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♦ באל פון כןעניגין ךיא

ױהאט,. טעות אװילךען נעבעןז האט ^אלדע&זטךאם אי]אבעלע
 , געװאלט האט .זיא וויא ,איעגעגעגען ’ ניט איהר ןיןז האט עס
 .ךעי ,וויעלעי קיךער לסהעים אויף וויא עפעם ,םיןןז ךער נלןט;פו
 אויפגערעט אונאיז ,ניטגעי^לאפען גא?נט *ג״אךצע ןי־א האט אר3

 , גײן צוא וויא , געטראפען ביט ד.אט טען ,טאג אנאנצען געװען
 גיווען איז .קאפע ךיא , איהר נזיט רײךען צו• וויא ,שטײן צו• וויא

 , פעט ניט מילןד ךאס ,טתכןען צו זע^זעל ליא ,ברענט אר3
 דיא ,פעך^טױשט ךלען ךיא , ךעךמי^ט װאםער מיט מםתמא
 ךיא ,אןד , לזפיגלק ךי־א אונ , בוביךעק #®ײען;נ.§עם ^טולען

ע י?ע1*ר פענ לי ן ^ז ע ל  ,לצנים כ* געווארין גאר עןעם זײנען ,^
 דאפט ,מאל אלע הא^ען .זײא , א#רעק איז .זײא איויף טאן אקוק

 טיט געוװזען'שטע^ךיג , איהר פאר געהאט אךץ ךרןד פיעל אזיוי , ןי־
 איז , רױט ?ליהעױ* איז איזאבעלע ,זיא װיא ,רעםפעקט

 אפילו■ האפען זײא ,בײ^עןד או־-נ פךיש איז ,זיויבער אלבאפטער
ד וויא ,טאליע איהר איז оу אךעל װיא ,געוויזען דײטליןד ^ א  פ

 האר ךי $ײן וויא ,.קלי־יד ךי איז оу גוט וויא ,^לייף ךער איז עם
'^עיקאןצט זײ;ען  , געוויזען אויף ײי;לי־3װאהך'׳ ,וואךט אײן טיט ,

 דידע^ס איחךע טיט נד:$טא אין איז , איזאבעלע , ןיא , וױיט ןויא
.נאטװ־ די ײן1 צו גובר פלאייטלאןז לןלײנע אונ .  וױפיל איױף אונ .
 ^טע^ךיג זיא ?לע^ט §אר ךער , לעבען אים אןנעשמאק האט זיא

 אטאל או-ג .ךךעהען ןיןד , םינען ,אײגלען זיןז ^פיגלען קעגעןדיא
 , נילעפטער הנאה׳דיג א־ילניגען לאזען ארוים אונ נ^ען:טא או^ער

 .זיןד .קרימען שפיןלען ךי !אנןלאג אוג אחוךבן , א — אבער נזיץט
עפעס ליעבע( )קינדערשע



 זלא ^לאם וויא , מוךא אהן ;אר אלהו־ ױללזען ,איהר ״קעןען עפעס
 #טי״קער פלעקען ̂ריויםע װאו־ ^מעץ §עןשמלרט פנלם ך/יר ,איז

 דא?נט דזאט זלא ,פו-ךךע װללסע בעךג נא;.?ע װאו עךגעץ אונ פארפ
 איויס או-נ ללןעלאןי איהךע ױ^אלבט יס1א אפזיפטלץד גאנץ זלןז

 ,זללא אונ אונטללד, נד;כײ^ע זיין )אל עס אלהרנאז/ געפודעלט
 איהר איז רולט וויא ,?פלון וולא ,גאר װללןען ,שפלנלען ךי

̂ען ליןען איהךע ווילט )ויא אוג ,נאז לא^ער  שרעלולי־! ,פול - זײ
ט עט וולא קלליד ךי , אוים ןעהען су װיא ,האר ךי אונ  — ? ל̂י
 אזא צו• איז זלא ,פעןלײךען ױט גאי су כןאן , אלזאבעלע ,גללן

 אלײן פטעט ישיולן האט .זלא ,^עװארין נעוואהנט צו ;יט גאר העזה
 מלט אײצטער אונ , בא^ת האט ןלא אןנים פאר ון־אם ^עתעפען

 אללן וויא ,^פץ.לק ךי פון אװעק לײפט ןיא ךיר! ;א אמאל
 .זיא ווע^זען א־ויף פעס אלהר לס1א ױעסט אונ ?ןיגער צארע^דלגער

ט  ליגעי ׳ דץהטק אונ סןעבען דל איויף 'ט3י1ח אלפער נאר בעש>גי̂,
 איהר געליטען האט אלעםען פו-ן מעהר נאןד ̂אר ר^ענט ה־ולז אונ

 פון גײן ארולט זאל דיוריות ,,בײןע - ,^אנןאיאווע אלהר טיךעלע
 גןכײגק §עךשלע??ןע אלא נעמען גערעט אללן ןיא האט וואס , ךעם
 איויף געײען דאס איז אפעךפיהרענעם ״עפעם אפאקא;אווע* פאר

 • ױשווינען או-נ געהעלט האט מירעלע אונ “מירעלען דער טיט איחר
ען האט ןלא לג ס ^וו  ,שולךלנ געפיהלט זלןז האט .זלא װליל שלשט̂ל
 דאס ’ טלט ?עךטכאכט ^טאךק ^יװען ’זיא אלז ןיוױ;טע;ם אונ

. אלהךיגע
,װיןטהלן אלהר פיל ,אמת :שו-לדיג געפלהלט זיןד האט ;לא

 אלז су ?אכען.אבאל/ גלט .נללס אר.קלין’ג איז ,:אלמנה רילפע ךלא
 אונ גע^טאךבלן איז גןאן אלטער אלהר זץד אלאהר אוועק גיט נאןז

 נלט ̂אר , געמאלט 'שולן האט זלא פעלער וולפלעל םט;ארןאר זזיהט
 נאלדענשטראמס אװעק נ־ללט ьу װאוהין אט ,צלללען צו• אלפער

 עס געהלט אונ לעפען זללן גאר ^עלןללפען האט רу העלכע ^עלד
 בט:האט.ג;לע ,פעלגונען גלט גרא'שען;א זלןז פוןלןאפ, ךלאיאולג װיא

װלא ללבע( )קלנדעישע



 אלץ ךואט ,.קינד .קײן ױט , נוײב כןיין ניט ,אװאלקאלאק וויא
 ,איהם אויף רעכט נאר ? לס־וף או-נ ,ךעלןליעבען אונ געקליבען

 יויא ,אלע^ען געלעצט אפ ̂זוין דואט ער אז ,נאר אלןןען ךעם אויף
 טיט ,.ק?ר ?יזען אזזיי ?לײןק ^לאךפט שוין ער האט אהונל,

 טויט ג־אר׳ן יאהר ךלײ לעצטע ךי אין ,עלטער לער איױף אמאל
 זײן צוא עסען ךער איהס האט עס אונ געװאךען מ>טונע צי איז

אבק נהת איצטײלןעלע פעךװאלט איױ־ איהם האטזיץד לנס ,אלײן  ה
 . גיווארען בעןךאבין גוט ,ןאן,ט טען וויא איז אונ ,לעבען זײן פון

 זיןז ״ער האט ,,יאריד א־ויפ׳ן }י#זניע אין ,געװק איז ער בעת
 .זיןד האט ער ארנ א^טערי^זע אײן מיט געמאפט נא־אנט דארטען

ויב איענטען אן אונ ,אוי^ךען ךיא איבער §ע.ךלי?ט איהר איןי  ̂ל
̂ר האט הלעת  ןיא האט אונ געהאט סתווה איהר מיט ;

 »מאדאם גיווארען איז זיא או-נ ,אין,לומאװײך ,אדוער ^עבראכט
גאלדענשטדאם״.־ איזאבעלע

 רעם יף1א קוי״קעןליג ,נעלאכטער פון גערןײפט ;אר האט מען
 אלטע צוךיקזײלע כןעהךען אום געװאלט האט ווי־א ,נאי איטען
 אז ו גיװאוטט ניט גאר האט ?$ר !נ'ש:טע ^אריישער , יאתךען ױןגע

 אז ,זא^ט מען נאר , לעבען ניט ?יר וועט לאהר לרײ ױיא מעהר
 אפילע רײלין צץג בײזע , געקיי?ט המות א?לאןז ןיןז ןןר האט לאס

 פןאקע לאםז איז אפישי ,^עךסטט אליין איחם האט ךא אז ,אונטער
 איהר פו־ן איז ער אז ,גיט םי־ק כרןין גאר איז לעם אין נאר ,ליעגען

 פליגי^׳טע ײן1 וויא זעהען צו געקא^ט ןיט האט געשטאךבען'ןגר
 ןיןד ̂נלי האט - ,גיקומען איז , געלל האטפעל^װ^דעךט^יל

 אונ אטײװעל א׳שד - , בעלןלאגט א)§קטליןז גא^ץ לעציט צום ^לין
 איך װאס ׳ לאס יף1א הפית אןעל היויט העלער פון געװאלעןי איז

 צײלט ךעי מען ױאהךען לאעע פיעל אזדי געה־ט ^עאךק אז;ײ האב
 היויז אין איהם ײ3 פיל זײעי ױןז;אןז.צפעם האט ער אז ,דעלצו נאי

 געלןענט ניט פן1א ?אין ;אר האט ער װאם ,אזעלפעס אנ^עזעהען
פערלײדען ^,ליעב )קינלערשע
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 איויגען גארלשע אונ #לענטע ׳ אלטע זײנע האט אינ ,פעולײךען
.אײביג אויף פעךמאפט

 ס:מא?' דעם א־ויןז ,אלמנה אײן איזטעבליבק איזאבעלע
 אלם געפכײט מעהר פיל טיט דער זיך האט אונ.זיא ך'ש1י אײנציגער

 דעם נאר ןיא האט געקלא^ט ; געקלא^ט סאן איהר איויף האט זיא
 לײט גוטע ?ןלוגע ךי געפאל^ט זיא האט נא־ ךער ,היודש ןגך#טק

 איז אן םט:ךאמאל פרן טכײטטעף, געלאוען זי,ז האט א־נ
 אכע^דען לוקוט אונ בעלער ךי צו• אי-ג ,.קײן;אהר אוועק ניט נא־
 כ־וײן גאר ש־וי־ן אין געטאןנט האט גאלדענשטראם מאדאם ךי וואש

 — א־ױןז מירעלע פאקאיאווע איהר ווײס ךאס — ,אמת .ניטא צאהל
 אונ דאנעך^טיג אוג מא^טיג אלע בעלער איז איזאבעלען בײ

 ײאןד עוןרע א־נ װאןד אנהײפ ךי אויןז מיטװאןד אונ ףןסטיג
 ני־ט אויןז איז פבײטאנ קוךצער ךער אפילו• או-ג ,טאג אויןז זײןען

 ^זטעטיל אהאלג אין אז ,זײן ניט זאל ער קלײן וױא אונ ,ווער אבי
ק וואם ,נק:בא א־ויפ׳ן שטײן טשאלענטען לי ןלײבען  .זיןז האט ט

 ךאןז ,איויווען אין זײ ^־טעלען צו• אכײן אישפכאװעט ױט השם ברו־
 יעל5 אזוי .קען איזאפעלע װען ,נאפט אזא זיןל נאןד ער ך.אט
 טאקע איז אונ.זיא ,זײן לושטינ פיעל אזוי אונ ?רײנגען אוי־ם געלר

 אלע גערופען ישיױן זיא האבען אזוי באל״ פון ר^יגען .ךי געװ-ען
 ױנגע אלע אונ , ?זביבה ךער פון פךיצים אלע ,שטאט פון אדונים

ען י וןאס ,לײט  ^לעלער לעי ?ײ גאשט #טעװיגע געווען ןי̂י
 לאךף אונ ,נעבעןד אלמנה אכײכע געפלי־בען איז וואפ / איזאבעלען

 צרות איהךע אונ טיײטטען אייז עס־ וואס םיט נעבע־ דאןד זיךד
 מאכין צו גערעכענט זיא ךיאט מאל איצטיגען ;א־ נאר .פעתעםען

 זאל אונ װערען פערציטעךט זאל ,״רומאװיץ״ גאןץ אז , באל אזא
 .געךײנ״קען צו וואס אונ זאנען צו װאס חיר־ות לאעע א־ויף האבען

 רזאט או־נ פ־וחיות איהךע אלע א;געווע;דעט ךעם צו•.ליעב האט זיא
 , זיןד האט װאס ,חזן ױ^ער ^זײנער ךער אז ,ךלפיהךט א־ויס פארט

 ײא3 זאל.ןײן — תמאװיץ אין געשטעלט אפ ,רײז^ךער אלםדוךןז
״איהר ליעבע( )קינדערעזע



 , זיא וועלכע ,ליךעלאןז יח־ישע זיגגײן זאל או•: באל א־יפעו איהי
. געהעךט ניט לאנג שוין;אגץ האט ,איזאנעלע

 פון פירו׳ש דער מט;בעװאו נוט עפעס איז איזאבעלען
 ׳ ךערחזן ע*עס דאןד איז ךעךצוי אונ , חזן רײזענלק תך־ אױלי^ען

 ןגר איז אגב ,?זטיםע ״זײן מיט עולם טךעייש גאר ,.ירוטשטים״
 לא;גע טראגט ,אהויכער א^לאנלןער , 25 איאר פון מאן אױ.נגער

 א־ויא איז אונ געלןלײדעט אײראפיש אונ כייןד א־ם גײט ,האר
 אוג , ע׳שכײבעןу צו• אפעךער מיט ןיט וואס ,שײן װאו/נךעךבאר

 דעם פון האט איזאבעלע , צײלען ךער צו• אםןגשה .אין }יט
 נלײטלנג §אר ךי איז פאר ךער אונ , ^ךווארטעט פיעל »אבע;ד״

 ערװארטעט טענש דער וואם אלץ ױט נאר ,אישיעור אהן גאר ןעװען
 פון ,.קאפויר פ?נקט נעלאזק יס1א טאקע זיןד האט .אן קו?זט
 ױלאזען אוים .זיןד’האט су ,אהל געװאךען איז פאל נצען:גא ךעם
 איז ער גיקוכזען אפילו איז »ירומ׳שטים״ .גיסט ;אר מיט נישט גאי

 איז אלײן ךאס גיט נא־ נאר ,שײן אונ מילד טאקע נעװען אפילו
 רу ,נאל פון ״קעױגען ךער פאר ׳ איזאבעלען פאר געװען ?ענוג
 טרומגך־געס אײן זײער ער האט געזו?גען נאר ,אפילונעז^גען האט

 .קינסטליןז אונ געפיהלפאל אזוי אפילו־ עס האט ער ,לי־עך׳ל
ײ אז ןעזו^ען,  ךיא אייןי טךערען גע^זטעלט זיןד האבען אלעמען נ

ען  ׳שטים .זײן העךען געװאלט עןעס זי־ האט אלעמען אונ ,איו̂י
 איזאבעלע האט ךאס ניט נא־ נאר , אסיוף אהן ,פדוער:י1א אײן אהן

 , מירעלען ,אשטוךעם געװארין פלוצים איז;אןד לעךצו־ , געטײנט
 אוי־ געװאךען געפעלען אויןד אמאל מיט איז ,פאקאיאיוע איהר
 אין דא אונמא?ט אין פאלען אונ ,זאל אין זיןז האפען צו• ארײן

 זיא האט מען ̂ אסומאטאפע געװאךען איז עס ,רערינען טיטען
ק דמער, אזײטיגען אין גיפאקעלט אוועק גיןד אויף אפילו  האט ט

 וויעךער אפילו שוין ע׳ולם.איז דער , עןמינטעךט “דאךט אפילו: זיא
ש מען ,תדזיג געזעסען  ׳ ןינ?ק וויךעי ברומישטים׳ן געבעטק ין1האט'

пу גיגאנגען אבער;יט שוין .איז ןגס — אנגעפאנגען אפילו האט , 
כרומשטיס ליעבע( )קיגדערישע



 זיןד האט ту ,הדעךט צו זײער אונ לאס3 ןעװען איז ברוט׳טטים
 ,באל פון בע?בײט זיןז האט ארג ^מעך^ק איױףלןאפ קלא.גט:בע

 ױט איהם האט ימען ,^ווער געקופען אן אפילו איהם איז ךאים
 ;עהט ту וויא ’ זעהען ךעך האט פעז ווען ןאוי ,לאזען געװאלט

 ,אים מיט זיןז ^עזעגעןען אונ ב^כימנן ןעמוןט אים מען האט ,איױס
ту יעד אפ ,העפליןז גאנץ ,קט:ךעס«ע ןדזיט טיט יליי3א והאט^ 

 ? ^בער оу.וואס'ך,עלפט ןאר ,אל'3׳ פרן ךער>ןעױןק פון ^ענ^ען
ту אײדער ;אןז ,;יםט גאו־ ?זיט ,גט:זא וויא ,אװעק פאךט איז 
 , גי^אםין $עקא^'שאפט ^ע^^עיע איהם מיט נאןז ד,אט זיא

тут ־ איז ע־ולם$у& אןא^טץי אהן א?טאדע וויא געפלי^ען , 
ק אונ • גיגאנגען тудеуу* באלד טאקע זיןד איז פ

 אז־ו ,א'וי?געױענם אזוי היץט איזאבעלע ןאם איז פא\ ך>ר
ту א־ױף יעם אין у м  тут וועלט ; тут אזים ךאם ןיא פאר}יע?ט 

 тутуу נאןד אינ |У^уп יז1ה утгр* אלי איייף ?יאױען !אגןגען איהר
 ,ףװא־פט האט לутמי אונ ,מ^לען א־ויף ,פאק^יאװק אי־ר אויף
ױגען האט אונ בעז־ײטעט ד־אם וואם  ׳ געי^וי^ען האט זיא ,^זו

 איז נם:ץױײ^ע אונ ,׳טולדיג גען־ילט זיןז האט זיא וױיל ,ער^טי^ם
.איהרינע מיטןאס ?עךטיא^ט געימען#טאיק זיא

. טראלטען צו װאס ךעחאט §יעל האט ךא א־נ

■——־

%

ףצטאט אחזן אשומאטאבע .אי
: לפןגױ .תנסח בין קלײזעל;פין פאלש אין ״דופאוװץ׳ אק

 פונכןט ךערױייטט ארנ ןי־ף־י געד־עהט געזויפט נ א ^זװיפעלט ג האט
 פזעג ךךנע־ זויז ту^т^тут , ךרוי^ען אין ךאיט .קאט־אךםלי וױ■;

 אזינ גיגא^בען אינ^ער ׳טיוין זאנע״איז ך ,^יענד^ט שזיין זיף האט
;ה? ליעבע( )קינהנלטע
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 ,שטראלק פוךפוךנע געלאזען איבער צײט אקורצע איױף ;אר האט
 א$אל געי׳טמאלעט האט װאם ,תקיף אױלי^ען נאןז טצבה אײנע װיא

 האבק ז.יף טוט לר־ױםען אין זײ ארום וואס ,דאס א־ויף ;אר ,אװעלט
 געווען ײ;ען1 זײ ,געקולןט *רום ניט גאר ױדען לומאוויצעל ליא ןיןי

̂עץ ^טארק פאליש. אין דאל־ט עױנ.ים ןןיערע מיט נןער־נר
 שלן האט קריטא :אװעלט געקעהךט זיןד האט ^אליש אי־ן אונ
 דער האטש ,(בײםיון)לךעק קאזו;ד בלײבען צו גא$צק אין ;עהאל^ען

 אפ щ האט טען ,^בורות ןײ^ע מיט װערען צוזעצט ןזאג טעךק
 זעהען לאמיר ? א_קל.והומר טיט או-נ שוה גזרה;א מיט ;עלעהךענט

 אלרויסע איז קיטאײ לער אונ טלוכה אט־ויםע איז ךער
 קלײנע:א אויף איז ץןז אונ מל^ה קלײ;ע:א .איז נא^אניע ,טלו;ה
 אזוי אונ ,שוה ;זרה: גלײכע; אגאגץ לא דאןז טיר האבען - טלו^ה

 ?דיױםע ך געװען גיגר טלו^ה ךי.קלײנע האט אין.קיטאײ ךאןט וויא
א איז אזוי ח טל^ח קלײגע; ךיא ךאךף תינר ײם3 ן צ  דיא זײן מ

 זיא וואס ,א$אן’ג דאןז מה : נעךרו^ק אמאל װײטער אונ ,י$ע1ו;ר
 ^יט ,םלור אין ױט / ?מרא אין ןיט שיט״ט װאס ,טלוןה נגע;אװ איז
 ךעם פון זיא האט װעגען רעלט פו-ן ,ספלים חקיךה יױךי^ע ךי אין

 ;אןד טל^כה אלטע אײן איז װאס ,יון היץט ,איש ^עטאןנט קיטאײ
 ױךישע אלע אי־ן אי םדור, אין אי ׳גיזרא;אין אי שטײט ווס פרן.קךמונים,

ר ךעם פו-ן ?זאנען ^ןזיןןה לאן־ ךאןף ס?רים הקיךה  אונ אש ת̂ו
 מר.,?רןט?«ער ׳ ל5^ ־קיין יטג ׳ גפלױה .קיין ;יט ;;יט אןדעךש ,ר־ויןד

 , ןאס טאיען אייער ױט שיוין ;נןאן וו^לט לער אין ךיפלאיןאט
 ךא צט;.אי גערע^עט ^לם ?הסגם האבען ױךען דומאװי^ער וואס
»פר-ן.קליץעל ^אליש אין

 אז ^עהאלטען עוין האט עס , װײ^ער אװעק שיין איז ̂זען
 טא^ע ,?נהיפה אטלןי גייוען ^עווים װאלט ®אלק״)בילמאךק( •^ףין
ל נאר וואלט װען;גר ,מולןדון על?ס^יר וױא  אװעק אונ געהאט ^

א אין ןיל לאזק ̂ןד ד,רי ך  גיזעהען אוים טןלל האט אונ ,ח־׳
 .ער9אי? זיןז געמען פיהךער ;רעקטעװעלט װאםאלע , נאריש קש^ה

צו ליבע( )קימ־ערשע



 דו^אוויצע אין ארײן ניט מאל קומען.קיין אמ עײעלט פיהרען צו
 אונ װאךט אגוט הערען צו ןאלי׳ט אין צײט זומער אדער נןליץעל

אלןמגעעצה. דזץטעלװײלעכס חא»ען צו
ק ,זיןי ^עסאטפעךט געךר^גען פיל ,גערעךט פיל האט מ

 או-נ ,ארײן ?יין אין גע^טאכען , געזיךעלט אוים זיןד גו-ט נא;ץ
 גיטןזען שיױן האט $ען ,ןגױ;ים וויהטיגעךע אין אװעק ין1׳ט איז $ען

 ןעם אין נאר ,אלמ^ה רײכע .דיא ,װײב היר׳ש נאךאן מאכין דןתו-נה
 זיןד האט מען ,.לע־ות םליקי גיײען יאיז געמען זאלל זיא וועמען

ק או-נ ^עהא^עךט ^טאךק  ,?לײכען איויס ^עקא^ט ניט זיןד האט ט
 , ײעטין זי־ןד שמיעקען צ' איבער פארגעסץ ניט טען האט דערוױיל

 יעלער בײא איז ןןס נ$וען;ײא פיל וויא אונ ,היטצק ?רויסע ךיא
 / ךעם וועגען אןיןד ,$לא§ען ניט לאזען אונ אײ;גענס אין הבית ב_על
 !?ענא^דער זײער אהרזי הײגטיגעז עפעס זיןד האט טיץז דיא וואס

 מענישען עטליפע #יינע יפזיוין האט טע^ט וואקער ךער אונ }ע^פילט
 ? אלץ דאס איז וואס איבער אונ ,ארײן טייןז אין אריץגע׳טלעפט

 האט יזען פשוט גאר ? איחר מיץט וואם אונ 1 אמלײניגקײט איבער
 שולךיג איז ווער אוג ?נהוג, אקאטץ טיויפלק אפ גןעךגעםען זיןז

 , פיהרער $טאט ךער ,ג?אי אלטער דער דניאל נאר ? ךערײן
 §אלט ןיר אז ,׳שכור אזוי בטחילה גאר ,ניעזיױפץ $טע;דיג איז וואס

 לײט ױנגע ,איז ער וועלט װאשער א׳ױף טט ווײס אונ פייש ךיא פו־ן
ק אז ט;^עןאג האבען  אראפ כע טעקה אזא פאר איהם ךאלף ק

 װײסען זײא ,געניטע יט.קײן4 אבער דיגען זײא ,?אי1 פון װא>פען
 מען אונ ,^עןרולט מאל אײן ̂יט עיוין עים האט ?זען אז גיט, גאר

זט גאר האט  ,עלטערע ךי בײא גע?לי?ען איז ?כן ,אוים;עפיהלט ג̂י
 אקליג נעפךאכץ אויס האט דא נאר ,.ק^סענען איהם דאלף מען אז

ק ,גײא דאס פון  טיט נלײכען’ א־וים געקא^ט ניט זיף האט מען ד
 ךער לאןג:אך ניט ,אײךיטליןד ױנגע עטליכע ,צװר^םענען איהמ וואס

 ,נאפט נג:לא ש־וין איז צס אז ,נעחאפט אריויס ישוין זיןד האבין ,הת-נה
עהעלט זײא האט ?ןען נאר ,טעױ־ב דאוןנען צו צײט לאנג שוין '̂, 

וױא ליבע( >ר^ע’)קינר
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 ׳ געסאלזפעךט האטזיןד טען :]ײערם וײטאן האט מען ,קאטערזךעם װיא
.שטײ;ער רער וויא ,געלףשט אוג

 עטליכע איט:;ע& טיט איײן כאפטאם !ײנען דעוינען מיטען אין
:געישויהע: איױס אטדזעם מיט.אײן האבעל אונ ליחוךים

!אהזן א^ע^אהךען איז су !קטאךט אין אחזן —
.ײ?זען1 א<ע פין גערעגעלט ארום באלד אמאגער ךיא האט מען
? אסזן װאו ? אהזן ורער ? אהזן פאר וואס ~
׳ ןעקומען ,אױד בין איןז וויא ,^עק^ען , אחזן דא —
? װאם נאןז ? אהער טאקע איינ ״דומאוויץ״ .קײן אהער —
? דא דאוןנען —
? ווען ? װאו ? הײטט װאש ! V דאועק —
? דוזן אגוטער ^יפעם װאם —
 ליט הבית׳ל בעל אישײנער !װאוט־ער איזין су*у ׳ אייא —
.האר לא;גע סיט ןיןד ךאקט עןעס גאןל־ או-נ צילשךער אהויבען

— у , דאם ?יט עפעס ש־ין ש^עלןט ראס !
.אבעךלי^יק זײן טוז ער —
. אדעקס פון איז ׳ ®אקע אמת —
! פלאים פלא ? אךעסס פו-ן אז —

 )זעך^ינט^טטעהרמיא מאל הישטי^עס זיןד ד.אט ס^ריב ךער
 ^אט су ,חןן געקומענעם נײא איבעו׳ן ®אקע אלץ אונ אישעה אויף

 נײ¥ ,האטפעמיס גייע נײא ךאס פון ךעם װעגין א^געהײבען זי־ןד
 ךאם אז ,כלם ?הק?ם געןליבען איז דאם נאר ,קריעג: אונ פלפולים

 איטגעלומפערטערכיײד העלעןהויט ך>ר פון עפעס ^לאט יט4 זײן טו-ז
 ,פלאים פלא איז דאס - אהער טא״קע אונ אךעס פון אז קו^ען אראפ

 גיװען פול שטוב אקמ?יות בעל ךעם ליב זלמן איז טאלןע גאלר או-נ
 גישטאןען איז עס װאו•’ , נאם וױטעןסכןער ךיא זאגאר ,מענשען טיט
̂ישען סיט פיל גמוען איז היויז ליב׳ם ?למן  קי:ד לײט אונ ,לאגד ,מע

 ח־מאװיץ אין נאפהער האט מען וויא ,;ילאפין זײנען או-נ.קײט״
גאם. אין שװאךץ ןיװען איז су — ״?ײז-װא^דער* אויפ׳ן ,ךעךןיײלט

אין ’ ליבע( )פףדערשע
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,ת־וךה׳ךיג $טחת ליפטיג ױװען איז ליפ׳ן זלמן גיי̂* י*ז1ה »ין
 ג?אי לעל בער ר׳ ,$טאלט פו-ן ןער ךיא גיזעסען ןיינען אן יבען1א

 גרויםער דער ליבע ל׳ ,נאמן לעל נהםיס בעל ל׳ ,^ול נײ^ר ךער פו-ן
 — ׳טטאךט אין טלטךים בעךיטטע {יווײ לןלײנער לעל ליבע ל׳ אוג

 גע^טא^ק איז זײא נעפען הזנים, יף1א טכינים פײ^נךךיגע אלע
 פינקלעמ־ע מיט האר ^װאךצע לאןגע ;זיט ®אן י^גער א#ײ}על

♦חזן דער איז דאם - א־ויגק
 ןיןז לןאבען — ,ךאים׳דיגע1נ יטיםז פון ^נןעס א^ז זינגט -

. ^יןעטען טהיניפ פײעךךיגע ךיא
. זאןי אמאראלנע ?$פעם אזיוי ,גו —

,אידען ליפע »$, .טבעים איהל זײט ,קאנטינ, ,-ךעליויף
 נט:געװאה ךעם צו• ײט1 איהר ,מאראל לי?ט איהר וואס פאר וױים א\ןז

 ®אכןע איהר זײט דעריויף ;אהרען נגע;לא ט־ױזשךגל ^יץיפון
 דאס איז פפלל איז טרויעךיג אונ ווײ;ענךיג װײל ,?זביגים גליױםע
.לעבען איךישע גא?צע .  .?בײט־ מיינע ,טאקע פאל ךער או-נ .
גט .מאראל אוינ ?זאכאל ^אל 'שײןשדיג ?ויל זיןי ז̂י . .

 צו זייער ^יווען ^ט^ער פלײנךליהען ךעם פון דינען זײא
 אונ ^עטען געלאזען ג:צאנ ;יט זיך האט לןזן ךער אונ ,כןךיךען

 האט עס ,זאבען נוךאים׳ךיגע ימים ךיא פון ןג^עפ ז;;גען ^ענומען
 וויא טךעלען טלוי^ריגע אין ^טימע זײן געגאפען וןענאןךער זיןד
 ריהרקדען אײן אץ קיול לעל פעףא§לייט זיןד האט עם ,םאלאוױי פו-ן

 יעךערענס געװאךען געףיהלט איז ,נעקזךיחען ״װעה ױליישען
 . • • טרעהרק ?יז , גענאלעט , געצו$ט עפעס האט עם ,העךץ

 ךיא אןנ ,ת?לה" ?ןגשן כלה »והיישעה ״ געזו^ען חאט ער ב^עת
 ארער װערעך ר־וי־ןר'!ןערישװאו-נךען וויא גאנצען אין זאל שלעקטעס

 .יעדעי פערשטײן זאל עם »אונ "1צלת:י אתה פי ;צור הל ״ױיין
 איז - בעשאפען״ איהם האסט ,ואטט ,דוא אז ,באשענןענים

 , גיװאלען חלעלט צ־ אונ ^טעכעךט צו ,^ל'וי$ט צו• יעלערעל
 טלערען קװאלק ניעפינט זיןד הא?.ען א־ויגען נם:יעלעלע אין עפעם

אןג י לימן( )קעל^ל׳שע
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 האט עס ,נװיייס;טײפע >«נים איויפ׳ן געשטראמט ים1אר האגיק אמ
 עןעס־אתענוג־, געפיהלט האט י.עךערער אונ ,געװײנט זיס זיןדעפעם
 מען , געוויץט איויס אביסעל זיןז האט מען ,פעוגעניגען איידישען

 דער וויא ;פיײליןז געוואײען איז מען ,?רא?נןען ?י#טעלט האט
 זאננעךשײן טײן,(5זא:נע אונ װאלקק , לעבק ױךישע דאס #?ױי^ער

װאלקען... אונ
ק זײנע מיט ג?אי ךער ש ק  נאד ,פריךען צו• אװעק זײנען נן

 קנא1טס זיןז האבען וואס ,ױדען עטליכע נאןד ארײן זײנען באלד
 אז ,פעךװאלט א־ויןז זײא זיןז האט ן$ס או-נ יגןאי ךעם אן גיװען

 »נ פעךטאטעןט גיװען איז הזן דער נאר ,ןינגען זײא זאל הזן ךער
.א?ט1זיןי$יט האט

ר גע^טאנען־ צוי איהם צו ױינען זײא ווען ע ך א ײ ן . ט א  ה
.אװיטצעל ןיײלט

, .ישובניק ךעם אונ אןשופניק׳ ױןעטטט אךבי האט אנזאל
 א;אפ האט װען ,יאהר אטגראטענער גיװען איז ,שטן מעעזה

 טנשב זיןר אונ ,פךיךען צו .ןײער ;יװען איז פעלד פון גינומען
 צװישען גיווען איז דאם ,אטתנה שיגןען צו אוועק ריפין ךעם גײיען
 טיט װעגין צווײא אנגעןאלןט ער האט ,?נפור י־ום אונ ה׳שנה ראש

 ,אמענישען זיי^עם טיט געשי/קט אפ עס אונ גיטס אלעס טיט אונ עופןת
 דער זאגט ,״פאהר* ,הארץ* ״עם א^רעםערער נאןז גירוען איז וואס

 אוג מתנה ךיא ר?'ן ךעם אװעק ;י>נ — מע^עןי״ צום ישו-פניק
 פאר אונ װײב מײן §אר ,טיר פאר יןלין הכפר זאל עך , אים ?עט

 ךבין צום מ^נה דיא ^יןראכט האט הארץ עם דער .”קימ־ער טײנע
 װעי־ען זאלט איהר ^עבעטק האט .ישימיק דער ,רבי :געזא^ט אונ
 דער קץךער״ זײנע פאר אונ ,װײב זײן פאר , אים פאר כפרה ךיא
 דאמאלקט ,^;קטפעלט ̂גר האט גוט״ ,״גוט ,^עשוױגען האט רבי

 פאר ,אױד אוייןי דאןז ?ין ״איןז :בעטכאקט ^זליס ךער .זיןז האט
 אום זיןד האט זיןז״;?ר פאר רנין ןעם בעטין ניט איך זאל וואס

 די^ שיוין וועךט ,אװ-ד אויך ?ין איןד ,רבי 5 ג.עזא;ש אונ ױקעהלט
כפרה ליבע( )קינדערישע
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 .קי;ךער׳ מייגע פאר אונ װײב, סיין ®אר אונ אויןד םיר פאר &יה3
 ער האט — ,.טילא״ איעגע^װי^ען גיט ־שוין רבי ךער האט דא

 ןיןד ריכט אוינ עפעס איןד האפ ןשו?ניק ךעם פו-ן — ?ע^טפעךט
 ךיא אײןז פאר וועךען איטזיסט אבער ,האבען צו איהם פון נאןד

.טחױב״ גיט גאר איןז בין פ^רה
 ט^עפען צי אוגאפ װי^צלען צו ,געטיץט נאר האט סןן ךער

 איךק ךי ,געלאכטער אביטערער ארויס אבער איז עם ,די פון ןיןד
 איױף אונ .פעם מיט אװעק דינען אונ בעלײדי^ט שטאךק ןיף האבען
 דער װאו• , אקאסעל ווי שטאךטעל ךי נענןאכט שוין האט מאךגען

 ךעי אז , ךעם רועגען געשמועסט האבען כענשין זײנע מיט גפאי
 טאל אײן האטש .דומאוויץ* אין ?ען זאל ,דאבעןען דא ןאל סזן

 אזא פון אוננאןז װעלט־מזן ארעכטען פון היםען איױןד יצעבען אים
 אײן אין געשריהען אונ געעער לי ^עשטאנען שיוין !ייגען - פלי
 ׳.קײן חזגים _קײן ניט דאךפען טיר , ןשעלאים ױע ,״גײן : קול

 , לןאכענים אײן אין $אג ךכײ אוועק איז עס !׳ שצ;קעם4בעךלי
 אונ פלעט* אין,דלן-הער זא^ט מען ווייא געווען אלץ איז סזן ךער

 ש־וין האט ער ,קומען צו געווען מא^ליןז גיט איז טאלק .קײן צו
 פון פאהרען אפ או-ג ,דומאװיץ״ גאגץ אויף געבען אשפײ געװאלט

. וואס מיט ניטגעהאט פשוט האט ער ,פהךפתנו■ נאר; ,איד-ר
 ליב׳ן זלטן פײ עולם צוויישען איז אב־^ד ,עריש^ען ךעם אין

 דעם ןעהען דער האט .זיא וויא אונ איזאבעלע אויןז געװען היויז אין
 ןיא או-נ אצוקאפטע ,זא;ט ?זען וויא געוואךען זיא איז כוזן י,עגען
.לוײ?ט אבאל וואם אונ , אפאל מאכען צו בעשלא^ען זיןו האט

 פעךױנק דא קאןז ער אז , גערעכע^ט איוים זיןד האט בזזן דער
 לאזט העיש צו• ? אנװערען דעךביי ער װעט װאס אוג רוביל ^טלי^ע

̂־ה איז אונ , צוא ניט ןסי י3 דא איהם ןןק  נעװארען טהי
^עקוסען• אונ

דיאליעבע( )קערערישע
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ל פון נאנט ךיא א .ג

,טישחינ נא;ץ אװעק הײם ךער פון זי־ דא?ט איז .בחטשטים*
 ?כײליכען מ#ונה ךעם צוױישען אכײ^עקומען אבער איז ןגר וויא

̂נריג .ןעהר ^עװאךען איז עולס ̂רוי  געזעכיען ארױם האט ׳ נ
 ױט_קײן ערגעץ געפץט ?גר ,םע^שען צווי׳ןזען איז עלקדןנרי וויא

 גו-ט וןיא;יט , א ,אונ וועל.ט איויףגאטעס איזעי טנוהה*. ״מקום
I איז עלע;דען *\ין

ג אזוי או-נ די ^ אנ כ  ױ^ע ךיא אויף מא^ט ןער ןיץד ןנר האט ט
ק ,יאהךען  אטךײ געװען איז ער ,געווען.עלע;ד ניט איזנאף ער וו

 , געשנןי־עלט ]אמלאז אונ לו?וטיג ןיןד ,עלטערען ןןינע בײא קיןד
 איהם ^זטעהט עם *־ריות וויגןיעל געװאוקט גיט ךאן נאןז האט ןןר

.לעבען אם $אר .  ]ײןגןעןזעוס מיט ^ש$יעלט $רײ .זי־ האט ער .
 אונ טײךעלע געײען«׳ןזײן איז װעלכע ,מירעלען מיט ,טאלטער

 , זי־>ק א?זען1 צו ײא?לעגען1 ,זי;גען געקא;ט ער וויא א־ויןז ך,אט
-ען  גוט/ אזוי גוט, אזוי איז^י^עווען оу אונ ןיןז אונקוןען טא̂נ

 ?לע?ט א?ט . קץךער געהיטע ;אפ אוג זאטע איז עס בפלל גוט וױא
 «מןן ״ןאסיאיז ווײ^ער פון אדער פעךבײגעהע^ךע פון ך,אךען ןנר

 אפיקעלע נעװאלק איז ווען פארעלע״ >>גלײ^ע פלה׳צקע׳
 ײן1 ,?ריךער ײדע3 דיא אז , ןעװאו^ט שױן ̂גר ך,אט ;יא$ער
 ״ נעשאכט אכיאנד זי־ןד *ווי^ק האבען פאג^ער מירעלעם אונ ן־א^ער

 לד-3חתן־ ןאלען״זײ{ײן נוא^ען אוים װעלען קי;ךער ןיװײ וועןדיא אז
 דאס װאם ^עװאוסט, ;יט }אןז האבען זײא !נדער:קי גליקלע^ע;

 ןעווק איז ןזען ,א$ק1 צו געלואךעו״ועט ןיף־ האיען אוגי ,^עבײט
שטארק ליעבע( )קינדער׳טע



 ?ךיךער וױא , א^ךעךען ךעט צו-א אײנער געװאהגט צוא שטאו־ק
.קזװילשטער אונ

 נןע^ןער ךער .געךךעהט איגער ראךעל דיא .זיןז האט פליצ־ט
̂ה חאט מוהמע ױא או־-נ נעשטאלפען איז  אצ־ווײטען ?ױט געהאט כותו
 פוין»נאיװקע׳ ,שטאךט זײער;עליךםליפע פון גע>פאהךק ארויס אונ
 .^עגומען מיט מירעלק האט אונ ,»פעצאליגקע׳ .קײן ,טאן איהר צו
 איז מירעלען פון ,אינגעל אסלר ^עװק דאיזאלסט №ין איז ̂נר
 -אוועק איז זיא וןען אונ ,געװארען ^ערי^ען אפ '>ל£5אבי שױן ?גר

 געקי-?ןען איז ער װען .סךר אין געווען גראךע: .ער איז נע^אהךק
 אפילו איהם איז צזעשה דער פון װאו?ט ךער .זיןז האט או-נ אהײם

 איהם זײנען טהךערען ,העךצק אויפ׳ן געװאי־ק אינזעטע שטאךק‘
 האבען .קינדער אלטערע ךיא נאר ’ ,געשטאגען יגען1א דיא אץ

 האבען אונ §אר קו$ט העךצען אין איהם נײא עאס ^עלשטאנען
̂עקוןןט אויך האגען על^ערען לי ׳ איהם פו-ן נעלא^ט  איהם אויף ו

. איהם פון געלאנט א־נ
 אז.על?ע ,אילה האבען ווע&ט ,.קץר סײן , ניט זאךנ -

 װעט פלה .דײן אןינען װאסערע ,פעךטאגען אי־ זאל ביךליא^טען
,געטרויטט מוטער ךי איהם האט - ,האבען

 ךער האט —,אן קו?ט דאם , בעשעךט איז ;,נס וואס -
 אװעק איז ,אינ;על סךר ,ער או-נ געזאךט ןײט זײן פון פאטער

 איז גי?ען אץ . קימ־ער ^יט בײג״קק לא;ג נאר ,£'>שעט£זעוםײד
• טאנ’ היץטיגק ביז ,געװארען טיר^לעי^עתעםען

 ?אטער זײן איהס דזאט יאהר 12 ןןעווען אלט איז ער ווען
 יאהר אין;נטליכע .יישיבה ךער אין ״ביערניאגסק* אין געשיקט אװעק
 געניטען האט $אטער זײן ,גע^טארבק מוטער דין איז ארו-ט

 געװאיען געריםען אפ הײם דער פון ין1ש איז או-ג;נר , װײפ אצוױיטע
 אין .זיןז װאל^ערען ען5פעי?לי אין או-נ ,אײייג אויף גא^צען אין

 אז;פר װאופט ךער באלד זיןד האט מען װאו■ ישיבח ביעדגיאנםקער
בניםינקע ליעמג( ;)קינדעריש



ק )אז׳וי בנימיגקע מ ט א (גערופען איהם ה  .האטאוואויל,קול'כעל .
 איהם מוטשען בזזן םאירךער הירשעל אלעיאהר פלקט ךערפאר
 אל.ע לערנען אוים איהם גט;?לע ער ביז ,אלויל הלש אנא״צען

 אונ ,אבע^ד אלע ךעפעטיציעס מאכען אונ ,»שטילןלאך זײנע
 ,^שךי חל« אגאנצען פטעט מיט$ען איהם >גר פלעט ;א?העד
 , שטיעפעל אןאר יף1א אמאל געפען איהם ער ?לעוןט ךעךפאר

 פיעדיאנםק דורןד איז מאל אײן .גטעלע;מא אװארימען אויף אמאל אונ
 קיונה האט וואס ,הזף י^עלךיגער1א5»אײ ךער .געפאךק דוך־

 האט לא?ג שיוין אונ ,נעגענל אילישען גא^צען ךעם אץ געװען
 װאונדעךלייע אונ , געהאלט ״ביעדניאנסק* איין איהש פון מען

 האט לענךעך זײנע .איגעג-ךט האט בנימין .ציילט ךער נןעשות
 אײנאױ־געלדעק ךעם איז ער איהם׳•. צו- אװעק איז אונ געמוטהי^ט ךןז
 ,גענומען .זיןז צ־א איהם ל־יאט ןגר א־נ געװאלק געפעהלען חזן

 או•: געשטיגען האט בגימין ,אטש־ולר׳ל זײנעם פאר איהם ^עמאהט
 וואפ טשזדלים׳לאןז, אלע גע;א^ט אייבער ארום צײט אקולצע אין

 ,געװען חן נושא האט בי־ימין • סזן בײם געווק לאנג פץ. שיוין זײגעז
 אגײער איהם פאר אמ.עפאעען יזץד האט אן דאמאלטט פוין אונ

 גײיא ?נש׳וךריטלאןז אלע .פעװאו&ט איז װאם ,לעפען איא ,לע?ען
 נאט׳ם אויף געוואנךעלט אר־ס ער האט אזוי .״װאי-לער-סזגים׳ ךיא

 פיז ,צװײטער דער אין שטאלטעל ^ךיישער אײן פרן וועלטען
.אךעס שלעפט״קײן■ .ךער זי־ האבען דיא

 איז .ער . געשטעלט אפ ש;-ין בנימין ײף־ האט אדעם אץ
 .געײאךען איז,נר>גלל ער ,רזזן ישטאדט אךעסער בײ אטישיורר ^עװאךען

 פאךשריטע יםע1ל3 געמאהט ,געשטיגק א׳ויןז ?יר האט דא אר-ב
 אז ׳ אילום יף1א געזאןנט שיוין האט מען , נעױען הן נושא ארג
 געװען עם.;אןז איז בנימין׳על נאר ,הזן אפאלנער ישוין איז ̂גר

 עם ;סאכער נאך שטײגען געװאלט איחם זיך האט עם , װעניג
 װא!־ ,קאי.?וערװאטארװםז אין או.קומק געװאלט איהם זיךד האט

נעמט 2, לי־עכע( )קינדעלשע
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 גע־יעז טנ#ב זיןז־ האט אלזא ? דעלצו■ ̂עלדי אבער מען נעטט
 ער איז אזוי אט . װעלט דער איבער זיןז לאזען צוא אוועק

 ךאס ער עט(?לא.נײ אז־וי אט אונ ״רומאװיץ״, .קײן אננעקוטען
 אזוי אט אונ , צוױיט־׳ג ךיא אין קהילה איךיישע אײן פון ארום

 אןאליגע ךי שיױן ניטא - װעלט גאטעס אויף עלענד דאס אי;
!מירעלע ליעבע אמאלליגע ךי שוין ניטא ,הײם כרײע

 *?תט^טים* זיןד איז פעלטרוי־עךט אונ פעלטראלט אזוי
 ךיא מיט פאטישען גענומען ׳טוין האט עולם דער ביז ;ןעזע^ען

 העפליןז זיןד האט .ןי^ען צים איהם רופען ארויפ אונ האנד
 ״עם ווי אזיוי נאר , זי;גען גענומען אונ פו-?ליקו-ם פאל׳ן פעתײגט

 גלעזוגגען עפעס אים זי־ האט ,־עךצען אויפ׳ן טלויעליג געווען איז
 געלאזען איויס זיף האט ̂גס אונ .ליעך׳ל ריהרעט* , אטר־ומגליגעש

 מאכט אום אין פלוצים איז ןאקאיאװע איזאבעלעם . טיויעליג
 געמוןט האט ,ער . אסומאשאיע געװאךען איז ?גס ,געפאלען

 .געחלש׳טע ךי זעהען געגא^ען צו א־ויןז איז אונ ,זלנגען אוי§האיק
 איז דוײמייש ניט ;נפעס ? ג_עקעהען איהם מיט דאם איז וואס אינ

 טילדע בילד-׳טײגע ר.אט.די ע§עסז ,געװאךען סעלצען אויפ׳ן איהם
 שטאלק אזוי האט אונ העלץ ײן1 בעװעגט אזוי פרײלען

 גענוג ןיף־ דאלט 'שוין זי־ האט ןנר .לןלאפק צוא א״עהױפען
 אונ.קײן ,װעלט ךער אין אדעסם א־־ן אן;?גזעהען לײל>;ם5 $ײנע
 ;נפעפ .געטא?ט ניט ג;װיךקונ שום נןיין איהם א־ויף האט אײנע
 ,איט.זיסט ;יט סלש׳ט פכײלען דיא אז , געדאלט איהם זיף האט
 ,אליץקלקען פנים אין גוט איהר געװאלט איהם זיןז האט ̂עפ אוג

 העלצען אין איהר ײא3 וואם ,זעהען ךער דארט ןנר װעט פיללײגנט
 גוט גאנץי .זי־ןד דאכט שוין איחם ל־.אט לעפען אלט זײן ,זיןז טהוט
 סבךים י זײנע אוג ,אטבין ײן1 מײךלאןז איוי־ף נעלעהרעןט אויס

ג ,זיף־ דאקט ,הא^ען י ד ק  האט ךעפ אין אפילו אז ,;עןאוןט ^
 אײן יןד1א .ךעם אין ^פילו איז אונ גע;א^ט אריבער איויןז £ײ

הינםטלער ליעבע( )קינדער^ע

1Я ״..
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 אין ,אײנגעקולןט גוט איהר אין .זיף האט ער ווי נאר ,קעמטלער
 איז עפעט , ?זרעלןליבער או-נ ^־וידעלהאנןטער גאןד געװאלען איהם

 לאנג ניט גאר ןיןד לאלט וויא ,מגקא;ט זעהר געקוטען איהם זיא
 ױט עפעם אבער ,געזעלזען האט ער , יע ,געןעהען זיא ער האט

 ער האט װאו• ? א?ער ןיא איז װער ,אנךעלש גאר עי־עס ,י1אז
 — ׳ מירעלע ארויף ןינען או־פ׳ן איהם איז באלד אונ ? געזעהען זיא

 האטעפעם איז!״ ןיא טילד וויא ,צאלט וויא אןז אונ זיא איז ״דאס
 ;אפילו האט ?נר .נעלזךי־ען איויס איהם אין קיול אפעךבאךגענער

 פרן פעךטךײבען געוואלט אפילו האט ער , געלאלט אלײן י יזיןד פון
 ^עװאלט אפילו ןיןד חאט ער , מסשביות נארישע אןעלקע זי־

 ,אפלאהליקעס עפעם זץנען גענומען שיוין האט אונ מוטהיגען
 געשװעבט אלץ האט א־ויגען ך־א פאר , ןעגא^ען ניט אבער איז ?נם

 העיצען אין האט ל1ק אלנעךליכער דער אונ מײךכען דאס
 וױא ,־לאךט וויא אןד, — ,םירעלע איז דאם : געישךיהען אלץ
!איז זיא מילד

 האט ^זטימע ך .#לעפט איז אס - פיהלט ךער האט ער
 ,בעלןלא^ען י גענומק זיןד האט ער .דיענען צו איויפגעהאךט איהם

 גיט ,אדזײם אװעק איז אונ #מעל^ען קאפז שלעלןליכע האט ער אז
.פאר קוטט איהם װאםטיט ,זעלפטט װיסענךג

ם ע על ♦ נןיײדען איזאבעלעם אוג לײד־ען מך

 דעם ,אטע־ות ווען ;עלטען האט העךץ ?ןע^עןם דעם
 ,איהר אונ .?זאל .קײן ;יט פטעט זיןז גאלט געג־יהל מע^זע^ס

רבותי ליעבע( )קעדערשע



 פאהןאיאװע איזאלבעלעמ אז , אלײן אן שוין זיןז יסט1שט ,רב־ותי
 זיןז האט ברומשטיט וועלכע מיט , מירעלע זעלבע ךי טאנןע■ איז
 חתן־ אלס צו•!אמע^איויפגעדזאךעװעט יאהךען קץךעוישע ךיא אין

 וױ אנדערען ךעם צום געוועןאײנער ^עװאה^ט צו זײנ.ען אונ , כלח
.שוועשטער אונ ןוידער

 פעצאלינקע נןײן א^ע$אהךען מוטער איהר מיט איז מירעלע
 זעהר געווען איהר איז עס װאו• ,מאן. ?ווײטען מוטעו׳ם איהר צו

 צויוועלכע ,קינךער אייגענע געהאט האט פעטער איהר ,$.ל?נ?ט
 אשלעכטער זעהר געװען איז ;נר .שלעפט זעהר געווען אוי־ איז זיר

 ,גענאו־ט אפ מו^ער איהר האט .ער ,.ארעמאן א^רויטער א־נ מע^ש
עהק דער טעיות איהר האט זיא אונ  שלין איז עם ווען , שפ>ט צו ז

 וויא ,פליעןען פאר איז זיא .חאפען צו זי־ןז צוריק געװען שײער
 צו-א שטיללעךד־ײד או-נ געדולךיג ,?ריויא איריעזע א $טײגער ךער

 זאגט מען װיא ,געהאט האט זיא ♦ גיורל ביטערען איהר פעוטראנען
 טהרערען איהרע נ״ען;געשלו האט .זיא נאר ,טערבה״ »אפץטטעדע

 אויס איז ממ־עלע .^ערעךט איוים ניט װאךט רףן מאל ״קײן אונ
 אױןז האט אונ טאנ אונ יאהךען. ךיא נאןז געװארען געריעסען

 רגזבזנ־ות בעשלאהען זיןז .זיא נאפהער.וזאט , ,געליטען צײט אלא^ע
 גענומען האט .זיא זיף.׳, איויף או-נ מוטער עלקךער איהר אויף האבען

 ♦ דינען שטעלען זיף־ לאזען איהר זאל זיא ,מוטער דיא איץכײךען
 זיא ,ךעם װעגען הארען געװאלט ניט גאר מו-טער ךי האט א}§א;לס

 פון לןיט־ איהר אונ טאהן ךאם ועװאלט אלײן ליעבעךםט האט
 נאר ,פכײננען צוא ױט ?ר־ויךט אזא צו• אונ בעפכײהען צו צו׳ות
 כןאן זיא ,אנארישקײט איז דאס אז , זעהען דער זיא האט באלד

 ייעל־ען ניט ,שיואנע אונ אלטע , זיא וועט .קײנער ,טאהן ניט ̂יס
 זיין װעט су ,לאזען וועלען ניט זיא װעט מאן ךער אונ ,נעטען

זע  האטאיךישע געלאפטער לײטיישע אונפאר געלאכטער*, »לײטי̂י
 איפער מוטער איהר מירעלע האט לײצט צום . מוךא שטארק ?רױא

גערעדט ליעכע( )קינדער׳שע ’
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 טרערק פיעל ווי . לײנןען יפלעמךע צ־ איועק איז אונ געלעךט
 צו פאר ןיןד לײכט איז ,'פעלגאםע-ן לעךבײא האט מוטעל איהר

 צוא געװארען געוואויןנט צו ין1.'ש זיא איז נאפסעל נאר ,שטעלק
 איז טאכטער איהר װאס ,מיט דער געטוליסט זי־ האט זיא , ךעם
 א־ויןד שוין האט .זיא ,מויטשענעם מאנ׳ם איהר פון געװאיען פטיל

 קרקע^דיג ג*>קײאלען האט אונ ,לןלעמעגים או-נ יםו-רים וועױגעל
 געפלאנצטע אײן װיא ג'יװא?םען פענאט־ל זיןז האט קינד איהר וויא
 גאטאונ'לײט גוט,דא& אוג ,פ־לוג או-ג שײן גע^ואךק ,איז ב־ױם

.בענט׳שען מיט.איהר .זיןד מעגין

 מירערע האטיש * געהאט גיט טעוית צןיין האט מוטער ךיא
 אנדע-ע װיא װעגיגער געליטען ניט לײטען ?לעטלע בײא האט

 ירגענד ךיא האט ךאןז ,?זעהל אפשלנאןל אונ מײךלאןז דיעןס-ט
 מירעלע צלות אלע א־ויף נעשלאןץןט זיןד אונ איהלעם גענומען

 האט זיא װאם צלות ליא ,?לום אױעע וויא געפליהט יהאט
 מענשען .^ללאנען צי געלעהךע^ט ךא דזאבען לײטען פײא געהאט

 ךאךיךעל זאגט אומזילט זאןד,ניט •יערעל בעטלאפטען צו אונ
 נעמאכט האט ױגענד ךיא איױט״ לעהךגען »צל־ות אװאלטעל עולם

 ןעמאכט איהל האןען צליות איהלע אונ ישײן לייצענל כירעלען
.ללו-ג אוני פאקטיש

 אלץ $עג.על׳ אונ פןליגער געװאלען איז מי־לעלע װאס
 אלט אײן אויף אײ^האלטען נט;געלןא שיוין זיןד זיא האט ווײני־געל

 זיא ביז , אלטעל איהחי. געביטק א?ט גאגץ. ךא האט אזיױא
 ,געװען איז װא-י'ןיא נאל ,געפאהלקי אפ ■ פעציאלינקע פון איז
 חמאוױץ אי!אנגעקומען.קײן זיא נניז , געשעהען זעלבע ןאם איז
 אהןי ױליטען איהל פון האט זיא חאטיש אונ .איזאבעלק צו

 איחר בײ זיא איז ךאןז ,הביתטעס עלי:ב א^דערע אלע פון מעהל
 אונ ,געווען ניט לא איז מא^ילביל הײמישע _קײן װײל פעלפליבען

. גוט איזאבעלע /יא האט פלעטךע פרן , געהיט.
מילעלע ליעבע( )קינדעלשע



 אונ אפכײליכע זײער ^עווען נאטור דער פון איז טירעלע
גען ,פעךפלײבען צו ןעלבע ליא אימער גע^עארעט זיך לאט  ז̂י
 םיט א$ט פלעט אונ ,אן קינךהײט פו-ן }אןד געקא;ט זיא ד.אט
א^ע דיא פעלהילקען ,פעךקלינ^ק ישטימע איהר  זיא ׳ .קיןל ג
 ;יט אלץ האט מירעלע נאר ,געליטען פיעל ךעם דולןי חאט

.זײן צו פרײחלץד אונ זי^ען צי א;ײ?נעהארט

 זיא ביז טעשים געאלבײט ,געהאךעוועט מילעלע האט גינוג
 האט וויךטהין איהר וויא ,אלעם פאל אויפ׳ן פעלגרײט האט

 פעךפלײבען צו איויןד עךלויפט זין־ זיא האט אלזא אונ ,פעללא^גט
 .זיא זי;גען׳ וועט חזן ,ךער וױא .זיןר אײנצוהאךען אונ אל1 אין

.שטע^ךיג ליעב עם האט
 ריהר־^ד ,זילגען צוא אעעפא^ען שוין בתמשטיםיהאט

 געצופט יעךער׳ן ,עפעם עםהאט , שטימע זײן וואר ךיהרענר זעהר
 זיא האט אלעמען פון מעהר נאןד נאר , ה־׳גלצען אין געליפען

 אײן איהר איױף געװאלפען ארויף אוג ,געװיךקט מירעלען אויף
 מען וויא ןיא האךט דאס אז ,געדאכט איהר ןיןז האט עס , טחימנר

 פון קלאגט; מען , טליק אום #ווערק פון :אמעלט מען , ווײגט
 לןלא^ט דאם ,מוטער ךיא ןיןד װיץטדאןנט ךאס מיטה, ביטערען

 ,איהר א־ויף ,.קבר דאךטאין ער;א^עךט , ?אןןער דער זין־ דאפט
 ,געןאכענימ איץציגע ײן1 , קיגל’ אײטציגעס ײן1 ,זיא אויףדעם,ויאם

 אזויא אונ עלנידעןט אזױ זײן צו• , א^עקויטען ?ריױט אזא צו איז
 איהרע פלויט׳ טיט ;עװארען פ>רלא?ק איז איהרידיערץ עלע;ד,
 דעלמא?ט פלוצים זיןד האט עם או-נ ,טהרעלען טײבען ?יט אויגען

 אז יבען1גל: עס וואלט װער ,יאהךען .קץדעל פעךגעםענע לאי.ג ךיא
 האט מען ייעל^ער ׳ קץד געהיט אפ צארטליף ליא מירעלע יענע

ק וועלקער פון אונ ,אריץגעקלקט א־ויגען דיא אין שטענךיג  האט ט
 ,אלמפט ײן1 איצט װעט ,לעבען דער צו-א נתת אפולע געהאפט

 ,פכייה װיא ,ײאהרען קץדער איהרע וןע^ען אזוי טלאפט־^ךיג או•:
װיא ליעבע( )קינלערשע



 געװאו-סט נאר האט ןיא וויא , געווען דאן איז ןיא לאז זאיג וויא
 איהר איצט איהד זי־ מאנט ךער —,זץגען אונ טאןך>ן זאןד אײן

 אויגע^ליק איהר זיןז מא;ט דער עס ,בנימינקע ,זררזן פעטעלם
 , געלעןט איבער דואבען בײדע .זײא וואס ,צײ^ען ע3?לי?ןלי אלע
 אוג זלנגען זאמען צו ׳ נצען;טא זאןזען צו ?לע^ען ?ײךע זײ יויא

דער ללילןלעכע אןד , .זיןד קוישק  ען5ײ1אגיןז.זײ וויא ! ;אהךען ק̂י
דען  איז װאו אוג ? איצט זײא זיינען װאו• ? געװארען ^עליקזווא̂ו

 ער כןאן ? איהם מיט זיןד טהיט וואס ? ער לעבט ? ביימינקע א.יצט
 ןגר זץגט װאם אונ ורי ? דאן ווי ,ךגנען $ײן אזוי אױןז איצט נאן־

 צױא טײס װער !בנימינקע , אןד ? $טים ײן1 הארט ווער אונ ? איצט
 וועל?ע ׳ ?לי^עגיצע בײן טיט רײךען צו־ א^שטעהן איצט ךר וואילט

? ײן1 צו אעלה דיר ^אר בעשטיקט א$אל האט מען

 נם אגא;צער וויא עןטימע די פענאןדער ןיןד &ט4 עס אונ
 עס .פעןטראכט איז אונ אײן זיןז־ האלט מילעלע אינ .טריויער

 ,^זעה־ען אויס בנימיגקע ראן האט ווי ?א^ען ךער איהר זיןי ווילט
 איהרע איױף זיא הײ?ט ,ןעל?סט וןיסע^דיג יט4 וויא ע§עםז אונ

ען דעם אין גוט אײן .זיןל קו-?ןט אונ אויגען איז װאס ,זעל>ר יו̂נ
: אגעדאגק חלןד לויפט זינען אין אונ ^עישטא^ען א^שקע^ק איהל

אןז ,גוט צו ;ין־ קץןט זיא ! על איז דאס !בנימיגקע איז ךאס -! 
ען איוים ׳טפןימע אהעלצלײקע;דע םיט זיא האט ה לי  איז אונ ^

 שטעלט צוא עןסחה דיא איז דעם תלןז .אונמאקט אין געפאלען
 אלע איזאבעלעס ’ געװאיען לינײן ^זמע^עךט צוא אונ ^עוואלען
 , אוי^ערע^ט אז־וי געווען איזאבעלע איז דעךנןאר ,הא^ענ^ג

ק מילעלע האט ®אל דער אוינ ג זיא מײלי לי^טע^ם,י‘?, ׳ ^־ווי
זיא װײל צוױיטענם אונ ,שולדיג איז ז.יא אז ,געװאיטט האט

 ווע^ען .זיא האט געטלאהט אונ טיאהטען צו וואס געהאט האט
 ,חזן נעצטיגען אינ בניטיגקען א^אליגען איהר וועגען אונ זיןל
 ךער אין היץט ,^ל איז דאם אז ,געצװײג־עלט ניט ^אר האט ןיא

פליה ליכע( )קינדערשע



 איז עם װאו ,.קאףטעל אוױןיט^ע זײנע געפו-נען זיא האט ,?ריח
 אונ איהךע איז אזױא ״ברומישטים״ אויפגעשריפען ^עש^אנק
 אײן ׳ פײדע זײא האבען פאמילמי אײן ,פאמיליע כגיטינקעם

 אמאל זײ?.ען ז.ײא נאהענט וױא ,געהאט ביץ־ע זײא האבען זײךען
 ,י^גע'הערצער זײערע פעףבו-נדען , אװ־ערע ךיא צו• אײנע געיןען

 חתן־פלה׳ ^ערבלײפען צו■ וואלט אסײליגען מיט אויןז פעךלןױפט
 ניט ו לעןען דעם געװאושט ניט דאן נאןד האבען בײדע זײא אונ

 זײא וועט ארנ ל;יבען שלעכטע דאס קומען ומןט עם אז , געװאו?£ט
 ^רויםען אזא זײא צוױיקק מאכען אונ שיידען צ־א װײט אזויא

. ה־ו־ום טיפען אזא , אוןטעךשיד . .

 געגאנגק אום פערקלעמ^ערהײד אזיױא איז מירעלע װיא
 געװען איז איזאבעלע זיא אוג ,ה־ױז אין אךךענ^ג אײן מאכען

 —אױין איז עס אונ טיהר ליא געאפקט ןיןד האט , ןעם אין
.»כרוטשטום״

 ךיא געװאךען ןיןז אוייסער זײנען אונמירעלע איזאבעלע
 וןלײןד נאסט דעם האט איזאבעלע ,לײךק פו־ן ךיא או-נ פריידען פו-ן

 צימער איהר אין אוועק זיא איז אלײן אונ ,דאל אין ילרײ^עפכא^ט
 ,מירעלע ;עישגי״ען זיא האט אוטןיסט ,טו-אלעטע איהר מאכ.ען

 , גייוען ניט איז זיא ,גערופען אפ ניט .זיןד האט אא ! מיתילע
;גט;גע.קלא יאיזעךליףי אונ ביטעךליןז א־נ ,קיןי אין ;ילעגק איז זיא

ק ׳גאסט צום אוויס איןאבעלע איז אתם צײט אקוךצע אין  ט
 ״עס ,פריךקי צו• ׳.ןײער גױ\.ען איז זיא ,גןק־ןכאקט פכײה ;אגץ האט
 ךער װאתס ,געטראבט זיך ןיא האט “;עװא^שק וױא זײן װעט

̂ךליןד אונ העפליןז געוײזען איהר צו זיןז האט גאלט  זיא ,פרײ
 א־נ ,גא$ט טײצךק דעם ליב צו• עפעם פאלו.רײטען ^עװאלט האט

 שיקט;ע5 האט זיא ,זיןד פעךישאןען צו• װעמען טיט ני^א אין דא
 מירעלע ארנ;ט־ירעלק■ זוכען א;יס מ>?ט אוג לץסטען איבערעע ךיא

האט לייע( ״ינרערשע4
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 אוג ,אללעם לאנגען לער או־נ גיין אונ דיאךץ מא?ען געטיזט האט
 ברומשטים״ איהר יף1א האט ,ארײן זאל אין איז זיא װאס ,מאל יעךער

 געלאזק אךאפ איהרע האט זיא אונ איויגען זיי־נע גי^טעעט אוים
.עךד ךער צוא .  װאס ,בעטעןקט גוט האט ברומישטיס אײן נאר .
 גרט איהר ער-האט נאר ,פאר יעצט קוטט ־עך^ען אין איהר בײא
 איז ךאם ,יעציױי^עלט ניט גאר ־שיוין האט ער או־-נ ,געפיהלט מיט
.דאס איז טירעלע זײן ,זיא

 ךיא אנגעגאםען ,מאישין טײא ךע&י נע^רײט צו• האט זי־א ווען
 פערבײא- געמאבט ארנ געגאצגען צו איהר»ברומישטים״ צו• ז4א ,גלעזער
 וױא , נײגערץ״קײט פון זיןז אזוי ^לאט ?יאגעס עטלישע גײהעצד

. ^טײגער ךער
ק — ? זיןד.מירעלע ראפט אײןז רו?ט מ
.י.ע —

&р איהר זייט װאנען ?
.פעצאלץקע פון —
? אנעבוךענע דאךט —
• נײן —
? ,״גאיןמןע ־ןפו ״־־
• יע —
.נט;ערקא איי-ןז קזאפ איןז טעיות. דזאב״קײן איןז —
,איויןד איןד — . .
 איז או-נ ,«ט ני׳ט איהר װעך־ט עס אז ,פיהלט ךער האט .זיא

• געלאפען ארויס זאאל פו-ן גיןז איױף
 האנען זײא אונ איזאבעלען מיט פעך^ליבק איז ברומישטים אונ

 ךעןצײלט , ^עװיצעלט זיןז האט נרומשטים ,פאךפראכט גןרײא
 האט ברומשטיש ,נעלא?ט יג5ד\ל האט איזאנעלע אונ אנעלןד־אטען

.דזן געטאיט חאט איזאבעלע אונ געזו;ו.ען
 זיןד האט גגאי ךער אז ,דעךצײלט װײל דער האט בתמישטים

שטארק ליבע( )קיצדערישע
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 דיא איז, דעה זײן נאר אז ,װײזען גיװאלט אונ פעלעקשקט שטאךק
 ,געפיהךט יס1א ע(טאך האט ער או-נ ,אויטפיהרק מח ער נאר אז ,דעה

. ישבת דאבגען ךא זאל ברומשטים אז
 האט - ,שבת איפער ביז ךא נןעךפלײכק אל;א מו-ז איןז —

.טרויערינ ,רײד זייגע ניעןךץט ער
 פעל- איהר װעט ? טרויעלינ אזױ איהר ײט1 װאס איז ,נו —
 ,ױךעז־ט אפענטללף ,בין איןז ,טעג אפאר נאןז מיר בײא דא ברײעען

 דען אײןד איז ? איהר אונ ,גאסט טײ^רען אזא מיט צופלידען ד־ער
? אײנגענעהם ניט מיר בײא דא

,הײמיש זיף־ איןד ?יהל רא ,מו^ער איןז בין דא ,ראגעגק —
 געסטעלין ,טיויעריג אזױ ?ויל וועלט איהם קוימע;דיג פ.אל דעל אבער

ע ווער איןד געה״ץט איןד האב אײןד פו-ן קומע^דיג .שהיורה מרה פו-ן טיש̂ו
 שיער איז אוג .^עטלאפט זיף זיא האט םימך אטטער איז ״עס

.געװאיגשען״ מיא ]יין וועט »עס .פו-ןנסת ניװאלען שטאלצק צו ;יט
טז פיללײפט —  אונ גיפעליגקײט ךיא טאן ױט מיר איהר ק̂א

- ? לעזען צום אבוןז ע?עס לײען
 ,פיל זײער .זײא האב איןז ,פעךגעני^ען גרעסטע דיא מיט

? איהר ווילט װעלכען
 מעהר איהר ײט1 ,זײן קאןז ,ךעם אין ,אךעפטם עפעס —

 ווען ךאם בעמיהק װעלק איןז װאלט אלזא אונ מיל, פון טבין
 בוןד אײן פעהלייטק מיר פאר איהר זאלט ,גײן אװעק וןיעל איןד
.פאקאיאווע אײעל טיט שילןען ציי טיר עס אונ

 אבוןי .קלײבען איוים אײןז §אר ;עצט זאגאר קאןז איןז —
.אגוטעז גאר א״נ

 אטע^עהם ;א טיר איז יעצט נאר ,העךצלי־ דא;לןע איןד —
.א־ויןד בוןז דעם אן

 נטען;יןאט?לימע זײנע פון ̂לי־קליןז איבער גיװען איז איזאבעלע
 צו ?עךשפראפען איהם אלןא האט אונ רײד ?לײ^ךליכע אונ

. פעללא^נ ןיין ;ניפילק
נאןד ליבע׳( )קיגדערשע

— 26 י—■



א ברוטישצים האט צײט ^ןזינןעל ש’$>י? נאןז  §עןןראהט ן
 אונ קיןי אין גילעגען אלץ איז מירעלע אונ ,אהײם אוועק איז אונ

.^ווײנט יאםעךליןד
 וויךטהי;ם איהר העךט ךער פלוצים זיא האט - ,נזירעלע —

 צום אוועק щ ראג1? נ,ײא אונ אבוןד דיר נא ,מירעלע — ,שטיטע
? ילןגואטיךט װאוי?נר ? איז ךאם ווער װײטט , ברומשטים העלר

 אונ גיעהןעךט קוךץ האט.זיא — ,גױיס אי־ ,ווײם איןד -
.יון־ מיטין אװעק א״ז

— сЛДО&ё’Зсхо—

5 ♦

ק בי־־דע ײנ . נןריךק צו ז

ש גיךעךט האס ברומשטים ןןאם ,וועווןעו קייצע רא  מ
 ךאךט שטירעם אגא^י־ק ײעכךץ צו ף1א ^ײוען איז}ינוג ,מירעלק

 קינדער^ע נ.ע^לאגןעגע לאןג דיא עךיואכט האט ,העךצעז וריל איז
 זיא י האט אבער איצט ׳ גײו-ען קטוים דאן נאןז איז ויעלכע ,לי?ע

 . ווינקזעניס אוג ךײד אסןז ,וועך^ער אסןז אונ אלשןן בעקויקען
̂ר האט אהײם קומעדיג  האט ,מייעלען ײן1 װעגען א?ט3ע?3 אלץ ;

 ^עגיאךט אועעדולד ̂רויס טיט אמ זײנעךיל אױ$׳ן געקואקט אלץ
’.נעקומען זיא איז שךליןד ,קו-?יען װעט זיא ביז

 בײא נןעך?כאכט מירעלע איצט האט צײט לא^ע אנא^ץ
 איהם אר9 }ישעטט ;יט ׳ט־וין זיןד האט אונ צי$ער אין ברומישטיטען

 ךער אלד3 האט .זיא ,רײךען צו איהם טיט געהאט ב־וךא _קײן או־נ
 גיטער ןעלבער דער נאןל איז ,איצטיגער»ברומשטים ךער אז ,ןעהען

ל^ליכער ,אץ״יעגער אמאל ,אמאל גיווען וואם ,בגימינקע ליבעד אוג  ̂י
צײט ליבע( )קינדערשע
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 רײגהעךציג א,ינ אפענטלין־ זאמען צו• בײז־ע האבען זײא- װעז צײט
• אונ'■טװעהטער ברודער וויא פער?כ«הט
 גאר האןנען או-נ ,פעךבראכט זײא האבק צײט לאעע ןיא;אנ

. ניפלױגק אװעק איז צײט ךיא וןיא ױט-בעמערקט

 װעט וויךטען טײן ,געהן מוז טען ,נאפט איז עס ,אןז —
• שיײענךיג ווערען טש.עע ךאךט

 זײנען װעךטער איהכ־> ריהךענד וויא אבער פרא?ט װיא
 אין טרעהךען געש^עלט זיןד האןען גתמשטימען כײא !געיוען

. א־ויגען דיא
• ןעפרײהען פון ךער ךיןד וועל אי־ !מירעלע —

. אנגעקוקט פעךשטענךליןד אום ,איהם האט מירעלע
 געהאךעװעט זיןז האפען מיר אז געדײ^פט !מי־רעל־ע —

זאלין מיר וועלען איןד וואלט אי^ט אונ , פלה התן אלם זא&ק צו
, וואןט דעם זײן צ־ מ_קײם איצט זיך װץש איןז ,באמת דין עם

 • אט־ערע ךיא אײנע גיונעבק זיןז האבען עלטעךען אוטערע װאט
 ,אןז ? וױ^סט דו-א ? שווײגםט דוא ? יף1ךער דו זא.;?ט װאס ,נו

1 טרײע מײן ,נ.יט װײן

 גאנצע גיעפינט זיף־ האבען איויגען ךיא אין מירעלק בײא או-נ
 זיא האט ער ,גענומען ארו-ם זיא האט בױמין ,טךעךען לןװאלען
 זײא אונ העלץ לןלאפע^דעס זײן צו געךוינןט שטאךק ,שטאלק
 אין וןיא ,ױגקד אלטע דיא אין וױא קעלטא קי?ט צו זיןז' האבען

 ׳ ^עוױץט אלץ האט מירעלע אוג ,קלנךעריאחרק שילךיגע אום יע^ע
 אויגען איהךע פון געגאסען אלץ נא־ זיןז האיען עס ,געו״ויץפ אונ

פו-ן טךעהלען ?רוךער גיװען ניט שזין ןײנען דאס נאר ,.טרערק
אום פו-ן טלערק איטערע זאט־ערען , או^ליק שװערען

* ליק3 ”עיװאךט־^דען
.אהײם אוועק איז זיא אונ בערו־י^ט בנימין זיא האט ע^ךלי־

עס ליעבע( )קינדערשע
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 וױךשהץם איהר יעצט הערען גיוואלט ניט זײער איהר ןיןז הא&■
 צו■ אב בעשלאסק זיןז חאט «ינ .קללות, $נ זיךלעכײא נעש־ײא

. אש?ײ>על טאהן
 גאר האט זי־א ,^יװאךען פעןפאלק װאוןער אין מיא -

,וױךטסין אי־הר פעהט צ־ זיןד האט — , קומק צו• לע?ט לער ניט
געוואךען טשוגע גיט שיער טאקע .צײט גאנצ׳׳ג דיא איז װאס

.א^געדולךיגקײט ®ן
 מיא / לעבען אזיוי איןז זאל ,געלאזען ניט טיןד האט ער -

!סא , חא ,חא , ער געלאזען ניט טיןז חאט ער
,װעלטער מיט רײד ? אלאכענעם פאר .ךאס איז װאס ־־

? ער װאס
. פערלי?ט איץד אין אןגים איז ןנר -

 האט זייא ,פרײךען פו-ן געווארען זיןז אויפער איז איזאבעלע
געהא;ט:״ אכײן »פאלט :זא;ט אײנער וויא ג״עראהן אשסײכעל

? ךאם זיןז געטםט וואנען פון ? су וןאס.ךעךסט -
 װעגען גערעךט אלץ ,געהאלטען אפ אלץ מיןו האט ןך -

,געפרען.ט אלץ אונ ,אײן־
? געפרעט ער האט װאם -
? זײט איהר אלט וויא -
? געזאוןט דו־-א דיאקוט װאס ,נו■ -
 איהר האמ , געזאגט איןז האב , יאהר 17 צו• ,יאהר 19 -

!.עליגען אײער טיט נט;געוואה איחר האט איאהר ,געהאט מתונה
.אלמנה מיסטע אײן זײט איהר אז איאהר אונ נזאן

? נאןז װאס א־נ ,גוט ,גוט -
פאראן איז צו• ? מאן פון געןליפען אײןז איז געלד וױפיל -

 זייט איהר אז ,געענטפעוט האב איןז אונ ? ייךשים נאןז אײןז ?ײא
 רונייל■ אמיליאן בײא איז גע?ליבען אונ ,ייור׳ש איץציגער דער

• אלץ אױםער טזו^נים
מאלאדעץ ליעבע( )קיגדערשע
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V נאןז וואם ,נו■ .מאלאךעץ -
»אחתן שוין יאיהר האט צו גיפרע^ט ;גר האט . הײנט -

. האבען חתונה וויךער איהר רעכענט צו
? געזאג.ט דוא האקט וואם , ט ,נו -

—, געא*;קפ.עוט איןל האב ,האבק סתוןף ךעכענט ןי אויב -
 עולה .קײן גאר ,בזיים ילעע אזא נאןד איז זיא ,ניט איןז חײס
 איז זיא ווייל ,ניט נא־ זיא האט איןד וװים ,התן נךן נאר , ניט

 זאלל איהר ביז ^רעג אזוי גיט נאןז ,נןלייבערען אוים אגרוי^ע
.געפעהלק
 איהם צו• געהן וועסט דו• ווק מאןגען !בראווא , בראווא -

 וואס נןלעהרען אפ ישוק מיר װעלען ,פרא^ען אגהײפ/זן װעט ער או־-נ
• זאי־ען איהט זאלסט דוא

 טיט זאל אי־ןז ווא§ שוין װיים איןד“וױיס," אץך — '
.ךײדען איהם

. האכסט געװען ]ײנען ננײרע זייא םירעלע או-ג איזאבעלע אמ
• $ויעדען ציא

 נעזו;ט8אוי אלק איזאבעלע שוין האט מארנען יאיויף
 אונ ברומשטימען, צו געשילןט אוועק מירעלען אונ אגעלעגעגהײט

 האט זיא . פעךפרײ^גען לא;נ געכןאוןט מורא אהן ישױן האט מירעלע'
 .געלאכט האבק בײךע זײא או-נ ,עשה;מ ךיא צײלט ןער איהם

 האט זיא אונ ,פלאן זײן פון דעוןצײלט איהר ער האט גאכהער
 נעגןליבען זאמען צו־ מיה איהר פו־-ן האט זיא אז ,ךערצאהלט איהם

 .?רײדען מיט אװעק עם גיט זיא װעלכע , רוביל הונדערט עטלינע
• ?ךילען צ־ אונ גלינןלעןד ןערוען זיינען בײךע זײא אונ

 לם1ע ךער איז געדאפעט האט ברומשטים ווען .שבת או-ג
 האבען זױא .ה^פ^לות אוג װא^דערלגג פו-ן פערש?ןײנעלט געווען
 האט ער נאר ,אשיבת נאןד דא ןעךבלײבען זאל ער געמיטען איהם

.ע;טזא;ט ןיןי
איזאבעלע ליעבע( )קינדערשע
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 פאהךען אפ זיךד אײלט ער אז ,ךעתעהען האט איזאבעלע
 פערליפטע. אלע זאגען אזוי ,געפיײךט מעהר נאןז זיןי ןיא האט

 צו־ געאײלט זיא האט ךעלפאר אונ ,סימן בעסטער ךער איז ;לם
 ךער וויא , ורעט ןיא װאו■ ,יאל א^־טוךעטךיגען וויעךער טאכען

 דילול ,קאנען זיןד , ציטער קיהל .אבעזאנךערק אין ,שטײ^ער
 נאלהער אונ א־ױגען נןיר אולטער אלע^טלי־ איהם מיט שמועסען

 י־עריריג ױי פעךלאלט, זײנק .זײא אז , גאלט אלע בענאלךיפ^ען
 .בעסטע ךיא פו-ן גאר זיין ש־וין דאךף נאטילליןד לאל אזא איז
 , אלץ מיט פקץרײט בעצײטעגם ־ש־וין ןיןד האט איזאבעלע נאר
 געשיכןט אוועק האט זיא . גאסט עלװאךטעט ׳טוין האט זיא

 •( געװען ?ליחער ש־וין ער איז ברומישטײנק)גערר^ען צוא מירעלק
 נאןז זײגען בײך־׳ג זײא אונ קומען טכער װאס אלזז ער ,זעהען
 זיןז האבעז עס . ילען1ק הײסע איויף װיא גקעםען איז זי .ניטא
 ,א .ני?!א נאןד זײנען זײא אונ ,גאטט קלײבק: גענויןק ש־ױן

 פון ךיעגער ךער ארײן איז פליצים זײן? עם נןאן וואס ׳. גאטט
 ,?לייוועל אנןלײן ג־^עבען איבער איזאבעלע אוג ,אלםױה ליב׳ם זלמן
 זאל זיא אז זיא, פעטין מירעלען מיט װעלגען'ברומישטים אין
.ולנאים א־ויףזײערע ןןיא צוא אונקו-^ען אזיױפרײנדליןד ןײן

 האט ןיא ,איוינען ליא אין געװארען איהר איז פינםטינר
 גע^ריהק אוי־ם או-נ ״עךד ךער אן געטאהן אשלײךער בלװועל ךאם
 יטא4 !מא;ספילען אלע דיא זײנען טפױ - :נעס ווילדען טיט

!ארעכטער אײנער
 לילטיג געווען וױךער איז היויז אין ליב׳ן זלמן בײא אונ

 .לדאים לעײען איז מירעלק םיט בנימין׳ק בײא ,לראהלי־ או-נ
 ךער אונ נןעשה גאנצע דיא צאהלט ךער אלעמען פאר האט ער

 ,בעשטיטט גאט וואס :פלײךען מיט נעזאו.ט אונ געהאךט האט עיולם
;בעוועלט ךאם ,בעישעלט וואס .אן קומט דאס

ע ד נ ע
ליעבי׳ג( )קינדערשע
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