרײלײן ךאס . שולטעךן דיא איבער
 מיט כןלײד אװאלענעס טראנט .געכןלײרעט פאלל נעישטאק אפעו

 אויף זיך קוכןען זײא . שילטערן דיא איפער אטאנטעלעטט
 זײא ׳ ,זעהען צו איז .עס אונ ליגליןי זעהר 'שמײכלען , אײנאנדער

. אײנאנדער פון פךיךק צו זעהו־ זײנען
 זײא האבען ,טאלפא דער צו געקרמען דינק זייא וויא

? אגעשיכטע פאר דא איז וואס ג פךעגען אונ ,געשטעללט אב זיןד
אפרײלײן קארסעט( )דער



 אשוטניק אײנעך זאגט ,זיין מפיל געוועלט האט אפלילײן —
.פאגעל( )אשןאס

 איהר מיט נישמה דיא ארויסנעישפאךט זיך האט זיא —
.איינער נאןד זאגט ,',אךסעט

אשלאי־ציממער״ פאר גאס דיא געמאכט האט זיא —
רעכט טראטױאר אפעל ליגט זיא װיא זעהט .ארריטטער זאנט
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• נעגליזע
 ךאס זאנט !םאל׳טאן ,דינה אונזער ךאןז איז דאם , א —

 איז ?גר אונ , דבורה בערןאננטע אונזער וואר װעלכע ,פלילײן
 אפען ערזפךי אוועק איז זיא .גאםט ;נךװארטעטער פיל דער ךאס

 טשלענראממע• זלן אין נעישךיייען איהר האט םאלימאן וויא ,װאגזאל
 פיײנלליך זיף האןען ,געטראפען איהם מיט זי־ האט זיא

 פיט איז אוג ארמען ךיא א״ץטער נענומק איהר האט ■у? . געגריםט
 איין געפאהרען נאןי זײא **יז הינטען . פום צו אראב איהר

אק גע זלנע מיט איזוואשציק .פ

 האט״ער ,זײנה נאמען ךעם העךט דער האט םאלימאן װיא
 ,נעהענטער געקוטען צו איז אונ טאלפא דיא חך־ אווענ געמאבט זיך
 לןלייד איהר , טךאטואר אפען זיצענךיג ליגט דינה ,זעהעט ער

 בײדע ,נעלפען פאנאנדער גןארםעט איהר ,געריפען פאגאנדער
 זיןי זעהעט עס ;ליטען .פײדע פון איהר אראב הײננען האלבע

 דער שטעהט פייא דער .כךוזעװע ךיא מיט ד,ע?ד דאם ארויס
 ♦ זײט אנדערער ךער פון מוטטער ךיא זײט, אײן פון ךאנןטער

ערשט אױזר האט מען װאם , װאםעד אפיפיל ערשט טרינקט דינה I • : ן / V ן ; . . . I ׳ » — . I ЛГ •  Т  Т

.אגלאז אין ןעגיראכט

 אין פאלימאן פךעגט ? טומע , נעישעהק ךא איז וואם —
. געארעמט דכורה׳ן מיט געהענךיג צו האפט

הא קארפעט( )דער
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. אנעשרײא מוטטער ליא גיט !סאלימאן ,הא —
 ךעס הערענךיג ךער אגעשךײא רינה גיט !אײ !אײ —

 זיא ,האנד פון געפאללען ים1אר איהר איז ^לאז ךאס .נאמען
♦געזיקט דאש געךענןט צו הענד דיא מיט האט

.שטאנד צי אז_א אין געזעהעו איהר האט םאלימאן
 שרע^ליך ווײגיגער ניט איהר פאר איז אודאר אנדעף ךער

. עלשטער ךער יויא
. אדרא׳שקע אויף געזעצט אוועק גלײך איהר האט מען

. אהײס געפאהרען אוועק איהר ?ויט איז מוטטער ךיא
 .װײטער געג_אנבען אעעק זיך זײנען דיורה אוג סאליטאן

 אין אכנענומק האט ער ױאס , ?ןװאךטיר זײן ביז געארעשט
.האךיז האטעל ,

 מען .מ־טטער דבוו־הש נאך געשינןט אריןער גלײ־ האט עו
 זיןד האשען זײא אונ סאמאוואר אזידענךען אויפנעטראנען האט
. שטוט־ען אפאר ײא3 פערבראכט גיפןליןז זעהר

 נאןד זײן.קאךטע מיט לא_קײא ךעם געישיכןט באלד האט ער
 ראם האבען ער ,קען װען אונ דיגח זיןד בעפינךעט וויא ?רענען/

 איהס האט מען .שטאטטען צו אב וויזיט זײן זײא פעךגעניגען
 ער דאךף אלזא .ווישען לאזק איהש וועט מען אז ,ןעענ^עךט

• ווארטען נאך

 אגוטער איז פאלימאן : אז־ױ אי^ערלענט האגעז.זי־ וויךער זײא
 האבק ז.ײא וריא ,דיגהן סײךאטהען וועלען זאל ער אז ? ווען ,נאשט
 .איהש פאר פארטיע אפאסענדע איז ;יא נאר אז ,גערעכינט פריער

 אונ אונגליק אײן אזוי }עטראפען זיף האט עם אז אבער איצטער
 ...לין געיויס הןען ,זײנעאויגען מיט געזעהען אלײן דאס עריהאט

 זאל ;גר׳גיייכער איז ךאן —,וועלק ניט איה־;עטצט זאל אז^ר
זײא קארשעט( )דער
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 פאר וויא זײן זאל עסי אונ ,בעזוכק ניט נאר בעסער ישוין זײא
לען זאך ךיא מען ךארף אלזא .געװעזען איז איאהךען  אייף 'שטע̂י

.פראבע דער

 געעזיכןט א^ךבן)אוגטער פאלימאן צו געקרמען איז גיאלר
 גלייכען פון אפארטיע פארנעשלאנען איהם האט ךיזער .זײא( פון

 רופלן כױזענד פינת מיט אונ מיידעל אישײנע נןיט ,איהם מיט ;הום
 י ,אכלה שױן האט ער אז ,געענטפערט גלײןי איהם האט ער .נדן

 איהם} בײא יעטצט זיטצט וועלכע ,דבורה קוןינע זײן איז ךאס
 תאט ךאס ,ניט ערי פערלאנגט נעלד ;מוטטער איהר מיט

 ?]לענאנטע יענע פאר בעסער איהם נעפעלט זיא .גענוג אלײן
 ,בעשאפפען זײא האט גאטט וויא ,ניט געפעלט וועלכע ,ןרײלינס

 זײא’ וויא / איזאוראךאװען אונ איבער זיך מאכען זײא אונ
; זיך ווילט

 איבער זייא האט אוג גענאננק אזועק איז ^וךכן דער
 ניט איהם נאך מעהר שוין הארען ז_ײא . רײד זייגע נעגעננען

 מעהר איז םאלימאן מיט דינהן פון פארטיע דיא אונ ,ט(גע^יפ
. אהלום געבליבען ניט

 גערימענעם פאנאנךער איהר בײא מגבליבען איז דיגה
. ךךאהט־ישטך^ל דער מיט לןאךםעט

עטליכע׳ קארפעט( )דער



ע כ לי ט ת ע לו ע םגו טינ ײ I נ

 אונ ךאכןטורים עאויען צו ןױל ״ ל3אװײ אךער ׳ אמײדעל ווען א(
 כןארםעט איהר’ ציהען פאר ןיא זאל - ,^ךנסה ^טײנןאו־עם

; ?גנגער וואם

 נין איהרע ןרישה פאטעױ איהד לאזען וויל אטײךעל ווען נ(
 זיא זאל — איהר, פאר אגנעגךײט האט ער¥ וואם אויסש^יער, אונ

; ,קאךםעט איהר אײנציהען שטארק

אן׳ ירו^ה לאזען זעלבע ו.וילריא או_ױי?יל ווען ר( מ הר ל ^ א ז - 
; קאךםעטז ענגען אײן טואגען ןיא

 ׳ באקען איהויע רױט דוןנןעל איהר,געזי^ט ^מעקען נייל ווערעם ה(
 שיוארץ אונ נאז 'שפינצץ ךעם געלינ ,אוינען ךיא אוגטער }לא

:איהר,קאך$עט פון שנור דיא אײגציהען נ־עםט ;אל - ליןפען, ך

 ליא 14» אש^ײדוןג פון ט^ם ךעם וויםםען ו.ויל ;נם ווער ו(
-געדערים ;אײן.אײנגען,קץרםעט טךאנען זאל ,

 אוןטעױן אכןויעטשינג ךאס איז וואס וויםען ןויל װעו ז(
;קארפעטז איהו אײגציהען שןזאךנן זאל - ,דןאךצען

 זאל —,ןגםען אויף הוצאה פעל אכןליינער זײן וױל ןנם וועי ח(
. לןאךםעט איוןר ^נבער וואם טראגען

העררען קאוי״עט( )דער
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ת א צ ע . הו

 איג ראכןטורים העךר ! אךמעטענמאכער(נ העררען —
 (ײן2 מיר יף1א זאלט איהר , אײך בעט איך י א.פטיי_קארעם

 קלײן דיזעס גענעבען ארויס האב איך האפען,װאס $יט פאךאיננל
 ךיזעס וויא גלײןד אז ,מיינען אוךאי דאןד מוזט איהר .;ווםר־םפךל

 קאו־םעטעןזאײערע מאכען צו דאךפען איהר וועט ,עו־שײגט ?יכיל
 אר5 לײזען צי אויפהעךען װעט ארצטע איהר אונ ,מאגאךנען

 זײטענשטעכענעס פאר ,נעדעךים-שנײרענעם פר ,עטשענעס חאך^וי
 ארוים קומען וואס ,ונאמנים רעיס חלאים אנדערע §אר נאך אונ
 ,שךעקין ניט זיך איחר זאלט —,קאךםעטעןז חאךציגע לב ךיא פון

 קויפען יועט מען ; אװעלט איז וועלט ךיא !פרײ^ד ליבע מיינע
 מיטךךאהטשטריכ־וליך אײגציהען וועטזיך געווען;מען װיא כןאךסעטען

 אונ.אין ךאקטוױם ךיא צו גאכךעם לויפען װעט טען ;געווען װיא
 איז װעלט ,דיא , בךידער ,הןנלל .כעווען וויא נאר ען(אןטײר דיא

♦ I אווע^ט זײן וועט אונ אװעלט געווען

קארפעט( ךעד


