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ע ךי (1 ט ן י ל ל ע ג1א?£? אין פ א י

 .געשוױןען האט זי אונ האטגערעךט .ער
 וואם אן צייט יענער פון ;אך לאנג, פון שוין ערי רײךעןלןאנן

 גיטעלים״ ןנעסיע ״אלטערקע הפען צו אױפגעהארט איהם האט קען
לץ״ דער ״אײױקעל רופען אנגעהײבען איהםי האט מען אונ

 ןזר האט װעמען מיט אונ ,לאננ פון ישױן $־ נ-אנן רײךען
 נקריםטען מיט 'שטרײמלאך, אונ יױ־ען מיט ? גערעךט איבער ניט
 V געהאךט ניט ל1ק זײן שוין זיך האט װאו ;קאלנעךםז י?זע1ר אץ
 אםטךאגען, פ;על אין אוג מאךק אלע יף1א םודע;, אויף אונ יבניס, ײ3

 ניט ווערען וואס ,לישינות אזעלכע אנמ(נעכ נאןד עו״ האט היינט
 ךע$ט־ פון שול, אין.קײן ניט ,גימנאזװם _קײן אין ניט נעלעהרעגט

 זיןי פעו־שטעהען אונ ?ןענישען פ;על נאך איהם אױף ךייךעז וועגען
 אנאנצעי געווען .ער איז ננבים פון לישון ךעם אין נוט נאנץ

 י1אז נעטראכט, אייפ װאךטער נ״ע שפאגעל אלײן האט נןילאלאנ,
 הננען;,עךג$ע גרויםע גנבים די פון נועלט ךער אין האט ^ןך ווי

 איז.ער ךערייף — יפגעטאבט1א דיטצאות ?לאטע לי אונ געבכאכט,
 •••• טקנאגעװען איהםטאקע פ;עלהאבען בריה, יםער1א?ר נעװען
 האט ,ער—ײן,1 צו מ_קנא וואם געווען, ניט איקם איז נאר אײ;ם

 ךאמאלס ,ארײנלאפען אפט זיך פלעגט אונ ,געהאט ניט ?זל נןיין
 האט צי געךעךט. ,גע׳טענלי׳ט מיויל, ײן1 געאפעגט אײןיכןעל האט

געךעךט. האט .ער :’ױיגם געטהון האט -,ער ניט צו געהאלפען,
 ער האט ,גערעךט היינט האט ער ווי רײדען אזוי נאןד ןאר

 האט גערעךט אונ ,לעבען זײן אין טאל _קײן ;ערעךט ניט נאך
 געלאקט אויס תטיד האט אלײן ערז וואס פון אזעלבעם,

•••• ? ^עלאכטער אנרוים
 עײ^ר ווי קלײךער פאר א1א איז ל;עכע טיט לץ ^״דקעל

מיט )*&



הו זעהט -:ל;עבע. אונ איי׳ױקעל זיןד איז איירקעל . װאםער מיט  - אי
ד... גאר איזישיױן ךאם אן  װארעס, איג איז.קאלט איהם אבעזונךערעז
ט .איױןד איהר אהן געװען ישלעלט' אונ גוט א  געהונגעךט, ^ר ה

שלאנק ,געבאפט אילום האטימען ,מאנגעל מגליטען  אסטראג אין ,גע
 זאןי אונ.קײן קוראישז זיין פעךלאךען דאנן דזאט.עד ,אךײמעזעצט

טמןלעגען איהם איז האונ געווען אבער איז.^ער ,זינען אין ני ײ  פך
ײ איז ,געהאט געלד ע אינ גיךידער גוטע פ;על געװען איהם ג ענ  לי

.וועלט אלעבעךיגע בערוען איז щ אונ שוועסטער ,  יןאנן אמעניש .
 ניט מאל’ _קײן .עס וואלט אײזיצןעל ,נעםען ניט אליק ױן־ פאר זי־

ריגעגלי ע . אז ט,'  ;ער וואס ,אזעלכעם $יגזלען אונ נעךײגהןען וועט ר
 איבער ניט יעצט ביז לעפען גאנצען אין.זײן האט ש־ .איצוןד פידילט

ט .ער .װיפיעל ,פיעל אזזיי געלעבט א  ךי אין געלעבט איבער ה
ען, צווײ לעצטע אכ  אין אנגעקומען איז .״ער וואם צײט ךער אין װ

אג. ״ביטעױ׳ן םטר א
 איז דאןי, ,טאל ^ערישטען ךעם ניט שוין ערי איז אסטךאג אין
 ׳ דאם רײךען צו אױםגעקוטען ניט ,יעצט פיו :אןי מאל איהם.קיץ

״ ־/ן' г‘ יז.? .הײנט,גערעךט האט עריװאס
 ?לאטענךע ;ירענפטע ,אהײםע וועגען האט.ער גערעךט אונ

^בע; ק לי  אײן פון העךצען אינעם ?רענט װאס למגבע, א װעג
ק ;^ענשען ארענטליקען עג  / ארײגע שטעלצט צו וואם ל;עבע א װ
שטה, אונעולדיגע ר גערעךט אוג נ # ט א  אין ניט אלעס דעם וועגען ה

ט, אזומער כ א  אונ בלומען ?ליהען ру. וױאו ,פעלד אין ,מאלו־ אק נ
ס נערעט ,אפאלאװײ ,קגאנןט ^ ר ^ ט א  אסיענל;גען א.קאל׳טען אין ה

אג, ק האט דרויםען אין ט ק א עג  ,אבנבלל װי רעגען, שלאקס א ג
ט ,אטל לו^ט יךי חשןד, ?ינישטער/ געווק איז א?וטראג אין ^ ט ע׳ ג  י

 'װאפ היטער, יך.פונעם1ר ךער נאר זיך האט געזעהען .געװארגען
ט ' א  כןלאגט ,עס וויא זיך האט נעהאךט אונ לױילכןע זײן געכייבעךט ל

 מיט איז וואס ,שיויב ^לײנער ךער אין זיך ?ןלאפענדינ ,ווינדט דער
גרױשע 1)א׳ל
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 נעזעהעו יס1א האט ?גם .געװארען געי^לאגען №*$' ^ייענט גרוייםע

 דא, כאטיש רוהק ,אריץ אהער װאלען וואלט ווי־נךט, ך>ר ער, װי
,גײט שלעבטער אזא אין ןרזיסען אין זיך ךרעחען אחט ניט אפי . . 

. ךא זיצען װאס ךי רעלןלאו.ט האט ערז אךער
 נאר איז ״ייטער״ אין ךענן ,געזעםען דא זײנען פיעל ניט נאר

 כיים .זײן נעךאךפט האבען וואם ,דיא פאר געװען אסטךאג איין
 האט ביז.ער נעהאליזק לע־^טער דער זיי האט ךר סליעדאװאטעל,

 געשילןט אפ נאכהער זײ האט אונ פלי,עךסטוועס זיינע ׳צעמאכט אפ
 , הית׳ש שוין.קײן איז אלזא אסטראג גרו־יסען אין בארגנארג אין

 לץ א״זינןעל נאר גערוען ניט ר׳יינער ךאךט איז טאג הײנטיגע; װאס
 אלאננע היציג אזױ האט .ער וועלפ־צר צוי פריילען אױנגע א־ננאן־

. גערעדט צייט
 נעשוויגען .גע׳שװיגען: אלץ האט זי אוג גערעךט האט ;גר

 פערגאנךער ׳טטאךק ̂ענךלץ־ זי]י האט זי גיז לאננ זא זי האט
געװאךע]. אלשלאפען איז זי ביז .געוױינט זי האט ביטער אונ געװײגט,

, וױינען ווײנק, טיר :לעבען צאנצען אונז;ר אין איז זא
.אײעע־שלאפען ווערען מיר ביז . .

ר לאדז $ח*מע (2 ע ך ך א ל נ מ ע או ר ה ען אי ר ע ט ל ♦ ;ן

щ מען קאנןז ,אידזר אױף געגען קוק אײן נאר גענוג אין 
 מען אויגק, זיפארךי וױלעבעדיגישטעהט פערגעםען גיט >טױן זי
 איבעלינס אדער ,ישאן װא־נךערבאר אין אז׳יזי ,זאגען ניט קאןז

 גיט, נאיי גאר.קיין אוג מאום, ניט גערוען אפילו זיןד איז זי קלוג,
 נעװען.יעמאנךען שטאנר אין ניט נאך זי וואלט אליין ךאמיט נאר

 איז וואס .עדזךלי?_קײט אונ צניעיות ך מיט װי פעראעטרעסירק
• נעלעגען פגיס אויפ׳ן איהר

 האט ,שטאךטעל געבירטליכע כןלײן איהר אין ,דומאװיץ אין
פען ■ )א־ל(



I — — 6 —י
 וואםדואט יעדערער, אונ מלאןד״ ״?תמעלאהדער גערופען זי מען
 איז דאס אן געווען מיודח האט ,געגע^ען אקוק איהר אויף גאר

 יש.געשטיאלט,1אר איויגען אירע פון הט $זךליב_קייט איהר .אמת
 ױנגע פיעל .געישײנט ארויס פנים אויפ׳ן איהר האט צניעות איהרע

 געישאךפט וואלף הוננעףגע װי האבען ,חברה׳ױקעם ווײסע ,לײט
 ניט אבער איהם האט טען ,ביםען האךטק .דיעזען אױף צאךןן ך

 טיטלען זײערע אלע ווענן מיה, פ;על נאך .אײגבײםען געפןאגנט
 אחסרון איר א־ויף אוייפזובק געטוןט זײ האכען ,אומןיכוט געווען איז
 ךער נ,אגענדינ ניט ,פיכפעל יענע ווי ,האנד ךי טרײסלען אפ אונ

.טריויבען ךי לאנגען
 צי קוטען צו זאגאר ךעגן ,נהאלפען חכטות קײן גאר האט ,עס

 ווי אךער ,אליה פנחס פאטער איהר ,געווק שװעהר איז איהר
 ךבי׳ם דעם אליהו פגחם ר׳ געחפען ״דומאוויץ״ אין איךום האט מען
 אונ איןאגאטיק ,אפעתלײפער אײן ,ױד פרוטעו א געװען איז
 פאטער זײן װאם יה־ם זיין מיט געשטאלצירט שטארק האט אונ
 שטאךק האט ער־ ;המאװיץ אי] ךא טאנןע אונ ,אךב’ געווען איז

 אײגענעי אײן מיט באיעזתיו ךאך מה אז וחמר כןל דעם אין ;.עגלײבט
 בחור אפרעטךער ?־ישיטה היינט ,אסך ויײךען ניט מען טאר וױיג
 געקרמעז א־ויש װאללט אלזא אילם בײ .מײןעל אפרעטךער מיט
 טאר טײךעל אױךיש אז ,ניט באז .קײן גאר כ׳לעפען, ,איז עסיאז

 האט ?װאס געהעניס ךי איז װאם — געהן אריױש לט שטוב פון גאר
 וועט דאךפען װעט ?נס װער ? פעךגעסען גאס אין ךאךטען מען

.אריץ ישטוב אין קישק
 חלילה ניט אבעי ,געמײגט.אחתן .ער האט װאךטער ךי מיט

 טאבטער זיץ מיט הויז אין איהם צי קיטען ארײן זאלל אןנהור אז־וי
 ?גסק אײ,־ פאר וואס ? בחור פרעמךער א הײסט װאס - פעךברײגנען

 ,שטופ אין זיצען דארף מײדעל אױךיש ? האבען איךם זי.מיט גןאנן
 ױדיישע א פױ כביוד דער ,מל־ בת לבודה ישטעדזט פם־ק אין ווי

טאכטער )א׳ל(



 אין זיצען בחור_דארףזא .שטיגי אין זיצען איז ,?ניטה - ייאלטער
V אנךעוע רי צו איינע קוטען גארז כ־אננען״זײ ווי אונ ,כןלויז

 ךאס איינג אויך שזין איז מיידעל אױדייש פאר אז ,ךעךפון
 צו ךרױסען אין אויך איהר ציהט .עס ,עלטעךען איהרע פרן הויז

 שוין ױיללען פהוךים ױךישע ךי אז ךעךפון ,לעבען אונ פרײהײט
 שמחות גמךא רי לעהרנען בעטער וויללעז אונ ,זיצען ניט נןלײזעל אין

,נעװאוטט ניט גאר אליח גחס;פ האט דעךפון - ,מכות אייךער
? ז_ײן א^דעיס оуг זאל ווי אונ .געהאט ה׳טגחה גאר_קײן דערויף אונ

 _זײן געלעבט האט אזױ ,לןלייזעל אין פעױבראבט מױזיז כל האט
 גניי נעזעסען אויןד זייגען זײ ,אבו־ת ךי פיז אללע ,זײךע זיין ,טאטע

 פון דינים ךי װעגק געווק מפלפל זין־ אונ נןלײזעל אץ ו־״עבך׳ן שם
 .ױךישקײט אין ענעים מי?טיגע אזעל^ע וכח־״מהגאך תפישילין .ערוב .ל-״ ^

 איפער פאס אונ פוםט שלעפען אחם זיך פלעגט װאס אפילו״עש־ו,
 איױך זיך פלע;ט ,נעפאננעױס .זוכען צו וואלרער אונ פעלךער די

 אךעיז ,זיך אנװאךעמק אוייסעל אריין, אין.קלייזעל דזאפען ארײן
 ער פלומר^ט ׳ אדין פךעגין ,ער פלעגט ךעךווייל אונ , גײס הערין

 שם קונה נעכןאנט ניט נאר מען האט דעם אן ,אויך.א.למךן איז
ךער פעךאנךעךט וועךען א?ןאל טיט איצגןער ךאט זאל ווי אונ , זיץ

•••• לאנג? פון.אזוי שױן י;ק5 יודען יןיו װעלכען איבער דרך
פון םעשיות פיעל בעװאוסט י_א אפילו איךום איז #ס

 ז״ל חכטים ךי פון צײט ךער אין נעװען איז ךאס נאר ,אפיקורסים
 געווען .איז עס׳ ווען צײט ךער אין ,א־ויך ^זפעטער .אביםעל נאך

̂טא ךאס איז אבער היינט ,אריטטו אײן אונ ארמפ״ם  הײנט , ני
 די 1אי .זײנק ה־לטאלעס ךי אונ הולטאײעס הוילע נאר זיינען

 ךא חלילה ניט אכער , כרך א ךא איז װאו;יס ךאךטען מרחקים׳ם
ע אונזער אונז.אין ײ3 ? לאם קומט װי — ,ש^אךלאך ױךיישע קלי̂י

,איפ פין מעהך ?עך׳שטאנען שױן האט ךיװע היגךע ווײב זײן
איז דו^ארויץ ^ין ווק ,צוךיק אהרזי ^וואנציג ארג ?יט,עטלימנ נאך

געווק 6)אי
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 דעו װאו צעװאוםט ^ןין זי האט מאניעװרעם, יסע1גר ךי געווען
 װננען א מיט לױבקע א פיהךען צו ןוי פערשטאנען אונ איז לאצער

 טײךעלווײם אז איהר, אזיף ךצךצאהלען שונאים אץזיע אפיצער,
 איהר איז ק׳צשה .קײן ,פױגעל .א ,פער^ײטע.זאך א גיװען זי איז
 גיװאלט גאר אפיצער ױנגען ךעם מיט האט זי ,גיװען נןלײן צו ניט

 איהיע מגלה.גיװען ר1ס דעם האבען .לײט נוטע נאר ,אנטלליפען
 קאלט נװןק ,מיןי איךר פעךשטעהט ,שלין איהר איז עפ ,/נלטערין

 אונ געזאמט לאנג ניט האבען א־תךע ,עלטערין ך . װאךעם אונ
 אז ,אײנגערעךט ןוען האט רב ד>פ . ךב צום אשדכן מנ׳ציקט שלין
 ךער .ישראל אפת איויף כעווק רע מלציא*שם שלגאי□ האבק דאס

 איןי רב אךעמען ךעם נאך מיהאט ,נךן סןד א גיגעבען מק האט צל
 , געוואךען געישלאפק איז אוגךערשדוך ,גיגעבען אליןז בײטצל
.לוארטר צוױי אין נאר בעשעךטר ךער קיטט עם מיזא;ט: ווי טאקע

 הינךע וואם צודעיפןאמען ניט גאר איז אן דאמאלםט פון
 ,גע׳טאךען אפ זי האט האר ךי . חתל}ה ךער פאר געװען איז ריווע
 מיט טאג אלע זי נייט ־שול אין ,גאלען זיך זי מיז פרײטאג אלע

 ער ,אפיצער .קײן גיט אפילו איז מאן איהר .מגהה ן3קיז אװ־ליטק
 וואס , ךאס נאר ולעלכעדעהען ,א־ויגען גרליסע אונ נאז אלאנגען האט

 טאג העלען מיטען אין ער קאןז ךערצל ,נאז אליפ׳ן יארליף לײ;ט קןען
 געעפ״ליעטע אפ אוג האךץ אפענע אײן מיט ד־רליסען אין גיין אי־יױס

 האט גאט װי ,געלעבט איט מיט זי האט ךענםטװענען פון תחתלגים,
.נעלענען קינךבעט אין יאהר אלע אין אונ געבאטען
 רי ךערמאנען איז ווען,עס יא זי פלענט ;אהיען װננײ ךי אין

 ? איך וױים :דערגײ זאגענךיג געטאן אויפץ אונ פעךגאגנעצ׳הײט
.שקל כןינךעד־שער . .  פער-. אלעט זי]ל דאהט ,איז אבעי שפעטער !

 פרומע א וױ ,צטעה א׳טה אײן געוואךען איז זי .געװאך-ען נעסען
 לאה׳ן פרומע ,טאכטער עלטעךע איוךד או: דין צו בעדארף ױךינע
.לןאפ׳ף אין אלעען ךי ווי געהיט זי האט

■ איז נא״ל£
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 הינטען װײטען פון איז ,ךרױםען אין ארױס לאה פרומע איז
 קוקען װי געקיקט צו גוט זיך אונ ךיװע הינךע נענאנגען נאןי איהר
 ?ליכןען,ענטפערט װאסערע מיט אונ טאכטער אװ־ איױף לײט ױנגע

אגןראנ אזוי גלאט אייד, נעישטעלט אפ לאה׳; פרומע האט זײ״ זי • •• т : זי •• т ו у т ; ־ : ׳ ו - — VI
 מאמע ךי איז צו אונ שול אין טאטע ךער איז צו איוזר בייי טהון

 צו זיךי אוז ךיװע ד־יינךע געישטאנק הינטען פרן איז ה״ם, ךער אין
 טוטטער״ ״פרוטע ךי אונ .אידזר טיט ךאם מק ךיעךט װאס ,געהאךט

 יועבן זא;אר גענומען אראפ ניט יג1א טאכ^ער.קיץ איהר פון ־אט
 ךווע הינךע .פעךבראכט חבךת׳׳עם איהרע טיט האט לע?יטע די

 נעדאךפט האט אמ רעךט זי װעמען מיט יוױסען געךאךפט וןןאט
.ךעךט מען װאם האךען אונ,טער

 שטךייצג ^ען דאךף כןינךער איויף ? איהר מײנט דקן וואס -
•••• געכען השגהה

 יועךט »י אז פעךישטאגען גיט גאר לאה נ־רומע האט אנפא^ם
 ךער פון ךער זיך האט זי ביז אװעק איז יאהךען פי.על אונ ,נעהיט
םען דער אך, אוג ,װאו?ט  מאל!•••■ אלע שאךליך איז .ער ,ווי

 איז ,דעריואוםט פון דער זיןי האט לאה פרומע איער אײךער
 אונ;גךליןי טיױב א ווי שטיל געװען ,ךךך אירור טיט גענאננען זיך זי

 געפילען. אנדערע פון״קיץ ניט גא־ וואסווײס שבע, ?ת א ווי טאנןע
 ךײךענךג געהאךט אמאל נא זי האט חברת׳עפ איהרע צװישען

о щ יוץמזן א טיט ,דואךקךיג געש־וידעלט איר האט װאס אזעלבעס 
 איויף אבער האט זי ,בעגענענט אפט .יא שיוץ זיך .זי האט בחור
 גיװאלן רױט ציניןער װי זי איז יאלד ,ניגעבין בליק איי־ן נאר איהם

 זיןי האט ביז ךער.עךר, צו .ױלאזין אראפ איױנין איהרע אונ
 טיט רײךען שמועםט רועױ ,גיזעהען ניט בהור פרן שאטן דר אפילו
 איז מענשען אױנגק .ענטפערע; געמוזט .יא האט זי ווען .איהם

" ווי שוועהרער נאך געווע; איהר ׳גס  / .יס ךעם שפאלטק גאט י
מיט רײךק כאטיש ,זעלטן .ז״ער געקומע; איױם איהר איז ךאם נאר

איהר א״ל
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 פון זיי האבען באלד נאר ךען ,בעלגים פיל גיװען זיינען איהר
.ווערן פעךישװאונדין געטוזט אונ זעהען ךער ךיווען הינדע נױיטען

 אנגיהעךט ין1ש לאח פרומע זיןל האט מוטער ךער בײ אין.קיך
 מיט געטאנצט האט ךי , יענער פון אונ ךער פון מעשית פיל

 אלױבלוע פיהךט די , געישפאציערט ארום האט ,יענע ,אבח־ר
 / געפאהין גאראפ איז — ווערין מעז זאל בעהיט — צווײטע די אונ
 איהרע שױן .לןאנן וואס.זי פאר דער איז דאס אז ,זאגט מען אוג

•••• בעהאלטען ניט בזייונות
 פלעגט ,אלע טעשי׳ת דאזעע ךי האךענךג לאה ?רומע

ק  דזירת׳עס איהרע איוץ־ ,.זײ ווי ניט איז זי וואם ,גאט לויי
זיא ׳ !ײ ווי ניט איז זיא אז ,וױםען צו געצעמנן א?ט זי האט

איויס נאןי האט עס״ אונ געש^אלציךט שטארק דאמיט האט
.רוהיג גאנץ זיך איז אונ צופרידען ךעךפון איז זי אז ,געזעהען

 ?יךלױבק זץ־ קאןז װער ,גײן נאר ? צופריךען ? רוהינ
 פיהלט?•••• א־נ דײנקט פרײלען ױנגע א וואס ,דאס ^עגען ארויס
 זײ ,שפינעל ךי אונ ,ךעכןע ךי ,קיסען ךי נאר ווייםען ךאס

 שנױיצען■••• אונ פעךישטעה; אױןד מוזין מיר א־נ ,שװײגן אונ ווײןוען
 האט לץ דער אייזילןעל װאם ,לאה פר־מע ךי איז ךאס אט
 איהר ,?ערכ־ןאכטעו א געװאךעז איז אונ אסטראנ אין דעךזעהען

 אעעם געוואךען כעשריבען איז וױ ,גערעךט לאנגי האטןןר,עם
 דארף וואס לאה פחמע ךי איז דאס אט אונ ,?נףטטק.קאפיטעל

טײול אין .קינד אידןר האט זי וואס פאר ךער ווערען גע׳םישפט
אינעם ווערען צאהלט ךער װעט ;נם ווי אזוי ,געוואךפען ארײן

כןאפ־טעל. קומענךען
!טלא׳ך לאה.דער פרומע קטײטש, אבער? ךאס קומט ווי —

 ,ן ע ם י ו ן ךער אך ,נאר ,פעךװאונךעךט פךאנען לעזער ךער וועט -
נע׳שאךט אפולע אין אונז האט

 פון ךער נאר געוואר־ען אונגלינקליןי איז .לאה ^רומע
Ъ'У װאס
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 זיןז ,ה׳ט;חה *שטרענגע מוטעךס איליר פון האט זיא וואס
•••• דעךװאיץט פלוצים

ט (3 ס ל ך ווי ל ^ליציןי/ זי ♦ ךי א־ויןד ווי ץ פ ע ל # ע ל ע ט לי $

 אונ געזעסען פוןוױיטען לץ אײזיקעל איז קא?טז צו ,פערדולט
.?רומע.לאל׳ן אליף נעקױ־ט

 האט אבער נאלטען ^טומע, א ווי ,צעי׳צװיגען זי האט הייגט —
 װאט ,אןעלכעס דערצאדזלט מיר האט זי אוג ךעךט צו אזױ זיך זי

 געהאלט נאכטען האב איך :װעךען פעךגעסען ניט ,דאכט,זיך ,כןאנן
.סעךץ דאס פעךציטערען מחק וואס ,אזעלכעס .  מענשליכע ,א .
•המהייט  !לאה פרומע בידנע ? איך װי אזיוי נאך פיללט;;ס ווער * • !

 זאזאונ .רויאיך?.. דיןואזלי, פידזלט ווער ךיןי, פעו־עטעהט ווער
 איהם האט לאה ?חמע װאס ,אלם ער טאגט ךער טראכטענךג

דעךצאהלט; ^אנטען
:אזלי זי האט אנגעהײבען

 מײנע טיר האט יאהר זיעבעצעהן געװען אלט בין איןי ווענן —
 פינגער ךי האט זי װעלכען פין ,אביכעל לייענען גענעןען אחברת׳ע

 אליך^זעהר ןנס איז מיר .לויו-ען אפ אידים געקאצט ניט אונ געלעקט
 ךיײ;אהר גאנצע אן דאמאלסט פון האב אונ ,געװאךען :עפעלען

 איצטךעסאנטע העכסט ראמאנק ,ביכער אזעלכע געלײענט כסךר
 םבךת׳עט מײנע ווענן ,צייט דער אין נעזעסען שטום אלןא יין אוג

 געווען. פראךיליך אונ געזתגען געטאנצט, צעשפאציערט, או־ום הא*ען
 זײעךע זי־י האב איך ,געפאנטאזיךט האב איך אונ געלעבט האפען זיי

 מינךיסטעגערעבענט, ךאס האײ איך ,םיוחלזײן געכןאנט קע^יםניט
 זײנען צײט זעלבער דער אין אונ אנאךישכףט §אר ,אזינד פאר

 אסך פאנטאזיעס טײגע אונ ,זינךיגער אסך מם־שבלת מיינע גערוען
.... נאךי׳שער

דאס א׳ל



 - אײזירן׳גל בײ ךער טראבט — גערעכט טאקע זי איז ךאס -
 ׳ ״יללעי אונ פעךךאךןענער אסך געווען מענש ךער מאלט אפט
 זי־ןי ?נךלויבט וואס.ער דאש, טהון צו זיךעךלױבט וואלט ער ווענן

 אויס פון / ת1מ;עשי פון • ײעלען .נסןעל ;אפער •••• טראכטען צו
 איז ׳ גע?לייגען ניט אונ געשט״גען ניט וואס , ביכלאןז געטכאכטיע

 מויךעל איוננער איױף נאר }ארי^קייט, אנרױםע קע״טא ,כ׳לעפען
 ,עפעס באמח זאל אז זײן ;אהר/קאני צװאנציג - אבךנהן פרן

ארושש■■■■ מאפען
 דזאט זיא װאס ,וואךטער איהרע וויעךער ךערמאנט ער

:יעךצאךןלט
 אונ חבײצ׳עס מיינע צװישען געווען איך גיין טלאך א —

 געווק אץ־ ביין שטאטיע אמאךמאךנע אלײן; זץ־ צווישען - אישד
 שטובשפעט אלײףאין -■זיצענךג נןע^על אונאזוךעער יםען1ךר אין
 וואס .פ-אר ,ןעךךךאפען אלײן מיך מאלהאטךאס אפט . נאכט בײ
 ־אין טיוידלאך •אלע פון אנרערש ךין וואלען ,עפעם ?דר דך זאל

 בין איך זיין, געלןאנט ניט אנךע־ש האכ אבער איןד ? דוטאוױץ
 אזוי טיך האט דאפ ווער אונ געװארק, ינט1געװא אזיוי עפעם

ץ האב אײנגעװאוינט  האב נארי געװאוסט געװאוםט, גיט אל״ן א
װטפת נארישע מײגע פלאטענךער וואס יאז ךאס/ איך  זײנען מ

 װילען, א״גענ^ם מיץ ״קעגען ,זיך אין־ האב לף־טעד אלס געױאתן,
 פער איך האפ נדט ךער אז ,.ךערפון אוג .ךרױםען ■אי־ן געוויזען

.געװאוסט .ניט אץ־ האכ לײ&, יוננע אינטגרעםיךט
-לאה פרומע -;עהרליכע  אזיפץ אײז;קעל דעךבײ האט !

 .מאנסביל וואס ,געוואוסט ניט דאמאלסט גאך הא?ט - גע^־ון
. • זײנען ז .

 װעלכע ,?הטעלאה/ שלאפענךער ךער אײןאױף ;״נוקוקטזיף
 הילכינ לןאפף ךעם האטאויפנעהײבען זי אייפגעוואכט, האטזיך,.וױ

.ןעלאזען איאפ קא§ףז ך>ם צוריק באלד אונ געטהי; אלןיעכץ
זי א־ל

1 - ן- 2 -
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 אונ דיט אנרער ךעם אוייף נעכןעהרט איבע־ ןיןו האט זי

" г מי׳יעלער.♦., געײ?לרען אגשלאפען ״' * » -
ט ׳ יו־ײטק ^ידזריפיון אייױקעל,,.קו״קענךיג.א!יף •י■ א וױעדער ^

»Ж,.׳■ а$чг :

 טענש אױננער אננעקומען דומאוױץ אין איז צײט יענער אין
 יז.1ה אין אונז צו ארײנגעךי; אננעהײ^ין האט אונ ,באךגכאת פגן.

 געװען אי־ז .ןןך ..עלטערען מיינעי צו גאר צוימיר, .ניט נאטירליך.
ט, א אין געגאעע; אום איז דײטיש, אגאנצער אפילו  ^עטךאגק הו

 מיט ^נלטערען טײנע האבען באךד,דאך דעם אונגעגאלט ?ךילען
 יךערפון מ/ןשה ךי געניטען, צו פײן זעהר איהם א־נ ,געישטיטט איהם

 אונ■ טאגןי, אךייבע־ פאר אמענעבק זיך האט ער׳װאס איזגעװען,
 אונ צאטען איפער קראס איהר זאל ןי מוטער מײן אײמעלעךט

 'פיון־ אגעישעפט ®אכען דאךט וועט ער״ ״ יאיהש זי־ גע^עי איפעי
 ךאפ זיעען איוױ װי , װאונרערליך מיר דאם איז ם1הי גאלךװאךג._עד
 סיןז האט מעהר נאך ,געװארען מחצה צו ךער טײנע,עלטעךען

 ?נלטערען מיי^ע וױ פרוםע אזעלכע אז ,דאס קומט וױ געװאונדעיט
 אין אגיחוו/ ,מענ׳שען איונג^ן יז1ה אין זיך צו ארײנלאזען זאלען

 די מעל,ר נאך ארב טאכטער, אנרויםע רזאבע; זײ ווענן , ךערצייט
 מיט זיך יפעןעהן צו ווי לעהרנען מיןי פלעגט אלײן־ מאמע

 אפט מיןד פלעגט אונ געת>ןען(. איהם יזען האט י1פאלשטאן^ן)אז
.צימער ןײן אין אדער כןראם אין איהם צו אריינשײלןק . .

 פערנאנןער א״ןען׳נל יי3 ךעי זיןד האט —!חא ,חא ;חא -
 ךאסגאר איז פײ^ירא^ער ךאםאחידויש, איהראיז בײ — געלאפט

 ,מסהר צו נע1ג איז נאר״עם װאו אז ,וױיס איך ,זאך אלטע אײן
 זײן מיט פרוטקײט .זײן איייד פעךלילךט ,פערמענען צוי,^עפעס

 רב לןײן אלע, ױט אפילו איז דאס •••• זאמען צי .קײט3טענשלי
 ניט קאנןז איך •••• אויך אזעללי) זײגע; װײנינ ױט אנער ניט יך1א

טיט נאר פריץ ױננען צוש סחוךה .זײ^ ^זיל^ וואפ , ^אטער אײן



 װעט ןי ,קויפען §ריץ ױנגער דעו־ וועט יאץזר ןײן.טאב^על-ביי
 וױיס איך •••• $עךך;ענען וועט אונ,ער , טײערער גץמען איהם בײ
 ?עןעהן צי ווי טאכטער זײעיע לעדזןגען װעלכע ,םוטער אײן ניט
 פאהרען,עיולױ אוועק ®אך׳ן זאלען זײ ,אוךחים ?יטןײעךע זיך

 *אטען״ ער״ יט1ב צײט אייד,אלאנ,גע איז אטאזױ •••• ויעצאהלען
 אליין א$ע}ט פלוצים אוג ,סתטת פער ,פעך^ליקט ,גןעו־צאמט

 שדים ן טפוי נאר - ,צאטען אלע ווארפט צו אונ ,טיהרען אלע אפ
.^ראכט וואסאיך וױיסען,

 ןירומע ךער^אןען וױעדער אן הײפט אונ אױם עזפײט אייןי,קעל
ווארןןער: לאה׳ס

ך אי  טיט *טיסעל אכ^ך׳ע ,טען ןאגט ווי געפאלצט, האב -
 לײט ,הייטט םאןזע ךי ,^וױיצט טאטע ךער ,לעןעל א?#ך־ען

 פלענט טאטע דער ? ניט וואסיךענן פאר טא וויפען *יט װעלען
 ווי טאכטער, ױךישע פון עעשױת ?יעל א$אל צאהלען ךער םיר

 צוױ׳טען אמחיצה אטאל געווען איז ,אײזען א^טיגןעל ,א׳טװעלד
 אזעלבע פיעל ^אך אונ ■••• וןײנעל שרעמחג א אונ מאנן אױגנען
 זיץ אויך פערוואלט זיך האט טיר אונ צנועות ױךישע פון ת$1עשי

 פאלשמאנן׳ס געצי^ען ׳&זטאױק האטמיך ךערצו זײ•••• ווי אצג^עה
 אזוי פוינלןט ^ערעךט האט ערי , װאלטער נע־ײנךליכע זײנע ,?ל;קען

̂ןעך״ט עס־ װי  האב איך וואט ,ךאמאנען ;.אנע אין ײעשליבען ש
 חא^ד ®אי־ץ טיך האט וואסער ?אל, ךעם^ערשטען אין ■■׳■ נעלעזען

 פעךשויךעךט אזױ איך פין ,גע^הון גלאט א פאק טײן אונ אנגענו^ען
 איך וועלט ווא?ער יף1א נעװאוסט ניט ;אר האכ איך אז ,ןעו\אךען

 איז .עס ,«הון זאל איך װאס ,}עװאוסט ציט ןאר האב איך ,?ין
 ארויס חךר ןײן פון ניך יף1א בין אץל אונ אײנג הײט, נעװארען םיר

 אײן אויף ןאגאר אילט יט9 העהו־ אנרר זיף ןענוטען אונ ,נעלאפען
Ь?זעלבעי דער טאקעאין האב אוג ,׳שטעהן ברעטגיט м נךר טײן 

 ארײן׳ צימער אץ צואיחם צוריק איך ?ין ?אלד טאר,ע ןעבראכען,
' אונ )א״ל׳
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 האט אוגליק דאס - מאל אלע פון מעהר פערבראכט שיוין האפ אוג
— געצײנען מיך

 מי־טער ךי זײנען ווײבער אלע ? ר־ײדען מען זאל וואס —
 נאכהער אונ זיך אגריהךען ניט זאגאר אפךיהער :טאבטער חוה׳ס
.שטאךכען באךי ;נםען . .

, א גוט,־ ניט זעהר עפעסימיר איז ,עילם׳.עס של ךבונוי -
פעטי קראנכןען יגן'ן1להא1אה װי ,נעקרעכצעט לאה פרומע האט

 שךעק מיט אײזיכןעל האט - ? לאה פתמע אײך, איז -וואם
— איהר צו לײפענךג צו געפךאגט
 ощ ?ןיו־ ברעכק .עס - נעאנטפערט זי האט - ניםט נאר —

.בײנער אלע
 געןאגט אײרקעל האט - ל;עגען צו האלט זײן אײך טוז -^עס

 איךןר אונטער ״עס אינ נעלעגער »ײן פון שטךאה דיא נעמענד־ינ
.נעלײגט אוגטער

 איין;קעל אוג אזינען ךי פעךטא?ט וױערער האט לאה פרומע
איהרערײרג $אנען ךער גענומען ווײטער האט

 חזינף ױננן דעם מיט פעךברײנגען צו אנגעהײבען האפ איך —
 מײן אז דעלװאוסט, איןד האג דאמאלסט אונ אמלאך■••• ווי ניט

. ךײצט צו שטארק מיך האט ךאס . מ־ןר היט עאמע
 יס1א נעץ רעם זײ פלעלטען אי־ךיהער :אין.עס אדוי אט —

 איהם אין פאלט מען אז ,גאכהער אונ איהם צו אלײן שטײסען אונ
ךך ■ • • •■ ליידען ניט .זײ ווילען ארײן־ עךע דו ״ ט זיי י קי ש. רי א  ג

.ם י ר'ש.ע ר י מ ן ע ר ע ו ו .  פאר וואם ,װײסען שדים !טפו נאר .
.קאפףזאין הײנט טיר נןריבען עס אמחישבות

 לאה׳ם פרוטע װײטער ךעךמאנט אונ אויס 'שפײט אײמקעל
:וואךטער

 ךזיט מען ? איך בין קיגד אצןלײן ? איך דארף שומרים ? -װאס
װעט בעךעלע אז אונ \ װאךטער טײגע צאלזלט מען ,טךיט טײגע

זיד «׳ל
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 אין ,;יק ? זאגען ךערויף עד װעט װאם ,ךעיפון רעךו^סעז ןיך
 איןי,געטת.כט וזאב אזיוי - ן לאזען דער ניט פזיונות אזעלכע צו וועל
 בין אזאיך איהר, וױיזען צו בבךי ,להמציס יף1א מאטען ךער אונ
 גאנצע}, אין זיך איןד האב - ניט, נד־.קי יןילייין .קײן מעהר עוייל

 לןײן געטען ניט שוין איז ךא נאר חנ־וף, פאלישק צים מנגעפק איבער
 דעךצאהלט שטענדיג אלץ טיר האט טחיצה א פאר שיװעךד

 וױ׳גען געךעךט אלץ האט ,ל$ר ,ניין איך חנ׳עווךיג ורי ,שאן ווי
 גלייב נאר ,טאכק גיילןלעך מיך װיל ?נר אז ךעם וועגען ,ליעבע

 ז״ן מיײןליד ערהאטז אונ צעגלײבט, האב איך •••• קאנםבילען ך
 ,פתנה אזא מיט געמאכט גליכןלעך מיך האט ערי ,/גךפילט וואךט
•••• קו־יפען ניט ,עם טען הןאנן ®אגאזין אין_קיץ װאס

 איהרע אײדכןעל וויעדער מאנט ךער - ,?ןלטערען &ײנע -
 ווי ,געטריבען ארױש ניט מיך / געשלאגען מיןיניט האבען - רייד
 געװען טיר צו עפעפ איז טק פער^עהךט גערעכענט, האב איך

 שטובהאט אין ח־דויש. גריױשער א געווען ךאס איז מיר גוט, זעהר
 איזצעװען 'בערעלעם,קאמער אין געשישפןעט, גע׳םוךעט, זיך מק

 ניט איןי האב ? וןעמעס ? ווער ? וואם — געװײן אונ געשיײ ,גקליג:
 ניט בעךלק יף1א האב איך .וױםען געװאלט אוניניט געװאוםט,

 .אלײן זיך פאר מאופ ®ךיהןרע״ געװען מיר איז ;לס , קונןק גע,קאנט
 ,שטייטם :צאךעי אונ פערךרוסען מיט פול געיוען איז הארץ מײן
 בלוט פרעמךע מיט ).ואללען « שלעקט אזײ אמענש ךאם איז ײי
 ןײן ליעפ צי גיײט אמעניש ךאפ איז וול שטיללען? דורישט זײן

 נאר מאפען?;••• אוגגליפןלעך צװײטען רעם פעךגע.ני;ען אײגענעם
 בײ איז ,נעוואךען סךר א איז כח׳צזבות טײנע צווישען גאך אײךער

 טיט״ךעם וועטען? טיט איהר װייסט אונ - ךתונה, געװען טיר
ן ע כ ל ע ע ז ל ע ר ע . ב ן נ א ט ש ל א פ

— חא! חא, חא, האבק! חתו־נה אױף טיטעל אג־טער -
געזעהען איך האב חתוגה אךט אזא - געלאכט ךער א״צקעל האט

אין )א״ל(
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 איז דאס .יך4א ״נאיווקע״ אין אונ ״לןלעמענײן״ אין ״בי־טער״ אין
 וןענן אונ .ע з ע י ל ר ע צ י ט צ ע י דער §יי שךכן‘ טאז־ישער גײ א

 װערעז טרוצה ךי,עלטעיען שוין ממען ׳יל1ט ךעם אפענט ער
קן זי האט גאר  שטאךק פין איך ,ניין ? געליעפט פאלשמאן ך

״ ״ פערקעהיט אז ראבט טיר מסוןק,,
-אײױקעל - איי -  יש1א לאה פרוטע איטפעט מיט האט !

געלאגער, איהר פון אויפנעהײכען יאפטאם זיןד אונ ׳גע'|ױד!ען
לאה? פרומע , אײןי איז װאס -
 לאננק ךער טיר זאל םען בעט ,אײךכןעל ,גוט אזיי זײט -
 איז ,עס מיך, >נפװאךגט הײס/ מיר איז ,עם ,נואעזער אביסעל

.גוט ניט ןעהר ?נפעם םיר
 ךעךלאננענדינ ,.צעזאגט אײױקעל האט — זיןי פעירוןןיגט -

 איהם האט ישומר ךער יואס וואםער, אבייסעל לאךי׳ן פרומע
 אונ חהינ ניט ליעאגן זײ װאם ,ךערויף זיןר באזערענךיג געיראכט,

מטריח. איהם זייבען
 ךי אוג וואםער פיפעל א געטהון אטרונק האט לאה פרוטע

.עךד״ דער איױף געישטעלט אװעק פ^ואךטעל אלטע
 ןי האט - ,געווען טחיה גאי טיןי האט איהר ,אךאנק -

.געלײגט אװעק וױדער זיןו אוג געזאצט
:ונײטער וואךטער איהךע טאנען דער גענומען האט אײזיקעל ’

 גלײןד ,צוט אלץ ■ ••• ? ךעכט שןין איז נאבךעם י חתונה נו -
 אונ,עם נעטראכט איך האפ אזײ — \ ניין ? געווען גיפט גאר רוי

 ,נעפויךען װעלל איך װאם ,קינךער אללע אז ,געךאכט מיד זיך האט
 —האסען אונ נאכלײ§ען זײ נאןז וועלען לייט , ממזרים וועלען.זײן

 האכ איך נאר !■•••נפש׳לאך אוגשולךיגע עלענךע־ ,יקינלער ב\עתע
 אקולצע אין האג איך װעלכען דעם.קיגד אויף אונ ,געהאט פיעד זײ

.קלכןען גענןאנט ניט גאר איך האפ צעפארען רתיצה ךער נאך צײט
 ?ײנע / נעאךט ןיט האט,עם מיןד אונ ^עש־ךיהען ,געווײנט האט

עלטערין 1נ«׳ל



 אז ,ךערמאצען מיך פלענען ,פערדריסען י.א >נס פלעגט ;נלטערען
 געישוױגען זײ האבען מעהךשט־נם נאר ,.עםען אים געבין צ״ט שיױן
 ,עם ,אזצי זײן זאל :זאגט אײנער ווי ,וויסענךיג ניט געמאכט זיןד אונ
. ךעךבײ זײן ניט זאל איך נאר גלײכער טאגןע אזײ איז

ט אױד! בין איך וױ אמת — א ה  טיט אײזיכןעל .ךערבײ -
 פלעגען װאס אפולע אדיך איך,לןאנן - געשךיהען איױס װי ,צאךען

 מען דאךף יענעם ,טהון אפ עפעם מען דאךף דעם : אײנרײדק מיך
 זײ האפק אלײן אונ ,שװײגען ניט מען דאךף ךא ,ננמ׳ענען ארום

 אשפיצעל יענעס אפ טהו אליץ ת געה ,נעךיהךט ^יט ארט פרן זיך
 װעללען זיי זײ, צו ברײננ אײנגעבען׳ זיך וועט ,בונטעװע נןב׳ע,

 האלךז ךעם גנױעך געה — נייט אלא ,האנד ב״דע £יט נעמען צו
 ךער אין לײט .עהרליכע ןיןד בלײנען זײ .?שק א כאפ ,נאכןען אונ

 !טפו ניט■•••;אר כןאלג אונ נאר קײן ניט זיי עײטער ח אונ ,הײם
הייגט מיר זי־ באמפלען עסי אמח^ביות פאר װאס ווײסען שךים

אין,קאן׳ף•
 לאה פרומע ווי וויךר מאנט ךער אונ איױס ישפײט אײזיקעל .
..עךצאהלוגנע• טרױעךיגען איהר גע^נךגט האט

 ?יר יף1א שוין געקוכןט בפלל האט וועלכער ,מאנן מיין -
 אויף אויןד האט .ער ,געישוויגען אױך האט ,איויג שלעכטער א מיט

ощ פעךישװאוגךן וועט עס ביז ךער־ויף, צו :ניט וױיס איך .געװאךט 
 יץ1 ווערען פעךגעפען װעט דאנן אונ זינד זײן פון פרוכט די װערען

 מיןד נאר — ווערען פטור אױןד מיר פון וועט.ער דאנן אךער ,שאגדע
 אונ ,געכןרעננ־ט זעהר סיך האט עס־ רליצט, צו ב״ךע.זאכען האבען

 סײן פון אונ זיך פון טאכען .ענדע אײן בע־שלאסען זיך האב איך
 פון שטיל גאכט גײ שפעט איןי בין ,טראכטענדיג זא אונ .קיגד

 אין בין אונ ^ערוױקעלט, ,מינר ךאס געטענךיג מיט ,ארויס ישטוב
 א» זיך איך האכ טײןר ברענ בײם .טײך צום געלאפק אטהעם אײן

 יוײס ׳ געטראכט האב איך װאס ,פעחטךאפט זיך האב אוג נעשטעלט
א׳’ 4 איך . 6)
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 האט .עפעם ווי האךט, ךעי איך האפ ײאלד נאר ,אלײן ניט איך
ם- ןיןי קוק איך װא׳שער איטער׳ן נעטהון אפאטץ  האב איך ארו

— קיבד ניט._קײן טעהו־ שױן
 יבונו ,א \ זעהר מיך,עפעס שיענןט עס ,מאמינלןע ,א -

מיר-הײס איז .עס אןי, מיוךא! זעהר .עפעס האב איך ,עז־לם של
̂ס ,אײנג טיר איז  לאה פתמע האט \ גוט ניט זעל־״ר מיר איז .

. ־ч אויף אויפשטעהענךיג ,געשךיהען אױם
 אײזיקל האט - זיך־ בעױוהיגט ? אייך איז װאס לאה פהמע -
 געורען איז זי .לאה׳ן פרומע צו לײפענךג צו שועק ןןיט געזאגט

 וױ רויטה פנים איהר ,וואךפען צו האר איהךע ,שלאף פון ווי
 אײזיכןעלסי אין נן;דא האט ןי מילד ווי ,ח׳נעמךג ווי אונ פוךפװ־,
.געוױזען אױם או־יגען

געחלרם׳ט חלצמות שךעלןליכע זעקר מיר זיך האט .עם ,אך -
.גיעתהיוןט אביסעל זיןי האט זי ורענן ,געזאגט לאה פר־מע האט —

,אײך משפט מען״ ווי ,סוד אין זײט איהר ווי ,געוויס -
 .זיןד איהר האט װאס נאר - געאנטפערט איהר איחיקעל האט —

 ווילסט.זיך רוסזאגט: ךער איהרווי ווײםט ישךעקין? צי וואם שיױן
•••־ שלעפען שליטעלע ךי אויץ וויל ,’נליצין

 ןיןיטיר האט ._עס ,מויךא .קײן איןל ד.אב סור פאףן -נײן,
 אין ךאו־ט םוד מוךא׳ךיגק ךעם פאר שטעה איןד אז / געדזללם׳ט

-הימעל - !שךעלןליך ווי ,אײז;קעל ,א ,
 י$;׳ן1א גארז וועלין אזךארטען חןנט, מיר ניט■••• וױיס איך -
ע, זיצען באנק געריכטס ךי ע ך  די נאר ,ניט גןײנער אךער אנ

א ט י ש.ק י ך נ  ,וױיםט איהר ־ ! רייד איןד וואס ,טפו • אלײן י
 אגאנצער געווארען טאג הײנטיגען פאר פין איך ,ילאה פרומע

 נאר !ווײס איך יב1א אסור V מיר צו דאס קומט ווי אונ ’ פילאזאף
מאנןף אײער איצט איז װאו ,נןעשה אפראהליכערע אנהײבען נאמיר

דיעזעם, נאר װײס איך ניט. איך ווײס איצט איז %ר װאי -
אז )איל(
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 מע אינ טייןז ײם.ברעג3 }עכא$ט ?זיןד האט מען ו\י אלד,3 אז
 ״ געװארען, ^ער!ןעך׳שװאונךען איז אךייננעזעצט אסטו־אג אין האטמיך

&׳у‘гг ,געזעהען ניט ךץאױגען אין מעהר #י, איךיפ 3הא איך אונ
 לאה פרומע ־נאר ,געזא?ט אייזיכןעל האט - זעהט? איהר -

* : ■- נעיש״זעלט אפ איהם האט ?  •* т ( • т

.געזיפצט יאה פרוטע האט - ש־ין וױים איך ,זעה'שױן איך -_יא
ר אזײ, זײגען א?לע נאר ה ...געווען בעםערניט יך1א וואללט אי

 פרומע אך, - צוהיצט אייףגןעל זיך האט —.י■ ? איך ? איך -
 רועלל ,מיך ליעבט איהר אז ,װאךט אײן נאר ט;זא.נ איהר !לאה
. גאנצק אין .זיץ מיךה זיןד איןד

א געפךאגט- פעךװאונדעךט לאה פרומע האט — \ װאס? יף1-
 פון אז — געאנט^עךט רוהינ אײדקעל האט — ךע.ה אויף -

 אײו־ בײ איהם האב איך ,געהאט רןנד דעם .עפ איהר האט מיר
אױינ־ טײך אין איהפ דאם האב אלײן אי־ אונ געננב׳עט צו

האט.מיך איהר .געלאפען נאך מיר נאך זייט איהר ,געעאךפען
 אײערע אין ? ןעךשטעהט אירד .כאפען האננטזגע ניט אןער

 א־הר שטעהט .ךעךצאהלט, מיי האט איהר ווי ,פא״יעךעז
 ווי ,געוועז ךאך т םתונה אײער וואחם ,פךײלין א פעך^רי^ען

 אונ .אזײ זאגען איוי־ איהר קאננטז « .ךזתוגה אשטיללע ,זאגט טען
 .פלאטי> איז ,אגךערש געװיזען פךיהער האט איהר װאפ ןאס,
 ״געפען אריוים געװאללט ניט דזאט איהר אז ,זאגען ,קאננט איהר
 פעךשעטט אונ ןיף בעישולדיגט בעשער האט אונ ,געליעבטען אײער

 ,לאננ פון שויין געװען ב:>ס אין זײט איד,ר וועלכען אויף ,צװײטען א
 אוי^ווײןען װעלל איך ,רײךען ישוי; איןד וועלל איפעריגעוס ךאם
 ביוי ף1דער ,גלײבען מודעז וועט ^ען וואם ,ומןיפתים או־תות מיט
 לײךען דאנן *צו־וין ווןןט איהר ,לץ א״ײזיקעל .?גפעפ דאך איך

איחר .פרײה זיץ איהו־ וועט כאלד אונ שמךאף אכ־ןלײנעפ
איהר זיך איױף נעמק איך וועלל שולד גאנצע ךי ? פעך׳שטעהט

' 'ל״א וואךטי'! איין זא^ק נאר ןאןלט



 ןג#מל*ן היינע - !גיט קא:ןז איך !ניט װילל איןד ,ניין -
 אר3 סאכען מיך געװאללט ,נ/ילד קאסטען געלאןט זיך האןען

 מוז /ים ,אמת .דעךלאזען ניט ךעךצו האב איןד נאר ,משוגזגנע א
טי בוי־ א זיץ טאגןעי ם צו גי ע  נאר'ךעןמן ,נןאפף אין ?*יר ײ3 ם

 אז יועלען, וואללט איך פערקעהךט, ט,ינ איך וויל משפט פרן זיך
 גאןןןען מײן אױף ,;אהךען לאנגע איויף פערבושפטין גק־ זאל מען

 ,פעךישלאם־נן זײן כןערקער פיןשטערען א אין ניט נאר ,לעפעז
 מוקר א מיר פון זיןד זאלק אלע װאו ,ארט אזא אץ זאנךערען

•••־ נעמען אראפ
 כ'לע?ק Щ איז לי^בען ט־ך זאלט איהר דעם צו אבער -

,שייך ניט גאר
װאינךן; אפענע טײנע איױף זאלץ גיט_קײן שיט אײזיכן׳גל ,אך -

.האךען ניט שוין כןאנן איןל װאש דאס ניט ךעךט
 געזאנט אײזי^על זך.אט - ,גיט מען דאךף ניט איהר ווילט -
̂הןעל צװײטען אינעם איהר פון עךװײטעךט״ זיך אונ ברוגזדיג .מי
.י איידקעל ,אך -  אױס שרעק טיט לאה פרומע האט . .

 אײךאיזמיר^עס אהן מיר, פון גיט זיך -^ךװײטעךט געשריהק
 ,גיאגךא$;ע אײער מיר דעךצאהלט קומטשעשער ,שךעלןליך זעהר
.געזאגט צו נאכטען מיר האט איהר ווי אזוי

 יױלט עםג. ;אנךעךס .עטוואם שוין איז ןאס ,אידזר זעהט -
לאננ שוין ?ןיר איז עם ?י?על,4 זיך ךײךען או־יס טאקע שױן■ מיר זיך

ט העךץ מײן שװעהר אונ אײגנ א אונ ^עאנטפעךט אײויכןעל ה
 ער .שטראה ךי אויף לאה׳ן פרומע בע^ען געזעצט ווי,עךער זיך

 ןעאןענט זיך האט ,צאהלען ךער אנהײבען געװאלט האט'שוין
.זײ/גקןןעבראכט היטראונהאט דער אךײן איז %ם אונ טהיר ךי

 אוגוהנט זײן,ע^ן אײדעראײזיןןעלוועט^ענךיגק נאר לעזער!
 נע;ען איפער קור^ען אין אײך איף װעל ;זךצאהלוננ;י זײן אנפאןגק
אן אױך איז אלײן וואס':אײךכןלען ,אזעל־עפ טן ■ ןעװאיפט•■• גוט ף

' . גח א״ל
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4־״ а■* ^ ־ 22 ־ ־
ר היךיש .נידו (4 ע ש אוייבער ך מ נ ש ײן או ד בן ז חי ♦ י

 אין געװארען., נעבאךק מוראװיאןוקע יאין איז היליש נח
 וזתו^ה ם־ראװיאװקע אין ,גיעװאךק איויפנעװאבסק מוראוױאװקע

 אונ פעךבראכט ךא חתזנה זײן באןי לאהר אכצעהן אונ געהאט
 אין דא אלץ שטאךבען אונ יאהיען זײנע לעבען אפ גערעכענט

.לא?ט גאטט א־נ טלאכט אמענש נאר ע/(םוראוויאו.ור
שטאךטעל, זעלבער דער אויןד־אין סתונהגעהאט האט הילש נה

 געװען щ איז צײט זיין אין אונ נעווארען געײאךען איז ער וואו
 מיט!יינעם זײן טלהתן זיך זאל װד אמוראוױאורקער ,החש אנרױםער

 קליגער־ ,גךאפער אסןד זיך האלט ױד מגראןױאװקער ?,יעךער אישכן
 אנךערען דעם אײנער אז ,אזוי צװײטעז, דעם פון מעהר:לוםן אונ

 גאנןנעס ווײזײן (אױךע;סהתװה איז כןאןןנארניטאגזעהן,אוגבכלל
 ארױך... פיט אשטויכ ,זאןד ים.גענאךטע1א אײן א׳שוויגדעל, ,לעןען

. לי,עפע ךי געװען איז התוגה הילש נח פון פבה ךי נאד
 איז ךאפ ,רבותי גיט זיןד װאונדעהט נאר ,:א — \ ? ליעבע —

 האט מוראוױאווכןע אין ווענן ,יאך״ךען יעגע אין געווען אפילו נאןד
 ךאמאלפט .געװאופט גיט גאר װאךט ?עלישײטען ד;עזען יפון מען

ען איז היךיש׳ן נח ,געהײםען אזויי .עס האט ל דז ע פ ע  געווארען ג
 איץ יף1א איהפ מיט ישיבה ךער אין האט אונ זוהן בעל׳ם שטואל

 איויך, יז1ה אין איהם צו אלײנגעגאעען אמאל אוג געלעהרענט $ןורא
 ח^ליס זײן אױף װארפען אבליק געדןעגד פערגײ פלעגט יװאו.ער

ן זעהר איהם איז זי אונ שוועםטער ע ל ה ע פ ע  שטואל .געוו-ארען ג
 צוזײ;ע אונ חכר זןהן׳ם זיק נעװארען ן ע ל ה ע פ ע ג איז בער׳ן

 נאר געלןיוייגכןעלט זין־ האבען די:גלטערען געישינןט, אשןכן ;נלטערען
. געוואךען מרוצה; זײ זײנען לםוף

 טרעט יענערז אז אונ ,זאגען אפ ניט מען טהור אשחןד -
 איז הוא לרוך גאטט אז אונ ,ך.שםי.ם מן אןנים ךאם איז ,אפ גיט

ל׳ע׳ רי1א V >יילץ געפע^עז נח י «׳ל *זײז- ען’^



 צ־ געווען פרלעךען צו שטאלק שדיך דעם איזיפון היךיש נח
נאי אונ ,פון.זיין״עסק,קאפט צײט ךי געװען איז פױעד־ען

 פער- האט ̂ער ,אקךאמער געװארען איז עריװענן. נאכךעם מעהר
 ךעם ביז לעבען ךין לעבען אפ אזוי גערעכע?ט אונ גוט זעהר ךיענט

. שטעלט’ צו צײט ךי אונ ,כןלעהלט אמענש נאר ,ןןאג לעצטען . .
 איזגעװען ךאס אונ נעסאט ניט נדער:הןי _קײן האט היו־ש נח

 אגעראכעניס, אהן שטאךבען — ,אונגליק גראסטע דאס איהם פאר
̂ן ךאס פון ארגער — אקךייש אהן שטאךפען  וואלט ער , זיץ ניט ה־ןא

 נרײט איז ער ׳אלעם נעגעפען אװעק פךײךקי מיט אנןינד ליעפ צו
 פךיהער טיגוט אייין מיט נאר שויין 'שטאךבעןיכאטש צו געװען
 געטהון ער וואלט א.קדיש ,אזוהן ליעב צו ;אקינד זײנעם זעהען
 זץ־ גטין - טהון צו נעװען שװעהר איקם איז זאך אײן נאר ,אלעס

.נױיב זײן סיט זיך שײךען אונ
ניט, זי איד האב פײנד נאר ? האלט הײםט װאס ! ? האלט — ׳ т : ־ т : ז т ( ז . • » « •

בעקןער איך וואלט איהר, מיט זיך שײדען זיןז איך ךעךמאנן אונ
 נט:י1געװא צו אזוי ?זפעס זײנען מיר ,ארײן נןבר אין לעבעךגעךהייר

 פער־ זיןד שװעהר איז _אז.עס ,אנדעךען צום יאיינער געװארען
 אשה אײן ױךינע, אײן.עסרלינע טאכןע איז אונ.זי ,שײךען גאנךער

! וועלט ךער אין אײנע גאר עה,זצנו
 ,האוועניס אײנע אין אװעק׳ אין ;אהר צעהן ^רשטע ךי

 ניצען געפמלט אמוטלזה׳ן, צו ,אקךר צו ךאלןטער/ געפאהיען״צום
 גאר מען האט להבדיל, ךבין ךעם שטלעסט ווער אױןז, טכשף א

 צו, נעמט — !פנים הבו : גװאלד אײן אין געלאזען ניט רודתען
 גישט גאר ;אבער האט ,עס - ! .קינדער גיט גאר אלעס ,רבעקע

.נעהאלפען
 האט ;אוזר אפט שרעכןליכע ,אװעק ;אך,ר אכט נאך ]ײנען ״עם

 אין מינוט. ;עךר זיך מיט האלטענדיג מלחמה איפר״גלעפט היךש נה
ךער שוין האט .ער ,האר אװײסע ש״ןין;געוױזען זיך האט בארד

' הארט ’ 1 4נא״ל ׳ייי4 ^
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 קשדר אדזן אונ % שטאךבט פאלד אט ,בר י פון ריס דעם האךט
 מיר טײנען ױאם :טענה א איהם צו האבען ;אך וועט גאט אונ

 ךרײצעהנטע, ךי װענן ת,1?יצו צוועלף סיט הוגךעךט זעכם אלע
? געװען מקיים ניט דו הא?ט ,^ךשטע ךי איז זי וואם

 זעהענךיג ךער זיעס, הײב ןאם .גט׳ן זיך מוז מען שלעכט׳
 גענ־יהלט גי־ט האט פנים פערטרױעךטען ,פערקלעמטען זיינע
 ,גט איויף רציון איהר געגעבען ^ךשטע ךי אינ ,לײדען .ןײנע אלע
 צו ארויפ איהר ךײטליך געוואגט זיך האט הירש נח אײדער ךאןד

.טראכט ערז וואם ,ןאס רײךען
 חאבען כאטיש זאל ער אז ,גאטט ײ3 ניט מעדיר געט איןד —

 - .האבען הנאה אונ האךען װייטען,עם פון זאל איך אונ ,אזוהן
.נט ײם3 שטעהענךיג ,געןזךאכט ווײי זיץ האט

 אײן אונ סתינה ךער פאר געװען איף בין ?חור ארעם אײן —
 בין האב איןד װאס אלעם .בלײבע; איצטער איך ךאךף ארע?אנן

у פערךי:ט,איז.עט ;עצט т, רעךפון טהור אץז у\ האפען. הגא־ 
 ביךיגלןײט פיץ אונ /נלעגד מײן זעהען זאל ערזגאטט ײ3 נאר בעט איך

ע גאר פערטראגען אונ^אל  האט - ?!יר־אזוהן, געפען אונ ןיגד טי̂י
 זוךיגע מיט ’ עגאםען י■ זיןר אונ לשון אתחי;ה מיט געזאנט הירש נח

.טהלעיע־
 אביםעל נאר דזאט״ער גענוטען נעווען, טקניס וואיט יןיין האט ;>ר

אות יף1א ןעלד  אנגעקומק ערז איז מיט דער אונ םפייש, זיינע אוג הי̂ו
 ארעמע אײן מיט געהאט התינה באלד האט ער״װאו ,נאיורקע הןײן

. אײבעךשטש איין נע״ארען איז אונ ,כוייד אלטע
 זאנט טען ווי נעװען לעגען צאלצע דאם א»יהם איז א^אנגפ

 איןנזוךאוראןולןע, זײןלעבען .דעםאונטעךישי^דפון1ײ׳גלחטת 13א:על
 װאו<ער ,ךא לענק זײן אונ ,יהבית אבעל אליין צעװען איז יער װאו
 א־ויף סתוגיות אויף ת?ען געהן אום אונ יתיפ בעלי אלע הנפנין טוז

האט פרוי צװײטע אונ ;ירשטע זיין פון אונטערשי^ד ךעט בךית׳ן,
ער . _ «׳ל
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 יעדער אויף ךעך$אר האט אונ פעךטואגען נעכןאנט ניט גאך עי
 וױינט צו נא^עךליןי זיך אונ נעסאלט פוסע גוטע א ברית נ1א חתונה
 האט ענדלך נאר —טױרט(. ביז׳ן פעךבליבען איהם בץי ׳טוין איז )ךאס

 װײב זײן האט פר״ד ןרויסע ז״;ע צו דענן ,בערװזיגט אביםעל זי־ %ר
 ״אײזיק׳׳, ЩЩЩ אנא?«ק האט טען װעלכען ,אזוקן געלארען איהם

 ןגס - װעגק סטלה א פון ״אלטערנןע״ איהם מ־ען האט נערופען נאר
. שאךק ניט הרע חל;לה.קײן.עין איהם זאל

 }יט גאר איז יחידז ב; זײן געל;עכט האט היךש נה וױפיעל איויף
 אלץ דצק אוג ניט'^לאלען ער ?לע;ט נאכט , שטעלע צו פאר

 נראסזןר שוין איז ער וועןן אדער ,וױענעלע קי;ך׳ם ךאס נעבען
 אראפ גיט אויג נןײן איהש פון אוג ,בעטעל זײן נעב־ען ,געװארען
 דעךמאגט ןעטראקט, ,כןינר זיין אויף געקויןט האט’ ,ער .נעגוטען

׳פן׳ןיל. ךער אין געוויינט אוג טעשױת אלטע זץד
̂ק חלילה איז ןעװען גוט ניט ^עפעס ךעס.קינד אױ  כןרא

 אךער־ גע;אננען אום היך׳ש גח איז געמאזעלט, ,געפאלןט ,ואךקזגעו
 וועלט״ זײן געווק פינשטער איהם איז ;נס ,אצותלטער ,שלאגענעי

.אייפנעהאךעװעט זיןד האט יןינד דאס געהאלפען ד־יאט גאט נאר
 גליק מיט &זל מיט ןײן זאל ״עס געבען ןאל אנ,נאט9 אגוטען —

 אוועק געווינשעװעט הץ־ש נמ -האש ,בלוט מיט אונ גוטס מיט
 האט?נר - ,אלטעןכןען מײ, פאר עפעם״ גיט .שטהה א פרן געהענךג

 געװקרעט ךאנן זיך טיבעל, נאז רויטע פלן,קעשינעז״ן נעמענךג יס1אר
 {נימ^ל',וױ3 ארחטנית מיט שמײכלענךיג גאךייש ,הפית׳טע בעל ךער צו

 טןל מיט איז אײך כײ אז ,וויסען אויך ער׳ זאל — ,אבעטלער
 גוטס ןןיט נליק, ?ןיט ,&זל ?זיט »ײן ;אר זאל,עס אשטהר,, געװען

-בליט מיט א־ג  ךאס איז מיר ןוי ,^רײ^ננןע ,איהר ווײסט װאס ,
ליי ןעךגאנךעי״ זיך ווײנט היך־ש נח אונ !••••.א^עקו^ן קי.ד

д а ד?. •
— ,ווײ;ען ךאס איז זיין, ;עזונר איהר זאלט ,וואם צו -

האט «׳ל



 גאנצע ףא אנליינענך־יג געאנטפערט הבית^ע £על ייא האט
 נאט׳ס מיט ןיך װעט ערי — ג. л א. לעכןעך טאךט, טיט קע־פאטשײל

 איה״ש גאןל וועט איל״ר אונ אלייט זיין וועט ,האךעװען איויס הילף
* לעבען דער גחת אפולע אײנעם איהם פון

 צו געאנטפעךט היוש נדן האט - אדאגק ן אטן הלואי —
 ךעם געװינשעװעט מעהר נאך אונ פאטשיילנןע פ־לע ךיא נעמענךינ

 אונ בלה?ןסובים אונ מישפחה גאנצער דער ?רוי זײן מיט שטחה ב;נל
 ךרױסען אין אז ,גענאנגען גיך זאז איז .ער ,גענאגגען אװעק איז

 §אר ощ איצט טראגט וליר״ש נח אז ,ךערקאנט אלע שוין האכען
^ד־הזפן זײן

 האט ,געך.ן אום גינןענט אלײן שױן האט אלטעך^ע •װען
 װאוהין בריס׳ן, אונ חתוגו־ת אלע אױף גינומק מיט הירש נח א־יהם

 יעם אלטעךפן^ זײן האט אפיסילשפעטער נאך , גיגאמען איז ער נאר
 גאלאפען נאך אונ געהיט שוין איהם האט פערלאזע^ער ניט טאטען
 גאע זיין איז אךט כײץ אין אונ ,געגא^בען איז טאטע ךער וואוהין

 אזוי ;אקוט ״קײן ר-אט מען נאך פערקעהרט , אומױסט געװען ניט
 האט ךעוצו חיד,זי כן אייבעךשמש/ים דעם װי ,געיוען ניטמכבד

■••• נעגעןען השגחה שטאלק ךעם אויף היךישאלײן נח
 פעתניגען טאטען ןעם געשטאךעט זיך האט אלטעךה־ע

 ךערטאטע װיפיעל אזױפי.על טוייגכןען אונ זיין;גסען מיט פערשאפען
 ער״ האט געװארען ?ראסעי איז אלטערקע ווענן .געוואלט האט
 יף1א דא נאר דענן ,איז ;יר װער וױיזען אהיס אגנעהייגען שוין

 אוג ז_ײן'פער׳שטאנד, ?ננטוױכןעלט זיך האט בךית׳ן אונ ת1התונ די
 געזאנט האבען שאךווער ךי אונ בךחנים ך קליש פלי די ,זמר פלי ךי

 האט ;יר ,ברוךער נוט א אונ יונג נןלוגער א איז אז;יר איהש אייף
 אלעטען געוואלט’ האט ערי ״ געטהיילט ז״ אונ געשלעפט £יש פון
.שטעלען פףיעךען צו לײט זײנע פון

דער אץ א״נש ;אר ,?רוךער גוט א נאטור אטהײערער -
װעלט ׳ «׳ל
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 יי איהם אויף ;קאנט שפעטער זעלגיע דיאם דןאבען - \ וועלט
.גנלים הבךה

 ,עפ .ברי־ה פײנער א אונ נהדער גוט א נעווען איז אלטערק?ג
 אלטערקע װאם עזמחה אײן ,אײן;נרית ,התונה געוועןאײן ניט איז
 פלענין אלע װעלכק פון ,שפיצעל א ;יפעס טהון אפ ניט ךאךט זאל
זאגעךיג: אוג לאכעטךע ױיטען ךי §אר מאלטען זיך

 איץ ,ל׳לעבען ,אלץ נו !פיםעל א מאךים א עם איז ,נו -
 געמאכט כיום׳ע א איויך בײ ךער האט הירש נח אוג - \ לץ .עכטענעי

.געהאט הנאה שטאךק אונ
 ?תטע נעבען זיצטיעצט וואם לץ אײןיקעל איז ךאם אט

ךערצאהלק אלײן לעבען פון.זײן איפעךינע ךאם וועט אונ לאח׳ן

ץ ,5 ל ר א ע ן י ל א ע ך ײ ך ך )אכײגעל(, א

- к געזאנט אײדקעל האט — ?׳לעבען ,זאך װאונדעךליכע 
 מיר ןיןל וױללט ,נמאם ווי ווערען מיר טאג לעגען ךאם - ?נסםענדיג

ן אלץ ע  ,טא״קע זאג איך זאך, אגנטע וואללען נאך וואללט אונ ^
 אמעםער נןלײבען ים1א איןז וועלל ,שטעךען זיןד װעלל אין־ ווענן אז

 װעללזיך איןד רוענן ;ביאטען .געשניטען איהפ מיט האט מען װאם
 איך ווענן אונינןנײדעל, אפעטע מיט זײן ,עס וועט ,װארגען ךער

 ,ןנראנפען _א_ירדן אין ;קאי1 ;ןיין ,עם װעט טרעקען דעי וועללי״ךך
 וסולא זולל אגרױםער פאהךט בין איך אז ,שולךג איך בין נארוואם

 אמ ?גםעך נאר •••■ װעךען געבארען אזױ געמוזט אפנים האב איך
 אםטראגען פון.קײן גאר איך װאללט ,ךאם ניט װענן ׳ טךעקען

 איהר ? פעךװאונךעךט אזײ אן מיך איהר קוכ־ט װאם נאר .געװאופט
 װאפ ,.פאר דער אםטו־אנ אין זיץ איןד אז ,אמתץ ךער אין מײנט

 איך !לא ;אר ? פלערד גע׳גנכ׳עטען א םיט געחאפט מיך האט מען
 אננעהײלען זיך האט, ?גס דר״ךעל, א פאר *םטךאג;אר אין ךץ

.גענוג אונ אךךײךעל מיט ^עלאזען אוים זיך אונ אךךײדעל מיט
אונ י * “ )«״לן



 געכןאעט האט אהון מיטי אהאן איבער ? ההיש ךער איז װאש אונ
 כאפק אריין אמענש ̂קאנן ,בי^ר שטאךט אגרויסע ווערען חתב

 ײ3 פאר מיך האט םק װענן• ךךײךעל. א איבער אםטראג אין זיך
 פיעל טיר •נאך .ז׳יינען געישמיךט, אין.קעלזטען געפיהךט ש^אךט
 פנים ״אין ?יו־ • ארייןקמןק געװאללט אונ ^עלאפען נאןל־ ןןענשען

 פאר װאס פארי פעךשךיבען ןעװען װאללט ךאךט וױ פוננט אריץ,
.מיך ךאס פיהךט מען חטא א

 פהימ-ר זעהר געווען נין אונ ;חיד ןן א געווען בין אי,י -
 האט װעלכער ,פאטער מײן בײ הויןט איןער ,טײגע.^לטערען פײ
 האט אןי ,מיניט אײן אויף זא;אר ישײךען נעכןאנט ניט טיר מיט זיןד

 געווען איז פאטער מײן ,נעאען איז /זר װאוהין ,געגומען >$יט ?יןי
 אין שטהות אלע איױף *זײן ?עמוזט האט אונ שםש אײנער איץ

 געוואצהנט בין איך אונ ,גענוטן טיט מיך האט ערי װאוהיין ,שטאךט
 אז־וי אונ פךא-ליכקײט צו אינ טךינ^ען אונ ?נשען גוט צי בעייארען

 זעײצצען г? געװארען געהאדעװעט אןיף איך בין זארנלאז אונ פרײ
 נאך װאלט ררענן,ער ,געשטאךפען איז פאטער טיץ ביז >אהרזי

 טעלער ךער וואלף ^ערע א געװאכםען יס1א מיר פון וואלט ןעלעבט
 ,פךחן ךער אפײטעל אךער בעטלער דער זר1ע טרךכי א ,לעבער

 שוין האבי איןי ןעהאט, ח׳צזק שטאךק איך האב לעצטע ךאש צי־
 טיןז טען האט נאיווקע אין אונ קונצען ייךחגישע פיל זיף אין געסאט

 איך אונ געשטאךפען, איז טאטע דער נאר ',,״לץ גירו?יןךער שוין
. טיטען אין ?יבליבען בין

 ךער— :צײלט ךער נריטער אונ ני?!אן אזיפץ האט אײזיכןעל
 אויבער אנדער איין גיוואךין איז ישטאט אין ,גישיןאךבץ איז טאטע
 .שהחו־ת אלע געפיהרט,אױף ?יט קינךער אנךערע האט וואס ,שמש

 , שלעבט זײער בירואךין טיר איז עסי , מחותן יס1א כיוואךין בין איך
ק  פראהײכנףט פון ינען1גװוא אפז גינןאנט ניט זיןר;אר האב איך ך
 אתיש פין איך ׳שבעה ךי אוועק קוים איז /ןס .!אפען נוטע אונ
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 גייט ?גס .זעהן דער איןי האפ אונגליק מײן צו ,ךרו־יםען אין ױלאפין
 אגרויםע ארויס שטעכןט איהם פײ פון,קעישענע אונ מימזר זלמעיןע

 ^אב׳ן געטאן איאג איך_זיך האב וואלף אה^געךינער וױ ךךייךעל,י
 אין גלײך אונ ךךייךעל ךעם געלאטכענט ארויס גיך אוי־ף א־נ ממזר
 אונ יאלדז ניט,קײן איויך איז ממזר דער נאר ,נעשפאךט ארײן מויל
 פאר םיך אונ פעהלט איהם וואס ,װאוםט ךער באלד זיך האט ער

.אנגעכאפט האר מײנע
 נעשייהק ;יר האט - \ ךיר זיןד װיללט דרײךלאןד פךעטיע —

 גלוויין מיט האפ איןד אונ רחטניות אך«ן 'שלאנען נעגוטען מיך אינ
 זלמנכןע .לאזען אפ פיך זאללז .ער איהם בײ בעטען גענרמען זיך

.ט־ןדצוגעהאךט האט אונ.לר העךץ אוו״ך נהאט אויך האט מנוזר
 איז - דרייךעל געגנב׳עטק א פעךזוכען וויללסט п לאזמי —

 אונ זיין ניט נאר צו.קײן דער אבער דאךף מען ניט, ןןןלה כןײן
 מיר שױן ?גר דיאט — ניט מען גנבע׳ט גנב א בײ אז געדיינלןען

 שאם, ?אכען טיר מיט גערואךען מרוצה איז אונ גוטען טיט געזאגט
• אנךער,לךײדעל אײן נעבען אמעק איהם וועלל איך וויקן

געפעטען. איהם בײ זיך איך האפ - ? נעכען איןי זאלל װאו —
װאו - געזאגט ער האט —? תרו^יט א פאר דאם איז וואס —

Т  • Т *־־ ־ • • Т V V Т :

 ?-־ גענומען איהם איך האב װאו אונ גענימען ךךייךעל דעם п האסט
.םעדעבעס ךי צו געפיהרט צו מיך האט רייד־ענדיג אזןי אונ

 טיר צו ראנן האט - בריה׳עאפט .־מײז אךךבא ,נו —
 ליאב געוויזען/ בךיה׳שאפט מײנע ?לינק האפ איך אונ געזאנט,

 ךאם אט .געבראכט מס_זר צום אונ דרײךלאןד דרײ געבאפט ארויס
 טײן איך האפ דאמאלפט אטי אינ ת1גנב ?גרסטע טײנע נעוןען איז

 דר״ילאך׳ כאפען מיר פלעגען אנפאננס ,מםזר מיט׳ן געשלאסען בו:ד
 סעדעכעס, ךי ?יי נעהאנדעלט זיף האבען הײסטמיר דאס בײגעל',

 נאךטןער ךי אין אוועק מיר זײגען זײ פון ,נעפראכ־ןטייןילט זיך זײ פײ
געיואר גענא^ען מיר זײנען שפעטער אביסעלע ךאך םאךק, ךי אין

װערען ״ .



 געפךעגעלטען גרייט פער האט הבלל׳טע ג_על יעדער וויפיעל וועוען
 אבער ,ף1לס פעטערע, זײגען גאנז װעמעס אונ ווינטער איויף ןאק
 ,אטךגןבים מיט געמאכט בעכןאננט מיך ממזר, ךער אט ?גר, האט
 אופן... אנךער אײן א־ויף גאר אוועק שױן איז ארבעט אונזער אונ
 שויין ןיך שוועלר דאס פעךגאנגען װײט אזײ שוין איך בין אזיי אט

.צוךיק אום,קעהיע] . .
 געטדיון זיןץ אביטערען האט ,געישטעלט אפ זיך האט אײדקעל

:גערעךט ווײטער אונ
.געװאללט לאננ שױן איך האפ צוךיק ויןד ,קעהךען אום —

 קוראז פערלירק איןד פלענ חאפען מיך פלעגט מען וואס מאל יעדער
 גיהאלפין. נישט אפער האט ןןס חטא. על העךץ אין $לאגן זיך אונ

 האט רפינו משה ווען אז :וואךטעל אזא מען אנטזז גנבים צוויםען
 ךי כאןען געלאפען אלע זיינען אחות ךי בראכען צו מנס פאר

 אנריסע אויןי דאך האט ךמאנט שטינןעל קלענפטער דער ,בךעלןלאך
 צווײטער ךער אונ דעם״לא״ געחאפט אײנר האט אזוי אוג !וועךטה

 ב״דע געהאפט חװאט א ווי האב אפגים איך נאר ״תננב״•••■ ךעם
.זאכען  צום אישם פאסק צו געכןאננט ניט נאר זײ• האב איך ,

 איך האב אסטראגזיינענריג אין האלטען•••• זיך ןאלען זײ אנדערען
 מיר האט אבער געהענדיג ארלס נ\ט•■■• שוין מעלר !לא געשךיהק

 לעבען ווײטער אונ ,גנב׳עגען װײטער ״תננב״ צום ^עצײגען אלץ
אנ גוטען א  ,אײך האפ איך וואס אן צײט ךער פון איצט נאר .̂ג

 געו,ואךען איןד בין קאנט,ז ךער אפיסעל אוג זעהען דער ,לאה ?ריטע
 צװײ געקליבען יס1א זין־ פאר האב איף אונ מענש אנךער אײן

 א1א מיט בעשטראפען טט מיך זאל מען איז ערשטע די :ברירות
 שלעכטע אלע העךצען מײן פון רײסען אויס זאל וואס ,ש^ראף

.גאנ/־ען אץ ״איך״ זינדיגען• טײן צו אסיף מאכען אךער ,ווארצלען .
 לאה׳ן פלומע האט ער ביז ,געךעךט לאנג נאך האט אײרקעל

,ךאס נאר געטהון שלין האט זי אונ גאנצען אין צגגעצײגען זיך צו
װאס )א׳ל(
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.געהײםען איהר האט אייזינ־על וואס
 זי .עלטערע; לאה׳ם פרומע האבען ארום צײט קיולצע א אין
 כ׳אטיש לאה פרוטע ךענן פרײנד, זײערע צו נאיװקע _קײן ןעפראכט

 צו י־עשעקט ד!יך האט געווארען געפכײהט געךיבט פון ̂טוין איז זי
. דוןזאװיץ נןײן צוךיק קמזען

.אין;איװקע פעךפראננט לאה ?רומע האט פיעל ניט ןאר
 איהר צו געקוטען איז ?אלשמאנן כאךעלע מאנן איהר אז ךעם, ^אך

 כןײנער אונ געװאךען פעךישװאומ־ען גט ;אכ׳ן אלד3 זי איז ,?ט׳ן.זי
 צײט ךער מיט אונ ,אהיןיגעקרמען איז זי װוא געװאיסט, ןיט האט

 פעמעסן ״דומאוויץ״' אונ ,״באיײקע שכנות ןיווײ;אהענטע די האפען
.ז״אמען צו לאךי׳ן פתמע טיט אײזינןלען יף1א זיך

ע (0 כ י ל ^ ר ע ע ט ך א ו ם ו ע נ ו ♦ פ ר ב ח מ

.ךי אט האפ איך < ךיכטינ איז געישיכטע דאזיגע ךי רבותי
 זײנעישוין פיעלײאהרען כאטש 'אוג גענןאנט, גיט פאו־שײנען ךאךגע

 צײט יענער פון כאטיש ,'געוואךען פעך^װאונךען דאמאלסט צײט
 פי>גל ,'אךעסטאנטען פ;על געזעהען לעבען מיין אין שױן איף האפ א;
 אײזיקלק אוני לאה׳ן פרומע איך האב ךאך ע, כ ל ע ז א ע ג י ך ;זי

ז .פערנעסען ניט};כןאנט
 מיןד האט צײט ךיא ווענן ;אהךען׳ שפעטעריגע ליא איןי

 נ׳עו־שטײםען צו אונ וועלט דער אױף װאנךערען צו פעךטריבען
 איבער נט:אחם.נע'שפא אמאל אין־ האפ ,לאנךער װייטע אין ווערען

 בענעג״נט דאגן ־זיך האפ אונ םיביר אין נ... ש^אט ךר פון גאסן ךי
— אײזינןלען. מיט

 פעךװאונךעךט איך האב - ? דו פיפט ךאס לץ אײזינןעל —
.נעשריהען אױם

 שוין איןד פין לץ נאר.קיין ,אײדקעל איך פין דאם יא/ -
 אײן װי זיך לעפ’ אונ סטאליער אפשוטער בין איך ,מעךד ניט

אךפעט, $יץ.׳עהךליכע פון ,טיה אײגענע מײן פון מאנן ארע^טליכער
דאם’ י ’ ’ א״ל
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 א־עסטאנס־וי אין פיעריאהר זיצען מײן גןעךךאנקען צי ךאסהאבאיף
.לאה׳ן פתטע אונ ,ת^י׳ג

 האב - ? מלאך ךעי לאה פהמע איןיט ןאס איז אוגיװאו -
.רײדי זײנע ’געריםען איבער נײגעךעכןײט נרױם מיט איןז

 איז זי ניט יש׳ין זי איז מלאך נאר.קײן ,מיר מיט דא אין זי -
.כךנדיער טײנע םאמ> א אונ ווײב א טײגע פ׳&זוט

? טײ,ו אין ניט יש׳ין זיי װאךפט זי אונ ,נו -
 מאן ךער _א> .עס, מען זאנט װי ךעךטו װאס.ער אין־ ווײם -

! ליעב וױ אונ״נאןר ,ליעב דיןען.ד־/קינדער ,ניחא איז
 דאכט טאוואס . אלײט ווי געןןיהןט ןא־איױס ת האסט -

 איך ווענן געפראגט איןד האב - ? פעךזאךגט ביסט דו אז ט־ר זיןד
. בעטראכט גוט אירט האב

 זארגען שלעכט, ניט ,כ׳לעבען איך׳ ןעפיהךטיהאב -יאו־יס
 . טךאט יערעה א־ױף גאט דאנק אונ איב איך .גיסט גאר איך האב

 מיר ז־ץד װילט עם \אד־אגה איז ,פךײנד מײן ,אטךאס - נאר.קינךער
••••' אונז אומעךע^לטערק ווי י1אז ניט ,עוציהעןז גוט זײ

. פערטיאבטערהײד פערבלינע בין איך אונ ,אוועק אין ערי

.זעהעז ןױעדיעי באלךיגעס אױף לעזער, געעהךטע ,אך;ע


