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 )רוסלאנד ךאסיע פין נעקו^ען עךסט איז #נײבעךג רויר
 שױן זץי האט אונ < האלכער געשאפט׳ס מ׳ ^ין אדוער בלע״ז(

א ט ן ל ע ט ^ז  נןלײןען צו אױס זיןד אום , צײט אײניגע אויף אן
 טײוער אין ךארטען א.פילז .שטאדט אידיישע אײן פון ךא אפרױא

 ךארטען זײא ען(ר זןר . ווענינ זעהר אפער ,איךען אױף װאוח־ען*
 ז_ײן איהם זאל וועלכע . גיט אײגע נע?ינט ,ער אונ אלע^ען
ט אמעמײגען ^ים .פאסענד  װאזהנען וועלכע ,יוןען ךיא ןיןד ווי̂׳
 געבארען איז יואס . חא*עןאפרױא , §עלקער אנדעךע צוױי^ין

 סא;־־ מעהי זיך ״ער ,קעל ךיזע .מיט ; ^זטאט א;איךי$ע אין דונןא
 ןזען • געבאיעגע דאןטיגע ךיא ?ליט אייךער )׳שטי^ען( מאנירען
 Щ וייל ׳ לעבען נצען:;א ךעם אויןש א?כײנד .אפװיא נעהףט
 אוס ,צי!יינע ןלייןד איז לעןענ^אךט איהר װאס ,זעלכע א ך״אפען

. ^טוב אין אךןדות אונ ׳טלזס העךשען ןגפ״זאל
 אץ , יאהד ךרייפיג איבער אלטן אײן איז ׳גזנײבערג דױד

א  ?ןערמאגט ערי .געזונד אונ ׳טײן , יאהרק בליהענדע רקנטע ך
קד צוואןצינ ארו^ל ױז . ^עשאזט אישײגעם מיט ט

 איהס עזדינים ךיא זײנען ,אחער ןעקו^ען איז ןןר וױא
עןא§ איהם הא^ען ,?ליגיען ךיא וויא $עפאלען אנ ל ^  ?יעלע ך

פארטיען װײבעל( )דיא



 .עי • געפעלעןגעייען ניט איהם זןינען אלע אבערריא ׳ §אך$ז;ען
 , אשײנע אפרוא חאןען וױל ערי , געלד כןיין געזובט גיט האט

ע ^ ל  ןיא ״ רײךען איהר טיט כןענען זאל ערי ) איײסליגעגילדעט א
ט זאל אונ שטימען איהם מיט כ־עגע־ זאל  ^טי.קל’א זײן כןעגען איו

 .געפינען צי' שווער איז נ/עלות אלע ךיא .אויןד גלטאפט אין הילפע
 אונ,עס געטראפען צו ןארטיע איין מיט איױם מען האט ענךליך

.זיין צו געהערט לס רויא , תנאים דיא גערוען מזל פיט ישוין איז
 אוױיבעל איז כלה( זײן פון נאמען דער איז )זא פעקעל מאך;ע

 , געשײךט אונ ,קלוג ,געזונד אונ #זיץ ,צװאנציג אונ פינה אײאהר
 האט מאן ױמער ךער װע.ל$ע , מגלות אלע דיא געהאט דאט זיא
 מאן איהר םיט געלע?ט האט , א^השה איז זיא . ^עוױנשיט נאף
 האבען זײא וואס ,אוךזאכע ךיא ניט ,טעןװײם . צײט אהודיש נאר
 איהר נאך ?ינקעל פרײליין ,נערופען זיף האט זיא נאר .גןט זיןז

 אינפעי- איז זיא וױא יאהר פינף איז יעצט .פאמיליע פאטערס
 ךאפ אונ נךן געלד פעו־לאעען.פיל חתנים רע^טע :הײרא^העט

 אונ .פראקירט שטאךק ןיא האט רעפטע ניט אונ ,^יט זיא האט
 איהר האט מען .כןלײבען צו געקענט ניט ח$ן הןיין זיןז האט זיא

 צײט גאלדענע ךיא ;פיל צי ,קלײןגט זיא מאס געטאכט פארװיןפע
 פעךלאךעןע דאס מען יןען ,פאלען פאר איז דאז אונ ײא3 פאר נעהט
 ראס בייא לטען;נעהא אבער זיך האט .זיא .^עפינען ניט צוךיק

 ןלינןליך זאל װעלכען.זיא פאר ,אמאן האגען מוז זיא :איהךי^ע
.הײראטהען גיט נאר ךא וויל ,ניט יפ1א אוג ,ן״ן

׳ ןעזעחען זיך האיען פיגקעל מאריע אונ שנײבעונ דויד ןױא
ק ,געפעלען זעהר איעאנדער ןײא זײנען אי  וויא״ךיא אונ ״ געוי

 זייא . אײנא^דער צו געפאכןען צו זין־ האבען זײא :זאגען שךכנים
 ײלעТ1 3 האגען !"א אינ פעך^זטאנען נוט גא^ץ זיך יאבען
.איךהאבגעז־בט וואס ,איז דאט אט ן נעזאגט

 ניט פון.איהר ךאס ער האט ,ל3ת, הונדערט עטליכע האט זיא
.פ;רלא;?ט

לא» װ״כעל( )דיא



 האט״ער - ,פאו.זיןד איהךענעלר רואיען זיןי זיא לאז -
 ןעפעלט אליין ןערזאן איהרע אז ,זיןתען זיא לאז אי־נ — ♦ ןעזאנט

 מאריע , וויךהןליןל אונ — .פיהלען ?לינןיױך ךןד זיא וועט , מיר
 האט א*ג פאךטיע ך;וער פון ^ךיעךען צי־ העכסט נעװען איז
* גײקליןז גע׳טאצט זיןז

 געווען!ייערע איז נעכטען ,מאר^ענס דעס יעצט איז ןנס
. »ןגנאים

 טואלעט איהר מאכט אונ גל;^פי ביץ עזטעהט פינקל מאױע
 ראךף וועל^ער ,׳טנייבערג י רױד התן איהר פון ^תואךטוננ אץ

קוטעןי. באןד
:זיןז צו רעךט אונ אונ!?ערנניןט פרייל-ף הע??ט איז ןיא
.וועלט ךיא נויא װאוהל א — .  איך I נלירליך ן י3 איך .

 איךוועל :ןגךוואךטעט .זיןד האכ איך אבער ,^ענונ געװארט האב
ן , א׳טײנעם אמאן האבען ע ^  םיך וועט װעלכער אונ ארײפען ,א

 גלר איז ?יס ?’פעךלאמען בעסערס ,קען^ען װאס ׳. ליבען איעיגסט
.געפעלען .  קעןז איך מאס , פוןימיר געלאלט אלץ האבען ז.ײא .
ען צו ניט ׳טדוך זיך.קײן  כאזפאי־ געררפען מיף האבען אונ כלי̂י
ך . :־רילאוום ?רויט( )וואהלעךייטע נעוױעקטא ציװאיא אי ע׳י׳ : 

 וואס געפןיבען יס1א טאקע האב איןד אונ ׳ געהןל־יפען האב
 אקאפײנןע אהן .ער מט;מיןד.נעה אונ רײך אזוא איז .רעפג־ש

 וע־זאן ,ט״נע נאר ליבט ערי אז , אכעוױיז נאןז איז דאס ;ןעלד
 . לעפען א^־ל^עס אויף הא^ען צו איןד האב א^א ;צליין

 זאל מיר טיט אז ,י פאךגע׳טטעלט ניע ןױר האב איך 1 ה ה ה
הן ע . .גליק אזא ^ז .  ?ןיטוואם אוג !.געשעהען ךאך אױ ?נס אונ .

 טײנע מיט אונ ׳טיעקײט מיץ ;ןיט נאר ? גענומען דאס איןד האכ
 זיך נאר ׳ ען(פערדאנר צו ניט הײנעם האי איך .ךײד ,קלוגע
 .אל,לונע טא,קע אייך ?ק ׳ א^לוגע בץ איך , זאצט מען . אלײן
 כי״נט מײ זײנען , מיר פאר בײ;ער זײנק וועןכע ,גס:ןױילי אך׳נ

ה . מק;א♦ ס ען נלאנצ־קךע םײנע ! ה אפט ע ק׳ האבען ^
איהס וױיגעל( )דיא
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 גם אכיין <*יז עס אונ עוהיר ךיא ^עע^ט זיך האט ;גס
.שךק דער פלטיאל

.8

 נענןלײךט ןעהט , ту אלטמאחי^ער אײן איז פלטיאל נח
 ]ער .אלטטאךיש אןץ ^הוט אונ אלטמאךייש ךעכט ,אלטטאךייש

 אפרײליכען טיט ןראלאך גוט ׳נזױן איז ,פופצינ א;אהר אלט איז
 אײן טיט אונ אוי^ען קלרנעי פײעידיגע מיט ,געזינט ^עזוגדק

 אייבינ פון אש־ךכן איז ,ער . ליפןען ךיא אױף שםײכעל איראגי״ען
 ארטאךאקסישע פון וױא ,נראסטעפאךטײ^ן:ךיא אויס ^יהןט אוג אן

 אנגע־ אז^עטום איז ;ער .אריקטאקיאטי^זע אויןד אזוא פאיזיױען
 צוא ךער נאןד האט אונ אנןלונער איז ׳״ער ןױיפ מען דק .’נויזעןי

. מ־ךא ;עךער האט פאר ךער װאס ,צונג א^יפטי^ען
 דער צו ,פלה ךער צו נעקוטען איצטער ךאס איז ערי

 ;טהײל איהר פון ישרןט״ת זײנע אבנעהטען , פינקל מאריע קטגע(
.פאךטיע ך;זע געפיוךט צי־זא$ען ךאס האט ערי דען

 אפןײם זיך ,זיא האט ,זעהען ךער איהט האט זיא וױא
• טי;ע אפינסטעיע געמאכט אןנ ןעטאל

ער װײבעל( )דיא
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— זיך צו זיא ועךט — ,דזיתע ךער ךא ׳טןץ איז ״ער —

 מיא אט .טמפען ךיזע אט ציידען ניט זײא נןק אץד וױא !פױ
 ,אײן ניט םיד ״עס געהט אזוא ןאךטיע דער פון פריךען צז גין איןי

ען פערמיטלעי רי ײנען1פאכאזיטען)צ^>ל^קעי( איעלכע א  • לער̂י
 וןײס איך , אחסרון צו אםעלה נעהאט האט פינקעל מאריע

 ̂אר .אחוב $עצאהלען צי געהאט פײנט האט ךא ניט: א^יין
 , גע^ער דעם פאר אמעלה :ז״אכען בײךע איז דאס ,סײן איןל
 ךעם §אר אחם־ון אינ , איהם בײא געלט דאם דאך בלייפט זא

 גאר ךאןד קימעךט ;ענעם ? זײטיןען דעם פאר אי — נעהמער,
 צו נעלד ךאס ?לײבט ךעם ײא3 צו , איהם אךט וואס :ױט

 האט אוײערטטער ךער ,קוךץ . ^יהם גײא ניט אבי , רעם יײא
 צוא יקוםען נט:?לע $ען אז :עאלאןט דעם טיט געפעישט איהר
עטק א*,ז  : זאגען ?לעגט אונ שמייכלע; זיא נט:!?לע ,אחוב ן
 זעלפע דאס זאנען וױיטער ןיא פלקט מאךגען אויף . טאןץען קום
 נעהמק פ^׳עט יענעם ?יז ,אלטאלגענען לאננ א1אז פלקט איג

 ׳צזוה דיא צעךרײםען זיך פלעגט עסי אךער , פיס ךיא טאן וױיא
̂ען זיך ?לעןט כיט ךער אונ , ןעהענךיג ̂ךי  אלזא . חוב ךער ,ע

 ?עצאלען צי געהאט ללסט ין־ײניג גאנץ זיא וזאט ,מ-ר פעךשטעהען
 אזו־א ךאס ןיא איז §אר ךער אונ #ךכגות זײנע פלטיאלן נח

• קימען п פין געירעז צופרידען;אוג
 געהע^ךיג אריץ איראניש ערז נט;זא — , מאריכען נו —

 :געפיהךט אויס הא^ק מיר , דאנק זײא גאטט נו — , ^טוב אין
 אינ אגןיךנ^ע װעךסט דוא אונ אלײט אהתן הײנט האסט דוא

.ען(ךאנכ פער צו מיר נאר האםטו דאס
 ווען ךאננט יר4 — > .זיא לאכט — ? אײף־ נאר אזוא —

.איןל ןיט . .
 נןיין זיף טחוט אפלה אהן ,זיך פעך׳שטעהט ךאס —

 אויןד זיף טהוט י^'>ר4י:«?ע אהן ׳ טאכטערל )אבער ; גיט שדוך
. ניסט נאר

איך וױיגעל( )דיא



.דאס ניט ט״ן איך — . או ניט ,מ׳יין איך . איז אפלח נ
• צי אויןדךער זיןדזנפעסט^לות פארעךט .עש ;אישיתך צו גוט

,שײנרןיט דײגע םיט דוא אז ,מאױע ןאנ״ איךי אונ —
 I ד. ר. ה ^קאקעיזכןערײא דײנע טיט אונ ,צונג ךײןי.נלא^ע־ מיט
 פיל וױא . געלד אהן ׳אײ בלאזענע:ןע אײןיאױס וועךט אלץ איז

 אזנ ^טאךט אין ךאס געפינשטו ^עראטעגע אונ ?גײךלעך ׳טײנע
 ^עניג טאקע האב ־איך .אציבעלע וועךט ניט זייא זייגען נדן אהן

 אױסער אונ ,?גױן רעם נע.פיהךט אױס האפ איך ביז געהארעװעט
.אויןז־ מתכה א׳טייןע וועךט נאך איך בין ^ירכנות ךיא

1 ה ה ה פלטיאל נח ר׳ ׳ וואדטען אבי?ל וועט איהר —
ר ^יט ^יך זאל ןואס , מאריע ,קוךץ —  אפולןן ך

? ןרייןןן
? רןאס נו —

ד ײא3 געווען איז נעבטען — ? דיא ך
— » '?
.שךכגות מײנע נאןו אהער געקויןק איך $ין טא -
עז ׳כױן אײך דאך האם חתן דער - ע| ען ; •
א - . געגען אזיך *ד דײן פון אבער דארפסט ח
? ניט אז אוג -

אונ פעס אין ,ער פרקט — ? גיט ,עס הײןוט וױא -
.^גךװאונדעךט

I ןיט , איינ^אך גאנץ -
? געכען ניט ׳טךפנות _קײן ?יר וןעשט דוא -
1 נײן -

.קיק מיר מיט זאלפט רוא , מעוקע , צו הער -
א אה/יר ;יב . ׳^פילען ניט זמורנעס טזומן שױן אונ , געלד ך

. טייש אפען
• אײךגעגעבען האט חתן רער .ניט גיב איך ,ניץ -

• א״ןל פאר גענדב . • •
הער ,־ױיבעל( )דיא



 א״׳טידוןד :זאגען ריר וועל אין ויאס ,מערקע ׳ צו הער —
זאגט אויף״אשךכז אוג נעגײדע,.׳ אײגיןע אײן ,זיןדעדיעד דמ*ט
 $אכט אונ ^ד^ים אזיף בויט ,ער ,ומחריבן עולםיות ב,״:ה :

. חרוב ]"א
אקא£י;קע איןד ^יב I ?יר נאך ^־רא׳טעט איהר ! אזוא —

I }יט
? מיר דוא,קענ?ט ׳ צו הער —
 אמדער ,אױגנער אפמטאונ $יחר_זײט .אײך ^יןל,קק —

 . £אן נארן\סט םיר קע;טז איהר אז ,זי^ער איןד גין טאקע §אר
 לאןד טיר: אױף אנךייךען חתן״עפעס צום אגלאי,נעהן וויןט איהר
 ".זיף ^זוןעךט ןזילט,־ איהר װאס , ךעךט ,^עהט .פון ךער איף
 איהם ײא3 האיבען וועט רייד אײעךע ; עזבועות טויןעןד מיט

 ,פלטיאל נח ר׳ , רוהינ זײט . עזנײא אהריגעדזאי ןאר וױא אװעלט
Г?! אז ,פעךהאלטגי^ע אזעל?ע אץ התן מײן מיט יעטעה איך Г 

®אנאנדער נים כוגד אונזער ױעלען װעלט ךער אין נאנאנען
■ י * רי?ען

 תא,קענמט • אמאל נאף מתדח ליר ?ין ף4* ״ מעיקע —
V . ניט ןאןד מיך

 אינ איי־ קעןי אי־ אז , נקאגט ךאףאײך האג א.יך —
 ניט אײןו §אר האב איך אז , איןד וױים ,אײך ה,ען איןז ווײלע
.האבען צו מוךא ןואס

? שךכנות גיט.קײן גיםט ד.־א —
^עזינןזעי אײף זיף ^עהט איינ - , גיט אקאפײקע —

. הייט
. 1 מערקע , זעה נעדײנק נו ^צ־•
 אינ טהיר דער יט1י }עטאן אכןלאפ האט,ער רײר ךיא מיט

. געגא;נען ארױם איז
סו — ה ץ - פינקל׳ מאריע לאכט - ה  פיץ לאך א
. • געפעלען טיר איז .עס .לומפען אזעלכע פון ,גד;ך\ אזעלכע .,V

שטראשעט ײײכעל( )ייא



 אפלוט, г טראק אין וױא הערען איהם וועט חתן ךער !יןיו־ #יירא^עט
 אונ ? נאיבעי איהם וועט וועו־ — ׳ זידזוע מפיגער;אמ ,אלץנער
 האט ןיר אז ,*טלעךטעפ אץטער ריידען ?נר סען וויא ,וןײטער
ט אכיין איז .ער !ה ה ? גוטעס געיעט ?ר;ער ר א פ  צװײא ?יװישען ^ו
ט ק  ;צינג האלטען מוז זנר . צוריק ניט אונ אהין .ניט ,וו

 אך8 , ^רייא < ןאלטושקע ,גײא .רייךען }יט אוואךט כןען ןןר
1 ךיר פין לאך איך —,^װאלדען

| «.
г • * ״״ ;о-.-д ׳ • : , ז י ז 'С;״

 ךער איהר צו געקומען ארײן א,יז אװם ׳טטןנךען צוױיא אין
שגײפערג.י דױד חתן

 !יא איז ,ךײךען פךיער געהעךט איהר האבען מיר ;ויא
 ניט איהם אויןז וועט ר״ר פלטיאלס נח אז ,ײ^ער פעףט נעװען

 רײד־׳נן געהען אז , גערעכי?ט זיא האט דא,ז ;:פאס;אײ האבען.קײן
 איחס ̂ער בט(האך פילײלט ? וויץ׳ט ווער אונ ,;עוױם ״ער ךעט

 גענאננען ארים ;ע קא?ףז אין איהר זיינען .עם ? יס1א פאךט
 ,איחר צו אריין איצןןער איז וויא;>ר אלזא .געדאנקען אונרוהיןע

 ?יפעה ארום }יט שלוועפט צו ׳ געטאן אקוק .גלײןד זיא האט
 זעהט;אלער זיא . געןיכט זײן יף1א אידם בײא שאטען אדתקעלער

 קונןט < ?כײליןז איז ערי .אעצופךיךע:ר\יט פון }יט ׳טפור נךן
נןרײנלליד אזוא שמײכעלט אוג אן ?ילד־ איהר

 זײא אונ .פריהי^טיק ךעם אויפטראנען ךעהײםען האט מאריע
 אי״טעי• זי־ הא^ען . זאטען צו פךיה^טלקען נעזעצט ךך הא?ק

 פ-יע־־ען זאלי; זײא ווען ,אנ״לעגענהייטען זײעיע פון האלטען
^ אײ1 יאוי אונ האכצײט זײער י י וננ אײנ־־כ: הויז יערעי1 קמאכ ג V н ץ י I ^ ■ ; • ז " 1 » • ! * » ״ т •5 » : ■י I

.וױיטער אזז אוג
עגדליד וױיכעל( )דיא



:פרעגט אונ אש זיך זיא רופט ^נךליף
י ? דױד ^עויען,י דיר ?ייא איז ׳טדכן דער -
? דאס טו1פרע?? וואס גע;ען1ענ? .ןעווען איז ערי ,יע —
. וואס וױיסט װער מיר יף1א אנרײדען נעמוזט האט ערי —
 וויא — .זיןז ערז װאונדע־ט — ;ניט פעךשטעה איך —
 }ןער • • • שדיןז ידעם געיעלט דאך האט ;גר V אנױידען הײסט.,עש

,רײךען #לעץטעש .זיףנףן דא?ט ר,ען ,גוטעס רעךט עש
 — ,שמײכלענךינ זיא קטפעךטי ,דױד מיןד, פעריששעהשט —
 —איהם^יץשידןנות אץז/האפ פערליר^זט איישל איהש אי־האב

.געגעבען ניט געלד
? וואריש —
 אונ־ אזוא זײנען זףא .ןעװען גראב מירזעהר איז ןןו —

 אז רײד׳ אזעלכע זיןד ערלויבק זייא ,שךכנים ךיא אט פעף$זא.מט,
 האט ;נר . ברא?ט:אוי^ע זײא אויף ווערען ווילענךיג ^יט מוזי טען
 הײסען ^עמוזט איהש האב איך אז ג-ע^רנערט» עזוא הײ;ט םיןד

 אינ .טרעטען ארויף ניט שװעלע מיץ אױף טעהר זאל /ער ,געתען
ך אי־ וױיס מײםער א  гч — ׳ פעצאהלט איהש האסט רוא אז ,ן

ש.., פאר גענוג ה  איז כעס אזיפון ,איןדךאס רעכען פאר דער אי
 פונר את^ער שטארען ךך לװי. אונ ךיר צו געלאפען אװעק ער

.כײסען צו פאגאידער
 ?זיט ערי גט;זא — 1 רײסק פאנאנךער פונד אומער —

 ?ען רײסט פז;ר אונזער ,טהײערע מײ;ע ,•(נײ - פךװאו^דער^ג״
 ער״קעןז .אװיג אויף נ^ערפונדען שוין ןײנען טיר .נדער;§אנא גיט

 , נארען ךיא פון ניט נאך פין איןי יייל־י ״ער וואש טאהן , ךײדען
 גאנץ ווייש ^יך .אש־כן פון רײד פישטע א־׳יף זיף נןערלאזעז װאס
 ניט ;ןעחר האט ̂ער .לי.נ:ער אונ פאלטער זײנען זײא אז ,גוט

 זיף איך האב איפךגע ךאש ,^יהךען זאמען צו אונז ,געדאךפט
^ין מײנע אויף א;עןזפער ? טהײערע סײן ,פעךשטעה^טו ,איי

* *^אךטליך זעהר אוםגעאך^ט ער.איהרז האט רײד ריא מיט
גײן ’ ’ װײבעל( )דיא
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 ^ו־מים טויןקד *םוין וועלען דיף ,טהייערע ?ןײנע ,}יין —
^ .רײסען ארױס ניט *ןרמען מײןע פון ה ע  עך?£ט ער,איז ,דאןז־ ז

 / פעקט ךעם אין ^ערעט ףט אװאךט האט אונ ?יר גײא נעװען
.נד:י3 אונזער זײןגעגען זאל וואס

 לאפט — געךאךט אױס ניט ^אלןע איז מוח זײן אזנ —
 ניישט .ער װעט ךיר מיט אז , גוט גאןץ פער^טעהט ערז — , מאריע
 איך נאר .לאכערליך ניט נןעחר איז רייד פוםטע אזעלכע אונ טא^ען

? גע^טי־אשעט האט װאס :זיך װאוגדער
? מייגסטו דען רואם .^רעכןען צי אפ גיט מעחר —

א אונ — . זיא פיעגט ? אן בל;פאיאי ניט דאס ^עהממט ח
ציא גאר גין .יןל4 ,§עךנןעהרט . ניט געװים I §אןאיפל —

א אז ,םיר !יעװײזט ךרײסטנןײט דיינע :פון דער ?רידען  ?יהלסט ח
 ײנדליכע3 , וואס טיט גיטא איז щאונ , פעהלער זיך_קײנק אץ

נ .הןעגען בעי^וארצען אינ בלשמיטצען ךיןד זאלען ךנ
פךײער האב איןד — ,^ךײדען יט9 זיא זאגט — ,א —

לייבט א1אז גיט ןזען ^ועט ךיך ,א^לוגער ט:\ז3 רוא :געזא^ט
.גןא^ף רעם עןי§עךטו?ל

 אלי.בלי^ען מיט אן ^יהם ק^קט אונ אידט אומארםט זיא
׳. ^טײכעל
 < »יןד בעריה$ןק ׳טך^נים ךיא :נעפעלען ?ןיר איז ןנס —

א1«ז ט װי ו ג ק ^ א ײ ♦ מאכען צזוא^קענעןרי^קאלע מאכען״ ז
ט ?ןי  ניט אגער - ,ער, זאנט - ןןץ, .קק גארען -

.מיר ?יט
זיך• קיקען צו אוג זיך זײא:אומארקען

- 12 —
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Г.-■• 4♦
נבז אז , , נעזעהען ערסט האבען מיי וויא ,אןיזא

 רעךראהינ^ען זיינע אונ ,אױםפיהרען ןיסט גאר וועט ולטיאל
ט איז אנער פלטיאל נח . גרונד הא^קי•.קיץ »?זואשי^עס(1)  ןי

 ארעלײדיגו;ג אראב ^לינגען װעלכע ׳ מענשען דיא פין געייעז
 / אח׳ב זזא^ד דער טיט אװעק טאכק ויעלכע אוג לייןט אזױא
 ]ײגען ,האפןן איהםיאין בײא . גיט זייא בעצאהדט םען וואש
ץ ארום א; אעען; עג ■ געדאנ.קען א?לעיע ג

 )?ראפעסיאנל£( זײנעםא^אללעגען מיט גענעעט האטזיך טר
 װאס ״ איהש גײא ?יעגט ״ער . שדק דעפ נחמן הלל ברזךער(:

? עס שטעןזט וויא ? .עס געהט וױא ? ?אץט ;נר
הלל אב זיך רופט — אלטי! אײן אייןד געפאללט וויא —

 אגאנץ אשדוןד געפיהךט ’ ךא האב איך — ׳ עךגער מיט נהמן
. ענדעי’ ײן3 געהאלטען שױן האט עס אונ פעטען ,  פין איך .

ק אױמערי^ען אי .אטאלק געמאכט האב איך אײךער נעוו . . 
 האט אונ אשװאךציאהר ;עריסען אריין זיןז האט אםאל טיט
. שלכגות הונדערטער אפאר ןעריםען ארוים טיר פין

? דאש איז אשדוך פאר וואס —
.שנייבערג דויד —
 נח זא?ט - ,#ך$ן ךער געװען דאס איף בין דא —

.בליטינ נןאלט פלטיאל
? ייא , ®טפע א־שיינע ןערי$ען אריין קאט איהר אמ —

.ךט \הר4 פון איער ,יע איהס פון —
? ^יט וראס פאר —
 איז ןיא אונ ,;ע^-גן ניט וויל זיא װייל , איינפאך גאנץ —

אי נאך }£יו . יך1א ועןי;עו ^י
? איהר אויף לעס אין , הײםט״עם , איהר זײט ,אזױא —
.זיןד פען^טעהט ךאס —

אט װײבעל(’ )דיא

4 »־ 13 •־«



 - ׳ פעךאײנען ײף־ מיר זאלען , זײן щ איצטער אט —
 דעם אויף כעס אין געווען איך בין ?ױער - .י נחטן הלל זאגט
 ךיא פון שדוך דעם געךיסען ארו־יס םיר האט וואס , שדין
. . פלטיאל נח ר׳ ,אייןד אןייף היישט ךאש ,ל״אגד .

ץטעו אונ - ,דיזער װײטער זאגט - ,איצטער אונ —  א
!ה ה §רײ;ד נױטע ווערען מיר ענען(נ זײן ען(כ

 ריא רײבענדינ ןיןז נחמן הלל זאגט , פערישטעה ״איך—
 וויא , װעלט ךיא וויא װאוהל — , פךידענהײט צו פון קאנד

א שױן דאןז איהר האט איהם אאידיןפון פין איןז  ׳טדבנות ך
 ,איהר האט זא - ,ןעבען ניט דאך וועט זיא אונ , אפגענוטק

.אנצױיעיען יואס ניט עסי, ך\יםט
• רײלען אײןד מיט טאקע דאס ^יך וױל ךעם וועגען —
׳ ןערעךט פרי>נר האב איןד וואפ ,#חןד ךער ,הייםט דאס —

? אננעהען איצטער זאל
.פון ךער אהלק האבען זאל איך נאר ,געןוים —
 הלל איהם פערךכערט — , האגען געוױס וועט איהר —

 מאריע דיא אט ,כלה אי/ער ראןד דאי־ף צו ךער א^ער — ,נחטן
‘ .ווערען יעזײט/גט פיגקעל,

♦ טאקע איך מײן דאס —
. איו־ מיץ ,אױןש ! וןעיט ךיא ;ויא װאוהל — . .  אדאנק !

 .געגעכעןי ניט שדכנות אײןז.קײן האט זיא וואס ,^עתןען ^אקע
 וועט זיא חאטס 1 הלע$ען , פינפה אגיסל צו מיר שאךט ןיא
 ךאין£ ױאס איז ! ה ח פון ךער הא;ד ךיא א^רענען אביסל זיןד

? פלטיאל נת ‘ר ,זײן איצטער
 שנײבערג דויד אום ,וועג פי־ן א?יךא£ען איהר ראןף טק. — י

איהם. רעךט איהר ןואם ,פלה ךיא ^עהמען כ־ךפנעז זאל
 אױפטאן עו־פט דארף מען צו ״ אןלאן שוין האט איהר ~ *
'?־שוױנןעל אני;ען

. פלטיאל נח ;געזפעךט - ,שױן ךיאפ איך —
ער * װײבעל( )דיא
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. אױער׳ן ךיא איבער ביז —
? לינע אפײערךיגע אזױא —
ט עם —  זיא איז פאר ךער אוג ; פלאנןעךט עס , ברק

.*גזטרא׳שונכןעס טײנע פי־ן לאפט אונ זיך ײא3 שטאלץ ךאש
— / נחטן הלל לא?ט — , אטעות זיא האט דאס ,נו —

י • אשךכן דאס אין װאס , ניט נאך װײס זיא
 איןד — ,פלטיאל נח זאגט — , נעטיינט האט זיא —

 אגרײדק וועל אונ התן צום געהען װעל , נאר אמעה׳ע^ע ז״ן װעל
 ןעװען מקרים זיך ךא האט דערום . איז עס װאס איהר אױף
 בײא ,זאללען רײד מײגע אז ,געךעלט דוךןו איהש מיט האט אונ

 אז , ניט גאר זיא פעךשטעהט דאפ .אנגענומען זיין גיט איהם
 קוילק פליען נאר וועלען עם ;טאן ניישט גאר יועט פלטיאל נח

ט, גאר ײ אז  דײא שישען ’ פאנאגדער וועלק קױלען ךיזע אונ פון
■ הע הע ליבע הײלינע זײער פון יאנדען

ע וױא אונ .נוט זעהר —  יוערען ייעלען באנדען ךז
 - ׳ ^אנדען נייע בינדען }לייןז זיןו וןעט , געריטק ןא;א?דער

. גחמן הלל עמ־יגט
ױא — — ? >§עךטיג זיין גאר שוין כןען ?ןדוןד אי;ער , אז

פלטיאלי. נח פרענט
 האט שנײבערנ דויד — ,נחטן הלל ?נגטפעךט ,געוױם —

 גוט גאנץ זיןד זײנען זײא אונ פלה, ךיא ןעןעהען נעהאט שױן
 ,אײנגעשפאךט ,עפעם זיך האט אזיידע איהיער }או געװען; געפעללען

 אײער אט גערוקט או?טער זיך האט ווײלע דער .ניט וױלל ער
 פון אךאפ וועט ךיזע ןױא ;ע?ז?נט נאר .פינקעל מערקע מיט שדוך

 ר׳ , מיר זעה זאנט נאי .סצענע אפען ארויף יענע װעט ,םצעגע
ק דאךף וואס , פלטיאל נח ? טאן ראךף ווער אונ ? טאן מ

? פעךשטעהט איהר ; ^יט גאר איך אונ ,איהר נאר —
װערען געאלבײטעט מוז עס . פעחאנליך אױך איהר ;יט או: ,ע״י

על( )דיא ײנ גאר ’ װ



ק זײטיגע פרן ןאױ ^ ע  אונ ,אכןטאךע; ריא זיין ;אלען :ענען ; מ
1 ריע חי׳נ , שופלאר ךער זײן זאלט ;איהר

 איהש מיט האט , זייט א אן נחטנל הלל אפ ת$ט פלטיאל נח
 דיא , ^'שמיי^לט האט נחטן הלל ,שטילל ךער אין גערעךט עפעם
• געפעקעלט איהם בײא האפק אױגען

 פלאן דער — , ;אגט — , וועלט ךיא ףיא , װאוהל —
, גוט ^יז

.5

 שםעון בייא אבענד אײן געלוען איז אדום טעג אײנינע אין
 אויך איז שנײבערנ דויד פע_קאעטער איימער אוג זאלצישט־ין

 גוטע אונ פער,אנ;טע װארען זײאי י געלאלק ;עווען ראךטען
♦ אן לאנג פון גאף ןןרײנר

ך יאײני^ע ישטעתען עפ ע ל  מען שפילט אײניגע פײא . ^ן
 מען אונ עסט מען / טען זיטןיט אנרעךע פײא , אךטען(פ אץ

ק ,אנענדאטען тд רעךןיײלט מען אונ טךי^ט  מען אונ לאכט מ
 אױך,עךצאהלט נואר אגענדאטען ךיא או;טער .לוהטיג זיך מא?ט

 יאנדעיע י זײ$זע '#לעלטער דער אין אנךערע ,איךען גוטע פון
» געזי^ניץגען זיינע נאןז ;עךער ,גוטע דער אין

 ךיא פין אײנער אפ ךך רופט —, פךיךער ,צו הערט —
 גוטע פון עזוי; רעדט םען אז , העךט —.שפינדלער װיקטאר געשט
 ,זאגען ניט כיר איהר ,קעןט ;פרענען אײןד פײא .איך וועל , אידען

 עפעס אי־ז איצטער וואפ ,איתאקע ךיא איז וואס , פךיךער
 זיינען זײא אי־נ איךעןי גוטע פין מעשות דיא געוואךק שװאך׳גר

? אויןז געיואךען ו״ױיךגער ^גפעפ
 איצטער וױילע — אײ;ער, עננןצןערט —,אי^פאך גאנץ —

• ?לןיןדעי אויף ניט מען פרעגט
ה וואפ ?אד — < - ? קץךער אויף ניט ^ען פרעגט ,ך

ר^ט . ’ ויוײב^ל( )דיא ^ '
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 וויא ,עכןרות וױיגיגער יעטצט ךען איז - ,שפיגררער פיעגט
? ;אה־ען אטאליגע
 גאי — ׳ יענעי ענטפערט — , פאר ד־ער גיט טאמע ,ניץ —

 אז ,עוכל צום געקומעו איז מען : אוךזאכע אנרער אײן ווענען
• רעבעךיגען ךעם פון מתגה ?רױ^ע אזא ניט גאר איז נןינרער

 עש - ,ערפלאךט'שפינדלער —, אנדערם זאג איןז אונ —
 אױך נאך איז היי^ט איינ , ענךות ךא אויך קעיטא היינט איז

• האבק.קינדער ווילען וואס , פיאןקיאזעלכע
? וואס נאר —
 נרנרןה איצטער זיינען עס ,היבים בעונותינו ווײלע —
 ךיא מיט כ־א^-ורירען זײא אונ ,איךען אחנז פײא יקטורים געמאךען

ם ט^תי  טו;ער רןרך אונ טיהר דוךןז זײא צו ןעהט טען ,בעיי'
. וואהער מצה וויא , געלד זײא ?־ראגט מעז אונ

? ךאס ןךיקטו וואנען פון —
 םיט בץ איןז . Н דאכןטאר בייא אײ^עהער $ײן בין איך —

ק .אז לאנג פון בעפרײנדעט איהם  ׳ ?אציענטען .ייא רומען 0% וו
 זײא נעהטט ;יר אונ ,צײטונג אפיאטט לעז , ז_אל אין איןד זיטץ
 זיך איך הארך וױללענליג גיט נעבעןצירמער. איין אין אויךש
 חאפ^ע( )שפאם ךךאןליגע פיעלע אן ןיך חער איך אוב .אײן

 דען ; ר,י?דער צו א?יטל בעטען קוםען ?רויען אידערע ,זאיען
 דעם פאר ז״א ?גרצאהלען וױילע דער . אגוטער'אקושאר איז ער

א ראכןטער ל צוס וויא ,ז״עךע מעיבה ^אנ,צע ך א^י  אײנ?י ׳ ביי
 גערואױנ־עז האט ער אז , )דו#ד( פערדא?ט אין מאן דעם האלט

.יא^דעךע*. אײנע אויף אױג אייןי  — לײלטזיננוג, צו איז ןנר .
 וועלכעה , אפןיגד האפען צו גײטינ העכסט איהר פאר איז אלזא
 אונ פהיא ^אןאונ צוױ׳טען אה,עטט;י פארי מאםק אײניגער ךץט

 בעטען וױעדער אידערע .ז.א|מען צו בינד זײער פעפטער האלט
 ,ןאה׳טער ךעם זײא ^ך^אהלען צו דער אונ , ;יט־כןינלער צוי א^יטל

ליא • קץדער זײערע פי־ן אויס שטי;ען זײא ת1צר ןןע^ע,.רויןע
פיױיען װײבעל( )ליא
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 ךער אין אוועק זיך ריידען אמ ?לוידערהאפט ןעהר ?רױען.זײנען
 . וויסען צו נײטיג ניט גאר דאלטער ךעם פאר איז וואס ,.קרים

 ;ג־רויעננזכאנלןהײטען ^ץען מעליצץ ןעטען קומק וױעדער אנדעךע
 ,ת1ל3 ׳ ?כײלײנס ,דאמען :פערשיךענע קומען ךיעזע אונטער

ק אוס ׳ אכענד אין םיי^טעןטײהלס  זייא וויא ׳ זעהען גיט זאל מ
. יס1אר נעדזען זײא וויא אונ ארײן ןעהען

 זײא אונ ערצאהלונג זײנע זעהרזאפאיונא וואר אללעפען
 ; װײטער ערצאהלט ?גר . צו אױ^מעוץןזאט זעהר איהם הערען

.לעבחאפט אונ )שפור( בערױישט אפיסל װאר ער דען
ד פון נעכנטען — ק ב  אזא ןעהאט יןו1א איןד האב א
 זיך ה$ט ;ואם , אווייפעל ךארןטאר צום קיםט ןנס .ןעשי?טע

♦ נ־נײליץ אן
פאר אױפמירעגט אללע ?רעןען ? ןוער ? ןיא ^יז ווער —
* у:гп
 גיט דאך ויעל איך ; ,ניט איך זאג ראם ,ןיךידער , ניץ —

 צמײא אין צו אםאנאט ךאךף וועי^כע , אפלה לןאטפרא§עט;יען'
 איהר צו אשטער זיץ נאך איהר כןען עס אינ , האפען חתונה אחם
א.אױך $דוך . צדזײם געה איך אלז .  אץ ^פעט ווארשױן ?גס .

 עהטщ 3 ,איך הער , טרעפ דיא פון נעהענדיג אראב .אקענד
א וואר דאס . נאך םיר  פון עו־סט געהט וואס ,§אצ;ענטץ ך

.פינסט?גר .איז ;,עס גאס אילען בײךע אךאפ געהעז тд .ךאהטאר . . 
.רעגעגלל אנןלײן ,עסי^עהט

 ־־ / פרײלײן ךאס אי זיןד רופט — !איז עס ^י^סטער וױא ׳ אך —
!א׳שיעק , גאס אפען ניט אטקשען זעהט ןן_ק

אי־ רופע - ,פיגקעל ?ך״לײן ,עךלויבען זיא ווען —
.אהײם פקלײטען א־יך איך וועל — ,אפ זי־

. ! פינײעל פרײלײן — .  זיך האפען —!פינקעל פרײלײן .
ט אמערופען אללע מ ע .אי־יפגעיעט ה

, געמאכט לוםטינ זיך אונ נערעדט האט שפינדלער ךאהרענד
*איז װײכעל( )דיא



 גלשפץ׳ש אונ טי׳שי אנרער איין גײא שגייבערגגעזעפען דויד ן*יז
 ,טיר וױיפען דאש אוג .פעןטראגען זעהר ו_ואר איג קארטען״ אין
 ניט הערט לןאךטען אין שפילט עס ווער *( המשחקבקוײא, בל «ז

 איהם מענע• עם :זיך טהיט איהם ארום וואס ,גיט זעהט אוג
 ; גיט ךאם האט איהם « — ״ קיצלען .קאגאנק פױען פעךפײא

ק  4 — ,געשטארכען איז פאט״ר זײן :אגזא^ען איחם ^זענ ןן
.שפיעלען ענדיגט  ניםט נאר שנײבערג אונזער האט אלזא '

 יע איהם איז עם . ערצאהלט ךא האט שפינדלער װאפ ,^עהעךט
 ,פרו־ען : װאךטער ךיא אױער דעש גײא פאר געפלויגק ^ערפייא

 זא־- נןיין איהש האט ,י,עננןכאגלןוץיטען1פר , פרײליץפ ,ךאלןטוךים
 נאמק דעש העךט דער האט .ער וויא נאר ^עלןיממערט; ?יט

 ,לופטען ךער אין ;עטא־ אהײב איהם עש האט (פינקל פריילײן
 • אײזען א?גע.גליהטען אײן מיט אנריחרען איהם וואלט מען ןױא

אזיוא ,שײנט עפ וױא , האט װעלכער ,'״שפיגדלער
־זיןז יהאט ,פינקל נאמק דעש זיף נערעךט אוױם אונוױלליג

 ש^עהן געפלינ-ען איז אונ ג־ינגער פ.אלן געטאן אכיס פלוצמגג
♦ §ערךרוס גײ^טערן אין אוג טומיןט ציז וויאי

װאס   
, טדבר ואינו כאלם נעשה בקוביא המשחק בל ,דתניא •(

 ױא־ן / מטיב ההש'תי דומיה נאלמתי • דכתיב ,שוםע ואינו כחרש
 וטלואה התבל את שונח — ,אנשי בדאטרי , קוביאות אלא טוב

 שבעולס חרוהות בל אם .הקוביאות של אמות ד׳ ב״א ױדע ואיגו
את וטהפבת אש תצא כי . ממקומו א-תו מזיזין לא , מנשבין

 האהת היא פיק המלכה כי —’,ליה אכפית לא ,ובהו לתהו העיר
 מזה ; אומר שחקו ר׳ . הבל הבל ובלעדה / פתבל הטמשלת

 יםיה אל ,מת אביך :לו ואוטרין באין אש אף , חכטים אשרו
 במח :אומר דלפרו ר׳ . גמירא עד ממקומו ימיש ואל דעתו את

 באב אכל ,צבו על משא לו שנעשת עני באב אטורים דכרים
 . דמיא בקוביא במשחק כי .שאגי .רב הון לו שמנהיל עשיר

װײבעל( )ריא
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■Л& ,V  ^נייאבערג נןיענט - ? פינקעל ?כײליין וואס — ז,

 ,טייז ךרײא ךיא געװאךפען אוועק האט су ךעם אין קאכטז צי
. האנד א\ן געהאלפזען עויפט חאט ער וואס

ט ! ניכוט נאר ,ני?ט נאר — ען ^  עש )וױא ׳טפינדלער עג
.ינ1א^פארזיכ: אזוא נואר су וואס , אונרװזיג זעהר שיינט(

 פין ש־צאהלט ,עךםט ךאןר האט איחר ! су הייפט וויא —
אמק י יךעם מאנט אונ*דער קהײ$!ק:קכאנ: זעלטענע עפעם  פון נ

.בלה מיץ
 אייןד זין־ האט עש . $אהלט ךער ךסט גאר האפ איןד —

. אןגעתכט
 זיך רופען - ,שגײבעונ העוד , איהם יף1א ניט ט(ק־ן —

 געװעלט איהם האפען וןעק^ע , איבייגע ריא איהם צו אפ
 ״װאש מאלע ? ר1שב איז су אזי ניט זעהט איהו־ — * בערוהיגען

ט גלאז איברינע אײן געגאםען ארײן זיןז אין האט ער א ט\ ך פי  ש
.י געפילױגען ניט אונ געשטוינען ניט װאס / אנגערעדט ך,אט

 ;עװעלט איהם חאפען ד;?יײל זײנע ייעלכע ?יט , רײד ךיזע
 су ״. געעאכט 'או;ױד,יג מעהר נאןז איהם האפען ,פערוהיגען

 געטאן אביש זיך האט ^פינדלער וױא > געזעהק ניט גאנ״ן האט
 / העיךתס פון אבחאנדיג געפליבען «ןיז וױא.ער ,פינגער פארן
 ״ געז״עהק אויןד האט су ; אוייםנעיעךט אזוא זיך האט су וואס
 בליסכןען תרשיויעןנדע זײערע מיט איהש האפען אללע וױא

 צו איהם זיןו יעמיהק1 זימיר עןךע אם אונ , געמאכט פאח־ויךפע
 דא אז ,איבעךצי^ט איחם האט אליעס ךאס — , יעההיגען

 מין ערז ,בעשלאסען זיןד האט су . אטת су,су^׳^з<! ישטע^ט
. אױ ךא וואש , דעךגעהען צו זעהען

 ךאס ;זאןען םיר מו^ט אצד־ , сשפינרלע ссул , דעךט —
.לענען אין גמע מיר איז

.זאגען צו װאס ,ניט суз»х עײם איף —
? ךאנזטאו* צום געתט פינקעל פױיליץ : אײך בייא פ־ױעג איןד —

א איך* ״ וױיבעל( י)די
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 פלילייז }יט איז ךאס . אןיסגערעךט ךך האכ איך י«

 ,פיינטעל אפרײלײן פרא;ען איז ?גש .פינטעל פרײלײן נאר ,פינקעל
.קכאנק איז ײעלןע . . אוג . . .

,ןיײן ךיא ניט ןןיר פעךרעךט א\הר הערט — *י . .
. שנײאבערנ העךר , רוה צו מיןד לאזט —
♦ • • זא^ען ףט }£יר איהר וױלט ןואש פאר , ^יר זאנט —

 אטער ראןל ךאחןט איהר ? פערײדען ^יט איהר ו,ױלט איהר װײלע
.ננוװ־ער אגוטען אז , וויסען .  צי זעהען םען דארף אפרי;נד .

. בעךראהט איהם וואס , או^ליק אײן פון יעפרײ;לן
 Т1 פערי^נטנןערט —י ,אונ^ליץ פףן פון ניט וױיש אי־ —
.שפיגדלער אימיןער

 לאזט ?גר ,נעשטעללט צו איהם צו זיך האט שנײיערג
 }לאט א1אז איהם פון קעןי ,ער , זעהט שפינדלער .אפ ןיט איהש

 וזענד דינע פון געריסען ארויס ןיןד ערז האט ,^וערען }יטילײז
. אה״ם אוועק איז אונ

,געשפילט }יט ^קאךטען אין מעהר שױן האט שנ״בערנ *
 דער אין מאך^גן אייף .אונרוהינ העבקט אהיים אװעק באלד איז

א אונ , דאנןטאר צ־ם אוועק ער' איז פךיה  גועט , .ער האנ־ט , ן
• ן^ממן רדע אללעש שױן

V

6♦
 ךיזעו איהם האט דאקטאר, צום אריין איז ־שגײבערנ וױא

זיי^ן א;־יף געהטט ;ני־ מאי ׳ ציממער רעש אין געפיהךט ^ריין
פאציענטען י וױיבעל^ ;רי«



 ״עי ;טיױעריג ׳ צוטראגען ,?לאס איז שנייבערנ . §אציענ£ק
. איעעךליןד זעהר ליידעט ערי אז , אויס זעהט

 אהאךצ־ האב .יך4 — ,ער״ זא?ט — , קטארידא הערר —
. זעהר מיך נןןועלט וועלבעס ,^טערצען
- פןלייךער איהךע אב זיא לע^ען , $יטטע — ־  ענטפעךט ,

.^עזי^גיגען זיא וועל איך - ,דאנןטאר ךער , .האךכען אױס .
 זיא כןע;ען העךציש^עךצען מײנע ,טער(דאל הערר ,נײן - י

♦ האךכען צו יס1א מיך אד#ע אזוא, העל^ע; טיר
שטעה איןז — ט פעך  — ״ דןערו־ מיץ , זא״נען זיא וואס , גי
ט ך ע פ ^ עהר איהם דאקטער״ ךער ע ךיגז ענ קונן ט אנ עי ד נ או װ ען . פ
 וואס ,וואךטען אײניגע נאר тд זיא זאגען ,?יטטע —

 מיר וועט , .זײן ״קען דאס אונ ,פרעגען איהגען בײא וועל אי־
• לײךען מײגע אללע חעלפען

 ?עי־ #טייגענדער םיט אן איהם קוכקט ךאנןטאר דער
$יט קט(צו .ער . אךאב זיעען פי־ן .ניט ?גר איז צו ,שאונךערו;ג

♦ א^עלזי דיא
עי/ — 1 ?נס הײסט וויא — ט״ אג ר ז ה י א ט ־' אל  ?:יף דאס ה

שף פאר ך ,אירען אגוטעןי פאר אךער אמכ  העל^ען גןעןען זאל אי
. וואךטער מיט

 אײ־געהט צו .ךאלןטאר הערר , ?יך איהד )■עך׳שטעהט —
.אכלה מײןע .’.у ע . .  ?ג5וועל , א^װע^טער מײנע ,איןד מײן .

 זאגט , גיטטע אלזא . ^ראנקהײטען אידיךע אײןד ^ייא זיך קוךירט
 $יהרע אי־ז וואם אוג אײןז צו געהט פינקעל פכײליין אױנ טירי,

? ־ײט1(נ,ראננ
 אין קטער:ךא דער ,ענטפעךט - , מאן ױעער , העךט - י י

 וועל?ע ׳ §אצ;ענטק ךיא פון נא$ען ךיא יניט ווײס איך — ,
 עײןן איך וואלט ״ ןויןמןן וואלט איף אז אוג , מיר צו ןעתען
. זאגען ניט אויך

איןר וליבעל( )דיא
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 }יט זיך איהר דאךפט אברודער פאד אז ,מיין איך —
• זאנען אללעס ,קענט איהר אונ זענירען

.פלה אײער איז ךא ,נעזאלט האט איהו — .
.ןןע .בע — . . פטור ,אױפגערעךט זיך האב איןד . . נו» .

 ךאם .זא^ק אויך איהר דאךפט ? וואס איז < אפלה :ע אז אונ
. מענשליכרןיט ךער ?פליבט אײ;ע איז

 איז אךאקטער .?ריץר מיין ׳ אילטהוס אײן האט איהר —
 נף;ע■ או־ויים יט3 גיבט чу אוג ךכילות( )מגל פעךלײ^ךער כ־ןין

.^עהײמלםפע '

 וױיטער ?רעגט — ,געהײ^ניקפע ךא יע איז су אפער —
 פון האט ער י אינךעם ,שטיממע אןעךשטלקטער מיט שנײבערג

. אטת ע?װאס פאראנק איז ךא אז ,געזעהען ורעך^ער ךיזע
 איך,קען אי — ׳ דאהטער ךער אויס שרײט ! גאט אןר —

!ךא רעד־ט איהר װעלכער פון ,ניט ?רײלין ראס א^ער
א פון נאמען ךיא אפער ךאך פעךשרײבען זיא —  ך

1 דאקטער העךר ,ךעצעפטק ךיא אויף פאצלענטען
 דאפטער ךער זיך י-,עךגעךט ,ניט גאר פעךשטעה איןד —

 אונ )םלעךאוואטעל( אוגטערזוכונגפךיפטעו איין דא זײט איהר
 ? )סלעדםטװע( אונטערזוכ^נ געךיכטליכע אײנע ךא םאכט איהר

יך ט איך אונ ,ניט רוײט איןד אז ,געזאגט אײך דאך האב ̂'  בין;י
 אונ פאציענטען מײנע פון גאמק ךיא וױסען צו פעךפליכטעט

 ,יעדעס פערפליכטעט ״ניט אױןז בין איןד . כןראנ״קדליטען זייעךע
 מיץנןאבי^עט« אין זיך טהוט עפ וואפ ,ערצאהלען צו איינצעלען

.פרײגד מײן ,מיהע אי;ער אומזאנ^ט איז עס

«2 ?יטא .גע^לאגען נידער ;געפמע^ען איז שנײפערג
 פרײליו מיט זיך טהוט עס װאם ,ערפאדזרען צו וויא ,מיטעל
 וואפ פעלשער,י ךער ! זעהעט ער , אב זיף .קעהךט .פינקיל

.׳טעל^ייש זעדזר אן איהם קוקט טיהר אין ש^עהט
אדי? ’ װײביר( )דיא



ארויס איז אונ ךאקטער צט ןנר ;טיןא — ן אר;ע —
’ • נע;א«ען
 $יהט רופט ןנר .כעל^עי ךעם ער בעגעגי^ט קאוריואר אין

.שט/לל ךער אין פרעגט אונ אזײט אן $ג
? מאן ױנגער פינקעל פכײלין ,קענט ^יהר - '

-וןיא זיך וועןט עס — טאבענךג פעלשער דער ^נטנןעיט .
♦ מיגע בעךײטע^דע אפיל

 דער $יר .ט:מייג ןואס ,פעךישטאןען גוט האט שנײבערנ
 מיט ןאלז־שליסעל דער איז ייאס .רובלךי^ען אדרייא איהם לאעט

• מיילער אללע עפי;ט ?ען וועדכען
 צום אהער געהט פינקעל ?רײלץ מיר; זאגט ;עצט —
? ךא.קטער

גאר איז זיא :פר״לין .קײן ניט אײנענטליך איז זיא —
אײן ;אר האט זיא ווײלע ♦ ?ךײלין זיך רופט זיא נאר . א^רושה

. מאן איהר סיט געלעפט מא^אט
? גוט איהר כןענט איהר —

. אלליץ זיך ןזיא —
? אהער קי־מט ;יא אלזא —
;אבענדצײט אין אפט ןעהר —
? זיןד זיא בעכ־לאנט וואס יף1א —

ךער ,ןעהעו־ט נאר האב איך .ניט איןד וױיס ךאם —
.האכען חתונה גיט טאר זיא אז ,געךאגט האט ךאפטער

. אטוך ןויא .בלייןד געוואךעז איז דויר
—,וױיטער ער פךעגט — ? שטיענג יןבאנ^חײט ליא איז —

? איהר סי׳י;ט ןױא
אלמעו ךער , ךאס,יע נאר . גענויא ניט עס ווײס איןי —  י

 ילאנג אזויא * דאס האט זיא וואס געעתערט זעהר ךך האט
• פעילאזען
־ 1 ? בעסערונג צו פיללײןט עס געהט —

:'; ’ וױיניל( )י־יא דאט 'י' :ז' י



ק יט3 געװיס אױף איןד יןען יאס — אנ  ר,אג דאס נאר . ז
 װק .טײע אזויעךע ®אכט ךאכןטאר ךער אז .בעןױעךכןט איןז
איהו־. ניעהאנךעלט ער

• ןיין געווארען איז אמ אזי$ץ ;יט שנייבעת
? דאיןטאר צום אהער לאנג שוין ;עהט זיא —
צײט אוואך אונגעפאהר .לאננ זעהר ניט —
 פון ןיןד — ,שנײבערנ זיך בײא טלאכט — .איןא —

.אן ותנאים ךיא .  $ז , פעריטטעה אי־ אונ . פעךשטעה איןד .
א זײן מוז ךאס  ניגעט איהר האט סאן ךער וואש אוךזאכע׳ ך

התונה ךער נאןז אםא^אט
.אצוטיישטער קװאטיר זיין אױף אייעק איז 'שנײבערג דויד

— о->эзсссезссое«д<1—
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ע א פון צייט וואןד ךז  שנײבערנ רוד פלענט אן תנאיס ך
 ןיך .פלעגין זייא .טאג א^לע פינקעל מאריע פלה זײן’ בעזוןען
 איממער האט >יפע זײערע ;האלטען אונ^ער לי?לי>;ס*זע אױפיס

 שטארקער ^עװאךען איז געפונלהײט צי דיערעי אמ י ^עשטײגט
 רזײ¥ פין ךייךען אימ^ער פלעגק ןייא .־שט^קער אונ

 גישא?טען !יינע הא?עײט זיי^ר נאןד ׳ן זעה וועט וױא^ר לעןיק,
 .פאהרען ארום ער3װײ;י לאךןען זאל ער .אלדע^ען צו איין אזױ
ען נאהענט איטןער זיץ כןענען זאל ער אום עי  ווען אונ .איהר ;
су ע זועט שהאל^ער נאטהװע^דיג ןיין *יו  צו אב ^אפט

 זיןז האט ױײט אזױ .^עהטען מיט יך1א איהר чу וועט , ךיץען
 עוי? ?לען .קען ך,יינט — .#יתר צוא ליבע זײנע געךלינןט אויס

 אידל־ ײא3 ןעהאט האט ,עס אייעיטח פאר וואס ,:זעױטטעהען
 לעי Т1 פלענט זיא ויען .עס(אשונכ4שט_ זײנע םיט נח'פלטיאל

 יל2י1א׳ט? :לאכען א׳יס ןיט מעהר זיןד ךא פלעגט , איהם אן טאנען
. ע.גש1א; 4כי אויך ,^זיךזױ 4ש3יל־כפ . .  מעו דאךף איהם 4פא !

א י די אויןי װייביל( י)
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.האבען מוךא אויןד . . . \ אןעלעבטער ! . .היגד אזעלכע , ,  פאר :
 טען האט ^םוטץ זײער פאר אוג אלײן אוןפעו־שעמטהײט זײעךע

 אג׳ןזטענךיגע אײן פון ישוועלל אפען לאוען ארויף נעבארפט גיט זײא
 ניט אז ;בעצאהלט שױן איהם האט דױד װאס שאדען .הויז

 ,פשצאהלען ניט יך1א איהם זאל су , געפיהךט אוים ין1איןד'ש ^ואלט
 ׳ נײיזעז מענשען שמוטציגע אזעלכע דאךף ןוען ,זייא קיטט ןגם

.איז עלטער ןוער
,געטאבט גערעכט פינקל טאריע האט ,קען;געדאנ אזעלכע ם־ט

 נעווען איז אונ כעהאנךעלט אזוי ישךכן איהר ‘וזאט זיא וואס
ט גאר איהר כןען ער אז ,זיכער ז  ניט איהר כ,ען ער אונ טאן ^

. געצאהלט ^יהם האט זיא װאס ,טיןטצק זעלבע ךיא טיט ^עלאהגען
 דויד איז תנאים זײעךע נאך טאג ;יגענטען ךעם אױף

 .געוואהנליך וויא ,פינקל מאריע ?לח זיץ «’ געקוממעז ניט שנײבערג
 ? זייץ ךאם כןען וואס . פעךװאוןךעךט העב?ט ךארי^עד װאר זיא

 געװאהנליך .ןױזיטען זײנע מיט פינכןטליך אזוי ער װאר טאג אללע
 אכער ;בעדײטען צו ניקטס ןןס האט ,אמאל פעו־פעיזלט מען אז
א ,}יט ןןאל איין אונ פץקטליןד ^ימיןער איז מען אז  םען .קען ;

 נעמאכט איהם זיןד האט ?יללײכט נאר .זיין ניט רוהיג שוין
 ? קומען לע^קענט ניט су האט ךאתךןד וואס ,אגעשא?ט עפעס

 אץ רא האט су וואס ,געשאפןוען זײגע אללע אגיער װײס זיא
 פיללײכט ,שטעריען נישט איהם דאךפען ךמע ,^טאךט דער

.אלנעךנואךטע^עס עטוואס געמא?ט ןיך האט .  האט זיא וואס .
 су איז פ.יללײכט !ווײא אוי суск ? פון ךעו־ װיםען נעה,קט ניט

.אמענש )ויא ,ניט слуу דאך ^יז מען ^עזו;דבעוואךען יטז . . 
 טהוט וואס .גוט ניט זעדד איז ךאס .טךעןפען אללעס כ/ען פם
א י1אז אױב ? ןען . עעו־ען געװארד איחס לויפען ךאןו מוז;י

 װיא , געזונך דין схэ זאוןען ךאך זיא מוז פ^יא צונןןןטיגע
. ? מען ווײס וואס ,פיללײכט אוג .אײגענעס איהר פאר .  וױל .

су אידד схо ױא סײט וײא זעהען ,^ז^עללען פךאבע ךיא אויף 
איז וױיביל( )ריא

— 26 —



.טךײא איהם איז .  ליא אזיף .עינעבען איהם זיא װײט ןױא .
ען ^ א עןז ^ אנ  עךזינגען קענעןי יא;ז :טרא?טען אללעס מען דאךף מ

 אײדעי ,ל׳ערנען צו ,קענען ?רויא .זימנר וויא ,מיטלען ^עךישײךעגע
 זעהען ער^ט ויא מה §אלל דיזען אויף .הײראטהען געהען זײא

.טרײהייט איהרע ווײזען צו ים1אר איהם
 איהם צוא מאגר הויז איהר געישץןט אוועק }לייך האט ןיא

 נטיגען ה• זײן פזן א;ע1אוך יליא $עד׳ק ךער צו ^וןאטיר זײן אױף
.אויתפלײבען

 וועט וואס מיט ,עךוואךטוגג אנגקטליכע אין זיטצט מאריע
 ,געזונך ל־ט וויילןליך ׳ /ציטצע גאטט ,איז ער אויפ . קומק דאס
 ,דאכןטאר דעם נאך ;עתען װעט , איהם צו לויפען ^לייך זיא ]ועט
 אלליין איהם וועט מעליצין׳ ליא ;עבען אלל״ן איהס וועט זיא

.קאמפרעסקז מאכק .  אגוט מיט טיײקטען איהם װעט זיא .
.^טײכעל אליבען מיט ,ווארטיל .  וןעט איהם נעבען זײן איהר .

 וועט זיא ,מאהל איץ .לײךען זײגע ערלײכטעךין געוױס איי־׳ם
. נןוױא טעגו איין וויא ( איז גײטיג וואס ,אללעס מאן
 ןיך ער װעט ׳ פראבע ךער אויף איהר שטעללט ער יב1א אונ

 איהם ^רװאךטעט ;גם אגליק פאר וואס ,צייגען איבער ערשט
.איז ךא וויא , פוויא אזא ^יט

 נראם^ער דער אץ ציממער איןערין ארום לױפט ךא
ר «ם צו וױילע אללע לױפט ;אונגעתלד ע ט  .עי יצ זעהען ,^?ו

 עדעסזי איין ןיןד האךכט ןיא ;קומט מײךיל דיא צו ,פילל״כט געהט
.א־נרוהיג הע??ט איז זיא . קאךירארזפון , טהיר פון גערויש

 איהר לױפט מאריע געקיממען. מײדעל ךיא איז עגךליןד
.הא?טיג איהר ?רעגט ענין(אנכפ

? נו —
טא. איז ער — . מײךעל דיא ענטפעךט - ני
 מאריע פיעגט ? אללײן צו,ער רעריווירט ? ניטא איז ווער —

.שטיט^ע אפעךש^-קטע טיט
ער װײביל( ריא3 י



— чу ניגא \ז4 ענײבעױג הערר .ניטא איז אלליין.
!ניטא ^טײטס —
— чу געפאדדען אװעק איז.

 איהר וןאלט אדמ*>ר װיא , טוםירט צו געבליפען איז מאריע
.נעפאהרק אוועק שטײטם .גע^ראפען . .  גייעגינט ניט 4איה מיט !

. . . ד א עון^אהלט ;יט איחר ךן ע׳ ך אכ ״ ט האט װאס אי  איו
. פאהרען צו נעצװאועען

 א^עהײבען 4װײטע האט - ,וואךטער נןלארע ןיײל ךער —
 ? האכטי;יזעהען וועמען — .אויןיעגונג 4נךאסטע чуч אין יע4מא
? נעלעט האסטו וועמען מיט

ק איז чу װאו ׳ בצל־הביתטע чуч גןיט — אנ פן ^ז .איינ
? געזאנט 4ךי זיא האט וואס —
 אויןש ,עךגעץ ןעווען чу איז נאןנט ךער אויף נעכשען אז —

 :>י . אצומישטער דאך?זעןז פרן ןעקומען איז אונ/יר אבענד איץ
 נעגאנ^ען אתם 4איטטע איז ,נע׳טלאפק ניט נאקט אגאנצע האט

צינזער.י זיין אין
. ווײמער ,ווײטער » —
 ױטרע־ען ניט טהײא ר\ין чу. האט ?ייה чуч. אין היינט —

ן אוןעק האשטיג ?לײך איז אונ ע ג ^ ע ס ן  אשע׳גה אץ .איז װאו;י
ן ,לייך Т!אטל • ?';״'>׳*! יצ הי•ע נעקוטע; чу איז אתם ע ^ ע  ג

. טשעמאךאנעס ז_יעע א״;>ןא־ען
? װײטער וואס נו —
• שךכן чуч נהמ• הלל געסימען ארוי־ איז עם —

.שטימע אהײזעךיגיע מיט יע4מא ׳טלייט — ? זאצסטי ׳טךכי דעף —
.שדכז чуч נהםז הלל ,יע -- V Т ״׳ - | V י

ען מיד הא^ען גז^נים ךיא ! 4מי צו איז א?לאג — קראן ? 
ק װאס נו אי ? נע־עךט האט זיא ? גערעךט זײא ה

, ]улутуз האט זיא נאר . ךטуגעה ני׳טט תאט זיא ,נײן —
ם אלאנגע זיןד האבק זײא ןויא ’׳ששיללчуч אין נלטויגזכןעט ^י

אוג ״ ױײביל( )דיא
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? חאפען ענט(ןיר ?יט וואו־ט נןײן האט זיא אונ —
.ת;אים :ײארײער ךיא געהערט ;ע עפעס האט זיא — . .

.ילה. . זא?מען צןא ןײדע פאהרק זײא . . ק- נ ^י  אקאנװעךט '
.פאפט אויף

װײאאיזמיר! ׳מיר איז ווײא אױ מיר. צו מ?תטא —
גאך מײדעל ךער בײא פיעגען געגוטען וױיטער האט דא

 עפזוס געהען ךער וואס זיא וועט פיללײכט ,וויעךער אי־נ אמאל
 מע־ר .זעלבע ראם געענטןעו־ט װײטער איהר האט ךיזע .קעהר
 ״אויך איזישױן ךאסאללײן אפער ;גאנגען דער נישט ;יא האט
 וויא נאר ;טט ניט איז עש אז ,;יזעהען שיױן האט ;יא .גענוג

 אישוידער .מוח ךער איהר ׳שפאלט יאש — וואס פאר אינ ,י1אז
 ךעךמאגט זיןד האט זיא :גליךער אללע געלאפען דיךןו איתר איז
װאס חײנט . דערינען איז האנד ױין : פלטיאלין נח אן

 ?״אונ מען ?רענט וועמען בײא ? מען לױ?ט װאו מען? טהוט
 זיא וואלט ,הייא געװען' נא־ שנײבערג וואלט ? העלפעו כןען װער

 אימישעהען ךא װאש ,עופאהךען וואלט ,איהס צו פעןזגעלא ^לײך
לעס קענעןז וואלט אונ  ״ער אז אויער . מאכען גוט וויעךער א̂י
. ;יטא איז

 דער ארײן איז ,עש אונ טהיר ךיא געעפי^ט זיך האט עס
 ארויס איז אונ אפאקעט לאנגט דער ץיהר האט су .$אץטיל;אן

• ןעגא?גען
 האט ךאפ . אךיעס ךעס פון האנךשךי^ט דיא ערקענט דא

 סיט קאנװערטז ךעס פא;א_נךער רײהט ןיא .געישךיבען רױד
.פאפיר ביײגען אנרויסען או־ױש זיא'עזלעפט ,האגד נןראמפהאפטער . . 

су העלפט אוי־ף צעריפק איז. . שױפק <)ידיש איז עש . . גע . . 
 אגעשיײא געגעבען האט זיא . תנאיס ךיא איז ךאש ! ווײא אוי
. האנד ךיא טיט אבראך אונ

 אשטו־אם .האנ.ד איר>ע פון נע$אללען ארויש איז פאפיר דאם
.אוי^ען ךיא פזן יש1אר איר% איז טרעו־ען

דא װײביל( )דיא
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ט?ען גע?ליבען איז זיא . בעוועגו^קלאז צײט אלאנגע ןי
 װאש /'’אודאר .ךעם פון ?יןד צו קומען נעכןקט ניט נאןז האט זיא

א אױף קונןט זיא ♦ געטראפען האט איהר  לי^ט וואס ,תנאים ך
. זיפצעט אונ ערד דער יף1'א

.מעוטען אײניצע גערומןךט האט ךאפ
׳ איײן אײ ?יס אונ ,^היר ךיא גיעפינט זיך האט באלד י

. פלטיאל נח
 «;י^טיגען מיט אן איהר קוקט ער .געטאן א׳טויךער דואט זיא
. ליפפק ךיא אױף שמײכעל
 אגעי^ױיא ניגעמגן זיא האט — ? ךא איהר דארפט װאש —

 ךאש אז , געפיהלט האט זיא איגךעם ,עזטיטטע ארײסענךע ג־יט
 אביםיל נאך זיןד געקומען דאש איז ?ןר אונ ,אךב־יט זײנע איז

.איהר אי^ער טאכען לקטיג
 אט ; מיר ^אף דאך בײנקשט רוא ,מערקע , הע הע —

 אט ,אונפוטלויג עפעס $יז ךיר ,וױיס איך .געקומטען איןד בץ
I עלאנען פאגאמ־ער אי־נ צעלשטךײען אגייםיל דיר דאש א־ך װיל

1 ךאנען פון או־ויש —
א אז ,זעה איך . מיד געפעללט ךאס אט ,זעהשטי —  ה

 ו,ואש , פעףטטעהשטו פיק דעם פון .איגטעךעש אײן פעריטשעהשט
.איז דאש אינךיק איין §אר

. טאקע איהר האט דאש — . ?ф
< מערקע ,געפעללט,ריר וויא . ךיר זאצט האךץ דיא וויא —

הא? האלטװאךט.? איך ,מאן עהךליכער אײן בין איך
. !מאךדער א — . .אליגען איז עפ גאר . .  וױלט איהר .

 אנלער אײן געוועל גאר איז עעכןען(.*דא רראן;ק נאר מיד
.אוךזאבע
אן ךאש איך כין אט —  איןז • ¥ר?)לאיק דיר נעקוטען ?ג(ט

א פעױטטעה'אז  ךיא אזוי וױא ,וויםען צו נײגיךיג זעהר כיזט ה
א ;געגאעען צו איז ]אכע האךצװײ^אג״ פיל זעחר פון לער האסט ת

זא װײביל( )דיא
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 יעעוק זיא יאס ךיד װעל אי־נ מיטלײד ךיר מיט■ אץי האי ןא
 דוא גיערוהיגען אכיםיל זיך מעסט דזא אונ ע־צאהלען װאךטק

 אױמגעג־יהךט איןל האש צוריק אװאך ^או־ אז ,מערקע »ןעךײנכןןט
 פײז ךיא זיך האט , ת1שךכנ מײןע ןעןעטען האב איך .א׳שידוןד

 .שטופ פרן ןעטךי$עז ארױס מיך האט אונ י?געלאכ;ט1א מיר פון
 אז / אנצותערינס ןעגענען אינ ט(געווארינ אפילו איד% האכ איןז
 אונ הין איהם/דרײען כןק су צונג׳ אווײקען האט שךכן רער
 איז וױאעס אנךערס גאר וועו־ען פאךטיע ךיא קעןז עס אונ ,דןער

 • געהאלפע; ניישט האט су נאר .супу ןעװען
е נז1פױ זעהר אװעק א\־ גײן זא Г ׳ לײנןענק ניט וועלךיר אץדי 

 גאר האבען א?דערע וואס ,אמא׳^יגע אנגע^טעללט האפ א«יןז
 .^עקוכןט האב אונ ווײטען פון ןע^טאנען בץ איןז אונ נעאיפײטעט

 טא ,געטאן רא זיך האט יואש ,ווי^ען אוךאי ךאך וױלסט דיא
 8 אין אטע^ח ציילט ךער האט מאן אװנגער :אײן זיך האךך

 האט ער אז ,אײננעפינען זיף־ האט שנײבערנ דײן װאו ,געזעללישאפט
 צום ;עהען וילות יך1א דעךאונטער ,פרויענציממער וויא גירעהעל

 ויײלע רער .רא^הײ?זען(ה אלערלײא עפעם קיייךען זיןי ךא?ןטא־
 ךךעךט אויס ןיןד ער האט ’א;^זטעלל( דער נואר ווילענףג)אזײ ןיט
.$א$ען ךיץ

 $אט אונ גע$רי¥ן אויט ךא האט — !מערךער א —
, ןייץ ךיא מיט ,קגיךשען גענוטען

-  פלטיאל נח ^יצאהלט — ,טערינקע ,?ןיןד פער^טעהפטי ־
 ךאם האט ,העךט ךער דאס האט 'שנײבערנ וױא —,װייטער

 אוועק טאךגען אויף איז ער .לופטען רער אין ןעטאן אתײפ איחם
 • ^ךפאהיען נישט ךארטען אןער האט ער .ךאנןטאר צ־ם געלאפק

'суук האט ^יענדיג ארויס су הויז זײנע פון א״^עפ בעגעגקט 
щ щ , האט פלטיאל נח װאם ,געאמךט ^יהם האט ךװער אונ 

 זיף האט су אזױ װיא פעו־׳שטײסטו איצטער .געהײםען איהם
^ §сус;к אט נעךיסקען сус פאפיר פױגען ?

מיט וױיביי( יייא
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.ועאיט צערריטסענע דיא אויף ער װײןט רייר ךיא טיט

. קאפףז פאךין אננעחא$ט זיןד חאט »יא
 שויין ענקטי(פ אי־ןיטעד !מערינקע ,טאג אנוטען אי^טער — *

? הא , פלטיאלץ נה
• ^עדיעו אוועק װיל אונ זיף שטעללט ער
— ,שטיטמע אוױינעוןליכע מיט ןיא זאגט — הערטי,' —

 גוט װיעדער מאכט רוגיל, הוגךעךט צווײא שױן אײןד ;יפ איך
 ןלײגען וועלען מיר אונ געמא?ט כ־ףלע האט איהר .וואס דאס,
.פרײנד ניטע

.מערינקע ,הונױעךט ?יר ניט אפילו —
 הונךעךט ךבען ךיא ,נעלד מיינע גאר אוועק אייןד גיב א\ך —

.טיןו ראטעוועט באר ,רוייל
תגאים איהם בײא שוין איז ,יעצט . טאג־טעךיל ,שפעט צו •-

?ך;ער נאך האט נחמן הלל *שיתןז מײן וואםי ,אנדערע אײן מיט
 איןד :_קא£*יז דײן פאר אראןקדױ .נעפיהךט זאטמען צי־ געהאט

 ו פערדינט האט שותף מײן ;פערךינט אמאל נאןז פון ךער האב
 יואם¥י , טובה א^רױ^ע אויך איז 'שנײבערג דױד פאר טאקע אונ
ק .נעװארען $ייז ףר פון #יז ט ט 1 טאנ א

ענדע
  *МЭб̂ ИЗ♦—־

וױיגיל( )ו*יא


