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ר ךער ע אצלינג ד פ ♦ טוי

 נעפארבטען פיץ ךעם אויף ,זאל אויםגעפוצטען אשײנעם א^רױםין אין
!נעשטארבען נאריװאס איז זיא ,דאמע אװעע ליגט פאל,

 טרױער דיעזען אץ בראכט פאר פרוי װעע ךיא האט יאהר зо _קאךנע
 זייער ’׳ ווײניג זיא האט פערנעניגען,י איהרע מיט וועלט ךיא פון .?האל
.נענאסען ווײנינ

 אננעצונךענע צוױיא ,געךעקט איבער זיא איז טוןי אשװאךצע מיט
.נךאפץ צו אידזר בייא שטי;ען לײלטער זילןעךגע אין ,לי?ט

 לאנןױטץ ךעם אויף אויסגעשפרײט לינין װאם ,שײנע.קאוױארין ךיא
 ך־עם ביז .ערד ךער פרן גרײכען װאס ,שפי^לען הויכע גרויסע ךיא ,פאל

 םאמעט בעסטע ךיא מיט זײנען װאס מעביל׳ אךטיגע גרוים דיא ,פאטאלאק
 שטײעןיאץ װאס קוױיטץ, בלומען/ פאר^ניגענדיגע שײנע ךיא ,בעצױגען

 וועלבע פױגעלעןי, זינגענךגע פיייליכע ךיא ,פענ?טער לי־פטיגע $רויסע דיא
 בשום ניט זאמעןלקאן צו אלעס ראס ,שטײנעלען־ זײעךע אין אתפ שפךיעק

 ׳ טרױער מוךאךנץ ךעם ,אומעךיגנײט שךעקליכע ךא ^רײבין פאר אופן
 זײער פון אפגעזאגט זיןי האט אלעם ,אלעס .ז_אל אין איצט איז װאס

 זײא קלאגין טרוייער/ אטיעפען זײער נאר אשטילץ, מיט אונ ,פריילעכקייט
א אוייף אלע т 'וױהךטץ געטרייע אונ ״ליעבע זייער ךאמע/ ױ;נע ך

 ,לײקטער זילבערנע ליא אץ לי?ט ךיא ?ךענען ,בלאם זײער
 איז איצט ,וויער וױנקעלעןי'.' אלע זײנעןי ,טרויערךינ פי^םטער / אומעףג

 ,געקרײנקט טיעף אונ ,ווײנשךיגי ארויס איז זאלל אץ נעקומען ארײן
.מענש ךער נאוהי- בעל אונ ידזםן פ^׳ם סוף ךעם זעהעמ־יג

;••••מאמינלןע ,ווײא אי/ !••••מאמינקע - י
 י מאמע •••• געבליבען אײנע ю פון •••• ןחיךה בת דײן •••• איןי -

 אויןך לעבען מײן איזי דיר אן !מאמע אי 1׳ ייר אן !מיר מא לאזט װאו
!איך וױל שטארבען ,שטאךנען ■•־• לעבען רףן ניט

 אוייף שטײענףנ איאהר פון אמײךיל געטעגהט האט טענוה ךא
.^אפינס צו מוטער ךיא באייי לניא ךיא

 דער האט “! ׳. ? געקומען חא בי־ןט זײט װעלכעי פץ !,ער נ•' !״פייער - י
אונגליקליפער י ’ נעא״נ(



 אונ ,הא;ד ךא ברעכץףג ,גע^ױען אלמן גײער שפאנעל אוננליקליכער
.כ־אפ געשלאגען^א זיך פויקטעז בייךע מיט

׳ לענעץ אין ליק3 דוא ,?לױ געטרייע .קלוגע דוא ,היל אשת ״דוא -
 אהעלישער !געײאױען ברע^ט פאר ביזט דוא פלוצאננ װיא אונגעריבט, וױא

 או^יליק מײן ,וועה י מיר פ.ץ ט;געחאפ » אױנענבליקליןי ךיר האט פײעל
!הגרול ים פון נרעםער איז

̂ז היזק אנרױםען פאר װאס ,טאטינקע טאטינכןע, אח, — ״  האט אז־
- נעטראפק •

 אז ,זיי־נען מיר אועלייןליך װיא ׳ קינד אײגציג מיץ י קינד מיץ אי -
̂־ אזא בײא ,געטךאפען פאצאנג אזױ מארנע/ אונלאזױ האט קויל ךער  או

 פעלךשער, רופא,.קײן _קיץ ךאקטאר׳ ךא.קיץ ניט איז װאם ,צײט גליקליכע
 איץציגער׳.קײן _קײן איצט איז$ראד ,להמגיס אויף וױא ראטיךער, לךין

 אךאכןטאר זייןי, >ןאן עס ? יודעז מי ,הײם ךעל אין זײא פון לעןעךיגער
 װאלט אינ ,מיטלען געפעען וואלט ,אךאקטאר , לאט#גןעס געגעבין וואלט
 אט אז !םטײטש לעבין, בײם האלטץ’ ךער נעלאטעװעט, אפשל אידול

עט, פון או־יף זיא שטײט  בײם זיןל־ זיא זעצט אט געז^ד, אונ פר־יש גאר ן
 ניט, פיהלט אונ ,לאכט אוג ךעןצײלט אונ ךעךט טהײ/ טרינקט אונ טיש
ט’מאל, אײן ימיט ניט. גאר 'אגוךנעטא אחאפ גי  מיט ,אבלענענעס,

 זיןי !פאךטינ !אוים אונ ,צײט אשעה ניט געדויעךט .עם ,אפרעכעניס
!■•••יאדורין ךיא נעלאזין אױם

 פאר געשטאייין זײ;ט איױזל !נשמה טלוייעךע ,נשטה -״פלושע
 אלעמע יא^ז פאר אױןי איינ ,קי;ד אײנצע אייער פאר אונ מאן/ אייער
 האט שרהלע איהר וואס צךקות פיל ךיא ,טובות ^רויסע ךיא ■••• פרױען

 פסא בײם אײןי פאר זײן מליצים מלאכי זאלץ תמיל, געטאהן אונז מיט
 האבין ווערטער ךאזיגע ךיא ר האבין איהר זאלט עךן גן הפבוד,יאליכטיגין

 / לינט טויךטע דיא וואו זאל אץ אריעקומקדיגזוױיבער, אךעמע 2 גע/אגט
” !אמוךא בכױת, מיט קולות/ מיט

 ווער !אמהות דיא פון שרה אי !מײן"עױבעךערין !שפײזעןין מײן -
 איז מיר װאס / דולדז אפרישע אגרױשע נעבען פרײטאג אלע איצט׳ מיר װעט
 אין העלפץ ,שטיצין מיריאיצט וועטי ווער •••• לשבת משבת נעווען גינונ

.געטענהט אבױן שטאךט אנעוױסער האט ? נויטען מײנע
 ארעמע קלײנע: מיינע ,אייןי פאר י דאגהן איצט וועט ווער ’ -

 /ווינטער צום זאךגין פאר תמיד אײןי פלעגט השלוט עליהז זיא קינךעל?••••
 ״עךן גן אליפטיגין זיא, .בגךים׳לעןי מיט שטיװעלעןז/ מיט ,שיכלעןז־ מיט
 צוט מיט אונ ברויט מיט ,דועלפין אונטער איגז פלענט ,יהאבין זיא זאל

 אלמנה אגעװיםע האט !••••קלאגט !קלאגט.קינךעללעןי )אצלה אי .פלויט
. נעטענהט קלײנע.קיפךער:אפט מיט

װײנט נשא״ני(



о

 מיר העלפט אלע, וױינט \ אלעמינהןע וױינפ :,וױינט.קינדיערלעןי -
 גוטער איי אוועק׳געפאינץ,י אימ פץ איז מלאןי גוטער אונזער ,וױינען
 !••••זינךיגט פאר ליר האבין מיר זינךיג, ןייער אפנים זײנען מיר !מלאןי

 דײגע יחסדים., יייגע צךקות, ד־ײנע יפיל אזױ ווערוױיס מלאןי! מלאןי!
 גוטער איז אט :זאגען פלעגיאיןי “!״שרהלע וױאאיןי, ,טובים מעשים

 אשײנעם / קלײד מאךנע אגאי זיןי.עפעס מאןי ,סאמעט גוטער באלכאט,
 “’״שרהלע .ארױס קומט טאג אלע ,מאךעט שײגע פאר װאס ,זעה פאלטא,

 אלעהאפין »אפײ^ס זײער״ הײ;ט שפילט מען אץטהעאטער, גיץ יאמיר
 דיא פון זאגין אפ זיןי ,אשמײניל מיט פלענט ,שרהלע אונ ,בילעטין

 / ״אנוא :פךעגין מיר פלע?ט אונ טהעאטעלם אלע ךיא מיט ,מארעם אלע
 אךער פאילטא ךער קלײד/:ךיא טלעפץ אן דאלף וויפיל שלום, ליבי;כןער

 זיא אונ ,אהשבון מאכין תיכף איןי פלעג אשטייגער .“טהעאטער י ךער
 3 אלעי 2 אװאןי אין .גע״לט דאם מיר בײא נעמען אפ מינוט ךיא פלע^ט

 דיץ איז װאו שרהלע ״נוא פרענין: א^הײבץ דאןל איץ ?לענ נאןיידעם
 .הןעשעגע פון נעמען ארויס זיא פלעגט ךא ’“•••• פאילטא״? דיץ קלײד?

 זיא ׳ .ענעים צרקה פאר וואס אויף’ װא^אונ ״זאגין מיר אונ אחשבון
 נאר געמייץ, יגאנץ נעגאננען זיא איז תמיד .טאהן פאר געלט ךאם האט
 ׳ אךעמע ראטעווען געלט דיא מיט ״ןעסער געקלײדעט״ ויײן אלנ ציכטינ זײער

 פעך־ מעהר פיל איןי האב פון ךער ,באדערפטיגע’ נויט דועלפין לןראנפןעי
 ,בךיליא^טען ,גאלהךמא^טען אין אויטפוטצץ זיןל־ וואלט אץי וויא ,גניגען

 דיא שונאיט ױדעשע דיא בײאי רײסין אויף אונ ,קליידיער טהילערע מיט
 דיא ביז געווען נו־תפ זיןי זיא אט1ד אזוי אט . “!מילער ךא מיט אויגיןי
 אמתע ̂עכט אײן געווען איז זיא אי״ .לעבען איהר פון מינוט לעצטע

 האט זיא ויעקב, יצהק אברהם בת געויוק איז זיא ,“טאכטער ״ױדעשע
 אונ.ער מאן. אידזר באקלאגט זיא האט אזױ •••• טובותו מדות נעהאט
 א^געקוטען זײנען ךא נאר ךערצײלען שבחים״ אםןי געווים נאןי װאלט

 ךעם האט מען ארג ,חפךה-טעס ײננע אונ אלטע ךיא מיט ,גבאןטעס ‘ז־יא
ליפןליכין  אונ ,דאךטין פון געךוען משלח יהיד־ה בת זיץ מיט אלמן או̂נ

 מיט ,טהרה דיא צו אונ נײען, תכךיכים' ךא צו געגומק זי־ך האבין זײא
-“״לןרעקצעניפק אסןז מיט אונ ,קולות קולי מיט ,געפילךער’ #רוים .

—>1י5י1̂  ——״

.2
 מעשים ךא אין אפאליאךאק ,אםךר זוכען צו כדאי ניט איז עטי ״אז

 ,מאנקפאךזאהנן יודעשע אומערע פון חפרות דיא אץ אונ אנהגות ריא אין
 איז ̂עס נעווען, גיט מאל ״קיץ איז .עס ,אוטזיםט זײנען אלעיטלחות װײל
טךחה ךיא נךאי ניט איז אז.עס ,ךפשיטא פשיטא ,זײן ניט וועט ?גס אונ גיט

т)צו ז )שא״נ
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 חברות או׳נ ת1גהג:ה ,מעשים דיא אין ,אפאליאךאק מיט אםדר זונען צו
 ױךעישער אגעוויסער אמאל דןאט אזוי אט פרויעןף ױױשע אונזערע פץ

ר הייליג"זזײנען װעךטער, דיא אונ געזאנט, חכם מי  ,זיך וועלען אמת'
 חברה- ךיא פון םךר ךעם בעטראכטץ ,מינוטין אײניגע ,נעמען טךחה ךיא

 פרויילךא נוטהארץ שלוס רבי פון טךוךה ליא בײא .קךישא-גבאיטעפ
 דיא אונ ,•שמשים זייעךע מיט גבאים .קךישא חברה דיא פון הנהגה
וױיטער. אומערװענש גיין מיר וועלין מינוט

 - געזאגט גבאיטע אויבער אײן האט “האבין אין־ זאל יארור ״אזא -
 אביפיל מען מאג ,ליגין ,עלד ךער אין .איז דאם זאן אטײערער פאר ״װאס

”“׳••• ליגין אוייץל־ תכךיבים פראםמערע אין
“פאוועלע אין טאכטער איװ־עשע געבין א;שטײן מאג זאן״ .״אזא -

 האט מק וואם זאן דיא טאפינדיג ,געזאגט גבאיטע אצװײפע דואט
תכךיכים. צו געבראפט

•••• שולךנ גענרנ איז .ער ■••• װאנען פץ האט שלום אםפנה׳ אן -
רײסין אן הײבט טרײנע, בײלע הא, !טלײגע בײלע -

.ננענדלען אביםיל איבער לאזט !ניט זיןל־ האפט חיואםע, -
 רײםץ אביםיל גיט ארויף, אײןד אויף איז אבהלה פאר וואס -

;אויןי יאכנען
•••• זאקין ךא נײט אײןל־, נאט !חאםע שײנדיל -
.צעפציק ךעם נײט זיא !מיר גיט !מיר גיט -
 איהר זאלט געחאפט אוים ̂ אײןי אויף איז אחאפענעם פאר װאם -

.... או־יןיןעס מיר גיט ,וועךען
 לאכיל אין ארײן לייגט ,אויןי איץי נאט ברײנעלע, אײי נאט -

.פאךים ךעם ,נאךיל פון
••• אײןי איןי שײנק מצות אזעלכע ,אמצוה מיר או־יף־ -

איז כןאױזינהןעלע אין פי^ גנבענען ? ניט אײןי געשוועלט װאס -
ווייבערלעןי? ,איהר מײנט װיא הא? מצוה? מעהר

 מײנ?ט וואם •••• תכךיכים פון .יתור אײךער ,גגבענען פיש -יבעסער
 מען •••• מוביפ? מעשים דיינע פון ניט גאר װײםט מען ,צירליצקע רוא
 מיט פלח גוט, ױײסיגאנץ מען בץ, איך טאכטער אױךעשע וױא !ווײם

•••• געקומען ניטץ צו א;א ••• ;אן ארשין אהאלב
:אגמר אםוף !אםטאוועט !פארהערין צו זיןי אײןד גענונ ,נוא - י
.מחלוהןה ךיא י-עשלאנען איבעי יידעגע אלטע איץ האט

?יאי אויאי ׳י צו־געמען איבער װאס מיט זיןל האט ,איחםן אמענש, -
.או־יגין דיא פאר טױדט ךעם זעהט מען צונןריגען,יאז זיןי

ײאם גיכין. אין אפשר אונ •••• אוטקעלין זיןי וועט היזק שלום׳ם -
קאכטז אטאפיל וויפיל אט ,אווײב גאןי אמאן דאם קלאנט וױפיל ? איז (т׳г) אייל



 ״.« ? זיא אןעל ,האבץ пип וועט,ער שבעה נאןי אוראי יער.עןד. אויף
•••• ייאהרק ךיא צו אקלאנ •••• נעבעןל זיא

 זײא ? איז וואס ,^לשים נאןי ביז וואךטץ שלו־ט װעט ’ ממתמא -
? געלעבט לעבץ אשלעכט רען האבין

 אונ ױ;נע ,דא מײךלעןי ווײניג זײנען ",עס ? לעבץ אװטץ אז ״אונ -
 ׳ יאלזױגע אזעט־יצען אײןי זאג איןי ,אמײךל נעמען נאץי װעט ״ער אלטע?

י • “געסען פאר צו־ות אלע װעט אמ
גיט, גאר גאר ,מייךיל _קײן נעדומען ניט שוין וועט אז.ער ,״רעכענט - *

 האבין אונ ,געז^טע שײנע ,^רו^עס ,אלמנ-לןעס 'גענוג ,ךא זיינען ״עס
•• • • אויך נדין

 שוץ אסיפה ךא ? גןאים דיא פון ווײןערליןי זץי הערט וואס -
געהעךטי? האטװעי איהר װיפיל? פאר געענך^ט? יטוין ? געײען

 בײא בעט ימע גוט, גאלץ זיןז ךי^ט שלום ,געענךעט ניט נאןד -
зо הנל סך אידזם о' 50 נאר גיט יאונ״ער נעלט תבלקבוךה .

? לײט חבךה אלטע ךא מיט ’? גבאים ךיא זאנץ וואס נוא -
ז; זיץ מקבר זיא גײן שלום״אלײן זאל זאגץ״ זײא -
? שלום זאגט װאס אונ -
גע־ דואט שלום הערען. צו אמוךא איז , זאגט י׳יר ■■״1זאגט! ערי-

̂ט  זײא װעט אז.ער / געמײנט דואבען״אלע ,חברדז.קךי־שא אמולאױף .עפע
 האט,ער “? נעגעבץ נאמעןי שיינעם דיעם איץל יהאט ״ווער .אײנ^ליעען

 ,אײנס אלעס ׳ אײןי פאר ניט פאםט ,חברה.קךישא נאמען ,דער 'געןאגט
 זײנען יאךמי־לכןע-״-ייװאו ךט־ם ךעס פאקטיניט גזלן ךעםװאלי 'פאר וױא
 איעליגןליכע? יךא בײא אראפ, תטיד רײסט וואסאיהד געלטץ׳ אלע דיא
 קבוךה הונךעךטער ףא פון מא?ט יאיהר וואס ,ת^ליתים ךא זײנען זױאו

 רײןי, אונ אךעם פון ,לעבעףגע אונ טױלטע פץ ,רײטט איהר ? נעלט
 װךישע ארעמע ךיא פון ?לײש ^טיהןער אינכןוױזיטארען ךיא וױא ,רײםט איר

 קוגעלעך׳ מיט םעוךהלעך זיןי איהרמאכט טךינקט׳ אונ איהר״עטט ניפים,
 שמשים מיט ,ןסובאים זוללים באנךע אנא^צע האלט איהר צימעללעןי', מיט

 ,אימה מטיל אלעמען אויף זײט איהר ,״לײט חבךדז מיט ,יולגע אונ אלטע
 איהר? וױלט געלט מיר? »ן איהר װילט וואס דזלומותו פוטטע ?װאם אונ

 נעמט \ נעמט י אײןי נאט י הונךעךט 2 אײךי נאט !ה^ךעךט אייןי נאט : געלט
 ער״דואט “!••••גענומען צו פילימער מיר בײא האט גאט !נעמט !בריךער

קול. אויפין ווײנעךיג זײא פון אוועק איז אונזגעלאזין, רובל 200
? געבליבין חברה.קךישא בײא איז וױא’אונ -
 מען אוג געלט, דיא גענוטען צץ דזאט מען ] בלײבעו עס זאל װיא -

чв;г יןנר דעם מאנען נעהײ?ק' ךיא". ■ ־ ־' . י ־
הלבשה ךיא טלרה ךיא .געדױעךט ניט מער טאקע האט щ אונ

י אין י )שא״ג(
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 אויף |ראוועט2א? מען האט נעשטארטענע ךיא ,געגאנגען פלינק גאנץ איז
 ,א^שטענדינע זײער.קײן ניט נעווען אפיא איז פרדזריל ךיא ׳ װעלט יענע

 ווענעלעיפוןיךיײא אמיםט אין געשפאנט ,פערךל אבלינד א.ינ אהץנןידיג
 ךיא אויף זיןי ירײעגךנ ,קולות מישונה ארוים” יױבען װאט ,ךעךלעןי
 צו־א ניט אביא ,מען,עפים זאגט וויא ,נאר - אקםען הלצערנע ?ןחקענע

 ניט זיא דארף מער אז ׳ זאל/ויםען דייא'געשטארפענע אוג'פךיי ■••• פום
 נאךעשע דיא צוױשען ,געמאנט מען האט ,ורעלט גארעשע ךיא אויף קומען

 זײט ךער פון אוג ׳ פארג'.עךד אגרױםץ פץ א?ןךויצה װעלט אמתע אונ
 : ווערטער ךיא מיט געװען מוך_ע לײטלזיא יחבריה ךא ’ דואבץ ,מחיצה
געשטארבען!״ ביזט הא אז וױםען זײא •••• בת ״שרה

 אין גענאגגען אליץ ׳ גי/ענךג זעלם בית פון ,זיינען לעבעףגע דיא
 פניםגעװען׳. ט״קבל פיץ »ײערי אוךחים ךיא דואט שיעקער ךער ,שיעקעלע

 פלעשלי־־ן ׳י?נטליכע מלאכים גוטע ךיא געווײען באלד זיןיי דואבין טיש אויפן
 ,ביר פלעשלעןי ••••',עטליכע שאמפאניער פלעשלעך ,עטליכע ,?זפיךט י׳ש

 ,מיט״אחשבוןיאדור'הפעװיה מיטי•'••• קוגעל,'צימעט, ,געפךאטץ פלײש
 זייײר ,.עולעןיי, זײעל ,פיין זײער .קאפ׳ 41 מיט רו׳כ 53 לי מגי_ע ״בס״ה

 זיצין זײא ̂ יתומהלע זיץ מיט אלמן לעל שלום ,נאר ’• ! * ױךעשלעןי
יט  רבש׳עי טראכטין אונ קלעךין ״זײא קלאנין אוג וױיינען ׳.זײא שמגה א̂י

 וואנק־ פון אונגלי־ק דער צלה ךיא ? גענומען פי;על ךער זץי האט װאנען פץ
- ? געקומען ערי איז .

.8

ראי הײםט ךאט ״אט -  מקנא מען מאג מאן אזא אט ■' גשציג ,נע̂נ
 קלאגטינאך שלום פאר"אקלאנען וואס ? יענטע פאךשטעהטט דוא !זײן

 ,אזוי'ווײנען זאל אמאנפבילד אז ,אמאל געזעהן ווען דוא י דואפט ,איהר
 ניט אוי־ןי ב׳ה ךאןי/עפעס בין איןי מיר, תא לױבפט ? טךעףן מיט ניםין
 אין ,וועלט נאךעשע ףא אױף געזעדון אן זיןי גאט ך־אננןען ,נעפטיגע .קײן

̂ג אלעס יאהר 65 מיעע  < נאןי אונ ,אועליקין מיט צרות אזעלכע אםך ,ךי
 טאקע ,װײנען אמתן אזא געטרײשאפט/ אזא נאר גךעםערע׳,עךגעךע׳

 לייט מאנם פון ינאןי איןי האב ,הארצען גרונד פון ,ךראם פאר מיט
.1געןעהן ניט

זיןל־ וואלטין ,מאגען אמזערע אז ,טרײנעלע אזוי, אויןל־ מיין ״איןי -
 שטאךק:אזוי ניט זיןי אונז נאך װאלטען זײא ,טךײפטען געלאזט געכער
 ד־ער שוץ איז היינט ,געקלערט זיןי מיט שיױן האב איןי ,’געווען מצער

 װאלט היעט וויא אט אלץיחשןי, נאןי איז ערי אונ שבעה טאנ -טער5
ז' געשעהף ךאם

נײי )שא״נ(



 גאןי מארצען אוייף וועט ישלום אז ,משטיח ךיר בין איןי !גײן ,נײן -
 .ניט אויןו שלשים גאןי אפילו אז מײן איןי ,האבין התונה ניט נאןי שבעה
ם, א  אנדער אײן איזיגאר דאם בוענש, סארט אנךער אײן גאר איז ךאם ש

 וויא ניט לעבען אגעטרײק געלעבט איהר מיט פשוט האט .ער דואראקטער,
 מיר רײד, ךיא פאר שטךאפץ ניט כויר גאט זאל •••• לעביגס אונזעךע

•••• אלעבין געלעבט אב אוייןי ךאןז האבין
..ךײךן צו וואס ךא אוךאי דאןי איז ,לעבקם אומעךע פון - . .

ניט שופר .קען.קײן אונ צונג׳ אלאננען האט אבהמה ךאןי,' זאג איץ
ךעט .עס נאר ,רײדין ניט ךאךף מען אונ ,ךײרין ניט טאר מען .בלאזץ

 ךעם׳ אגהןעגין ךאם זאג איןי ,יסװ־ים פון ווײטאנ> האךץ פון ,אלײן זיןז
 זאגטמען וויא געשפאךעט. אלטען מײן מיט זי־ןי ״איןז האב נעכטען אט

 איז מען באבע .עלטער אײן שוין איז מען גאט, ךאנך,ען עפעם,י
 אלע נאןי ,אויןי קלײבעךטע אויס אײן אמאל ,אויןי גבאיטע אשטיכןיל

 ,מײנט ערז וויא ניט קרימען פאר אהאר אלטען ךעם ,נאר פךאביר זאכין
 אלע מיט אויס רופט אונ סוף/ אפי^טערן אוויםטין מען״שוין האט אזוי

■••• קאפ אקפיז פערד, בהמה, ניט,יאלטע שטײט קארט אין נעמעןיװאס

 גאר ^עךעלער? « גײיט איהר מײנט לײט, ױװע ךיא בײא אונ -
 ווײג אונ מאן אז ,טרעפט ,האךץ מיין ,זעלטען ,זעלטען !אייגעניע ךאס

ציג געטרײא לעבען  אסןי אין ארײן איךגײא פךע^טמיר אמת, מיט ג̂י
 •••• אננעדועןט אמ ,אנגעזעהן גענונ אונ גענוג שוץ זיך דואנ ••••יאיןי הײזער

 ךאס — לעצטע ךיא ניט יאונ דיא.ערשטע ניט זיינען מיר ? אײןי אךט וואס
 ״איז ,נלא;ץ ’אונטערץ אונ •••■ נלא^ציט פאר גלעט פאר איז מערםטע
!הארצין אויפין שפל װעןט אז^עס אז פארכיג אזוי במחילה

!!! האךצענװ !׳••••יענטע
•• ? וואס ? ברײנע וואס - '

? טהױער אין שלום-ן צו געגאנגען ארײן דאס איז װער ! זעהט -
? ךאס איז ווער •••• זעה איןי -
■••• ?יר אז ,זיןי ךאבט ? פריסטאװ םװ־עב. ךער -
 .עפעפ געבין אקוק ארנ אימקערין’ זיןי אבאלינטע זײנט א׳־הר -

 זיץ װעט ךא ? אהער איצט פריץ יער קומט וויא ? אומזיסט ניט ךאס איז
י ־••• גײעס זאסןי

? גײט איהר -
•••• געה איך -

 הײםט דאס װאס״ ״נאר זיינן וואס ,גבאיטעם שטאט אלטע צװײ דיא
 זיץ, אבל איהםמנחם גוטהארץ שלום פײא געווען צויךיק צוױי שעה א מיט
טױט з ’2 יעךעף בײא זיך זײא האבין איהם, פזין גײענךיג אוועק אונ



 געפרײ» שאמ׳ם פץ אונ ׳ מערכות זימןרע פון א^גערעךט אונ געשטעלט
 אומג;/קערט וױךער זיןז האבץ1 אונ געפוילט ניט גאויי זיןל־ האבץ ’׳ שא?ט

 "זײער ,לעבץ גא;צער זײער איז דאם וואם ,“הערץ-״ני;עפ אונ זעהן «
 אונ געהערט ךאךט צײלט׳ דער ךארטין אונ ׳ געזעהן ךא חױת; גא;צער

 אריי;־ גבאיטעם בייךע זיןי האפץ צווײא.קאטשקעלעך וױא .געןךאכט ךא
 נעבעןי האבין אונ ,אויערין ארנ נאז געשטעלט אױם הויף אין גע_קייקילט

 האט ,יחיד בוךא דער אונ ,זיך טהזט דא וואס וױםץ ׳ געחלעןט בײךע
 וויא״פץ ממש/ געשיהןט צו זײא האט ארנ / צײר גרויםען זײער געזעהן צו

!••״רפאלין אברהם רבי געוואךפען ארו;טער הימעל
 דוא ווײםט װאם אונ ? דא ניט דױא ביזט װאו ׳ רפאל אברהם ,אח

 װײם .ער , מדט אלע אױף / ןױתין אלע אויף איז רפאל אברהמ ? ניט
 ,פארנומען זיןל־ האט זיא ײען / גענאנגען וואפער אין איז ױיענע יענע ײען
 -טען,9 אין גאװען פאר איז י>פ יטעג וױפיל אונ ,נעגאעען איז זיא וױפיל אונ

 לשון אלע מיט ,ךפילרת׳ן אלע ״נײעסלעןז/ אלע מיט ,פאטפטק אלע
 מײךילשער ד־ער איז רפאל'ן,/ער אברהם בײא נקריגין צו לאיז הרעלעןי

 ׳ שדכן אינ בךדון ךער ,זאנער גראםען ךער ,רבי װײבעלשער יער ,טלטד
 רפאל^קאן אברהם אויס. ניט זיןד ילאזט אינ.עם אן, זיןז־יניט הײ$ט איהם אן
 “״נײעס צײלין ךער זײא אונ / װײבער ארעדיל מיט מאךק מיטן אין שטעלין זיןד

 דיא אז אפיילו אונ , נא?ט פאר в ביז ?ךיא דער אץ 8 פון ,פאטקטין מיט
 ,אהי׳ים יעדעיע זיןי גײען אונ ׳ הערע^ךיג ימאום מאוט שױן ווערט ױײבער

 שטײט אוועק, ניט .ער נײט דאןי אלײן/ אײנער ^לײפט רפאל אברהם אוג
 צונג דער ביז ,אלײן זיןי מיט ךעט אונ צײלט ז־ער אונ / אךט זײן אויף זיץי

 איהם צו וואס ךער.עךסטער איז רפאל אברהם .טאהן וועה אן איהט דוײבט
 ,ויעלט גאנצער ךער אין טרעפין וואס מעשױת אלע מיט “״נײעסין אלע קוכוען

 מיט / 'שטעךטיל איבעךין נאנךער פאר זײא נט;טךא בפבודו אלײן _ער אונ
 אמאל טךעפט עס אז או-נ פאסט, וויא״עס אונ ,שטעהט פאר וױא,ער ת1הופפ

 ,יאטחפר אלײן רפאל אברהס איז ,פאראן נײעש איז.קיינע הצד מן אז
 גיט ?גר קומט ךעם אין והותר, די דא איהם בײא זײנען וכזבים שקךים

 זייעךע פאר זעדזן ךער האבען ננאיטעס 2 ךיא אז ,אשטײגער - .קוךץ ‘צ
 ,איהם צו גיגעבין אלאז זיןז ,בײךע זײא האבין ,רפאלץ אברהם אויגין

 אבגעשפרונגען איז רפאל אברדזפ אז ,פײער אזא מיט ,האםט אזא מיט
з איז ״וואם געפרעגט שרעק מיט זײא האט אונ ,זי־ןז־ ךןינטער טריט ? ■•••“

 אײך פץ טאכןע כויר וױלין ךאם אדרבה ? איז וואס ? איז וואם -
 וואם •••• וואם ךעךצײלץ, זאנין, א^ז זאלט איהר רפאל, אברהפ רבי

• •••’אהער? .ער 'קומט וױא פריץ ךער דא טהוט
 בעטץ שלום רבי ̂ביו־ אונזער צו געקומען איז .ער }פשוט גארמ -

אגאנצע ךאס איז אײןל בײא דוא? ? אײך װאו^ךעךט איהר ’•••• חשבון
פליאה ' )שא״נ(
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 ,אפאלשע \ וועלט הײנטיגע אין אזוי אט ,זץל װא^ךעלט ניט ? פליאדז
 מיר גביר,י יענעם ,עשל יענעם ?ז_קנא ״ זײנען מיל װעלטי. אגענארטע

 שילטין ןאמת אונ געזאגט!״ או;ז אויף ^שירות ז״יינע ״הלואי זיןי וויגשען
 איז ,גביר ךער ,ךעליעשל וואהם ,קללה: ^רעטטע ךיא מיט זיןי מיר'

ק אונ ,באג־ןץ ךיא ״זיןי לןנײבט מען ,אילפון א_קיצן  ךיא שטעלט מ
 נביר מעשיה געלעבט איצט ביז האט ,גוטהאלץ שלום לבי פאו־ב.

 / אגלױםעל נעבעןי איז אז.ער אלויס ווײזט סוף ךער נאר ,נגיל אפײנעל
 זײנע'•••• גיט אױןי" זײבען קאפז אין דואר ךיא חוב, בעל אמוראךיגער

 ךאס איז אזוי וױא ,פלעגץ לאןי איהר װעט ? אידור פאךשטעהט איצט
 ,המעשה ךעם.עיהר ךעךצײלין אייןי איןי װעל ? געװארין נתגלה איצט גיאד
 מעשיות .עטליכע אונ ,אמעשה אין אמןנשה איז ךא ? פאלשטעהט איהל

 חארקאװ אץ געפאיץ שלום רבי איז צוליק צוױיא אװאןי מיט צױאמען.י
 פארין ?ןל זלאט פנוזמ אונ ,אויןל־ דאןי אידזר ווייסט יאס ,קױפין מחולה
 .עטליכע ,"פעפעלמאנען בייא רוביל הומ־עלט געחאפט/עטליכע פאךין

 מסתמא אונ ,גאללייטער ?לאצקטניק געװיסען גניים’ רוביל מנךעלט
 ךא אן אשטײגעל געקומען ?נל י איז אהײם מקומות. ^טליכע אין גאך

 נןווי־ דיא .איז ’ שטײגער ךער וויא ,.קוױטאגציע ךא מיט גאל ,סחורה
 וועט ווער.עם היייםט ראס ,“״?רעדנאװיטעליו נעשךיבען געווען איז טאנציע

 קװיטאנציע ךיא געפץ' אלוים טחולה ךא מען וועט יענעם ,קומען איהל מיט
 ,פאפילען אנךעלע' נאןי מיט יזאטען צו ,ביכעל כןלײט זײנע אין געלעגין איז
ט ביכעל ליא אונ  אלע דייא .כןאמאל אלפין ,אהײם קופוקדינ אוועק ער’ לי̂י

 אז פאלשטעהט יעךעל ארנ ,מען יעהט דאס ,ךךןי יבײם אלץ 'זײנען ,זאנין
 גע־ 'איז щ בעת ,צלה אגךעל אײן גאל איז דא נאר דאס, אמ אזוי

 שלהלע יוראם מיט;ךעם/נלויטץאונגליק םעמאטאכע ךא אין״שטוב וואךין
 ךיא געױאךין גענומען אלויס ביכעל ךיא זפון איז ,געשטאלבען איז

 ניט אונ געחאפט/ ניט צײט גאנצע ךיא זי־ןי ד!אט שלום כןװיטאנציע
 ךעל אײף איז .על װאו אפילו ,’פאלגעםץ האט/געוױס ,על ,נענןלעלט

 זיצינךג טאג ךליטען אױפץ נאל ;גלױבין;איהם מען מאנ לאם ,וועלט
 ,לופין געלאזט האט עלז .ךעלמאגט זיץי .על האט ,̂עלל ךעל אויף שלל׳־ה

גקאגט:' איהם האט אוינ פױ_קאשציק,זזײן
-  קלײט ךיא פון קוױטאגציע: ךא ,1טייעלעל מיץזאלויט, ״נעם י
נ נניכעל,  פאל פוד 50 פידזלעןיצוא זאל פול י.עדעל פולען, פינעף ל̂י

 קלקז .מאנופאקטול פוד 250 םחולה אונזעלע אב נעם אוג װאגזאל צום
 מיט יןי1א נעס ,ןעזונלעל יעלעלימעסטע אלט, אויפין ךאלט אלום נאל
*•“פאיועריען וואם מען דאךף אפשל ,’שצאטעס ךיא

 זונט אוג קװיטאגציע, ךיא זוכען אננעהײבץ האט ?וי״קאשציק יעל
האט .על ׳ ךעךשלאקען זײ^ל זיןי האט ’ ] שלום לבי .הױס :>ל איהל

אנגעהײבץ ז' י ושא־ג(
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 אין געלײ^ט .קוױטאנצײע ףא גאל האט .ער » ,;צוױיפלען אנגעהײגנץ
 נןעשעצע אץ זיאיגאל האט אז.ער ,געךאכט זיןי האט איהם בוןי. £לײט

 / נאנט ךער אין ביז״אשטיק אזיבענעם, געוואלץ איז ךא / געהאלטין
 געשטאנען, אמ געגאנגען איז װאו,ער אלע.עלטער אין ,.קעשעגעם אלע אץ
!ךא ניט איז זיא אונ

נע־ שלומ דואט “׳. אונגליק אצװייטעל איז ךאס קינךערלעןי ״אח -
 געשינןט אוועק האט״שלום , נאכט ךיא וואלטעןךיג איבעל ארנ , יאצט

 זאל מען אז אביאווען צוםיװאגזאל׳ אנאךאצגעם 'מיט ?לי_קאשציק זײן
 נעלם קוויטאנציע ךיא אייז איהס בײא .געןען אלוים גיט סחולה ךיא

 אז נעבליבץ פױקאשציק ךעל איז פאלװאונךערט וױא נאל ,געװאלין
 דזאט טאגיצוךיק צוױיא מיט •••• געפונען ניט םדוולה ךיא שױן האט ?גל

 קוויטאנצ;ע-■••זגענומעןפא אי םימױס׳ אלע ריא מיט קחולה, דיא מען
 איהל כןקט גיקומען/ אהײם יױעה״ ךיא״ מיט איז פרי_קאשציק לעל אז

 אויפץ וויא איז יך;עה ךיא פאךגעקומען. איז ךא וואס ,פאךשטעהן
 היזק ךא האט אז״שלום ,צוױיטען צום אײנעם פון גע?איגץ טעלעיגלאף

 אגלויםעל געבליבען איז.על איצט אונ ׳ לוביל טויזענט ז5 י בוךאי געהאט
 האבץדאןי ,שולדיג איז וועמעןישלום ,חובות בעלי־ ךאזיגע ךיא הןינצן.
 זײא נאללביטעל, אוג פעפעלמאן” בנןלט אונ מולא, ךיא פאל מולא
 ־■■• ךלײ אגא^צעל שלום׳ס זײן ממ ךא אז באנןלעךט, גאל ךאןי האבין

 ךעם געחאפט 'זײא האפין אט ,צײטין הײנטיגע זיךי פיהךט .עם וויא
♦געפינען ’ װעלין זײא וואם אפיםעװען״ געקומען ײינען א־נ ,?ליסטאװ

 אװאהלער ,שלום׳ן לבי אױף איחמנות !לחמנות אביטעל ׳ אי -
ש, ק  האט ךאם טובות, ^לויםע פיל״מע^שין מע^ש,יגעטאהן אגוטעל מ

 >ל?‘ האט שונאים װײנינ’איז, וואם •••• אשפיציל איגעטאהן אידזם מען
 אב־ גבאיטעס בײדע ךיא האבין אזױ אט \ לחמנות א^לויםעל !אי ,אי

 איז .עס וואלום ,געלאפין אהײם גיכעל וואס זײנען אונ ,זײעלס געזאגט
ז י .החמה שקיעת בײא יגעװען יטאקע שוין
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.4
 בץט דוא אונ אױב/ בין איןי אז אפגים •• טאג: או^ליקאכעל

 יאהר־ ךעל הײנט איז אט טאג פאלפלופטעל ךעל פאלשאלטענעל ךעל
 ,געשטארבען ’ איז שלהלע מיץ װיא יאהל אקײלשףנ אלונךעל צײט,

 איאהל ;געוואךין גענומען צו מיל אמבײא לעןען גליק׳מײן מיץ װיא
 го הנ'לזםןי אחד־ש איזי וױפיל' ,חךשים 12 הכל סןד איזיאיאהל? װאס
געלעבט האט וואס נאל אט ,געווען ךאיס איז אט אז זיןי ךאכט !טאנ

ײן ' )שא״נ( מ



 פאר אט ,אנגיד אױד געװען איןי בין וואס נאר אט שרהלע, ליןע מײן
 וױפל ,מקויים וויפיל סבות, וויפיל אבער ׳. איאהרין פאר הכיל םך־ איאהלין/

 וויפיל •• מירי! אויף געגאנגען איבער 4יאד ךעם אין זײנען פערעמענעס,
 הויןי וויא !געהאט יאהר ךעם איןי האב גוט אין אונ בלוט אין היזקות

 !יאהר בײם.ענךע איןי בין ניךריג וויא אונ געווען יאהר אנפאנגם איןי בץ
 אבייזער זיץ’ מרז ךאס ,ניט אלײן ^לויב איך נײן ךאס״גאריגלױפיג? איז

 פאר־ מען זאל ךגע איץ אץ מיו.לין־ ךאם איז וויא ׳. חלום אשלעכטער
 אונ גאט געװאלד! ••• ״אײגקס גרױסען אזא אונ ,פיל ליךען'אזוי

 ? שטראפין שטאלקיצי אוניאזױ פיל יאזוי טיר קו?ןט װאס פאר ,משגיח
 א^געריכט ליבעיפרוי׳ מיין מיר בײא גענוכוען יצו פל^אננ האםט הא
 י■ שטי?נץ פײנער אגא;ץ זיןי דאנט ,האלץ מײן פון געו־יפען ארױס זיא
 זאל מען ,אצךה גאןי ארױף מיל שיקטט אונ ,וױיגיג דיר בײא ךאם איז

 אפ אונ נציע:.קוויטא ךיא אוננליק בעת׳ן טומיל אין צוגנבנען מיל בײא״
 האט !סחורה’ רוביל טויזענט 15 ,געשריען געוואלד ,םהוךדו ךא געמען

 ־קײן סלעד רףן ךא אוניניט ארױס'גענוכוען הע^ד דייא נ«ן מיר בײא מען
 ,ווײגיג נאןי •• !אײנגעזינהןען ותהום אין וויא וואסער אין וױא ,שפול
 ךעות, חױת אעעשילןט מיר אויף דוא האסט / געשטךאפט מיר דוא האםט

 גע־ שטאךקער י אונ ^רעסער צרוח מײנע האבין וואס אכזףם מענשץ
 קומען, זיןי צו אגיםעלע לאזען מיר װאלטען ךיא״ךשעים ווען מאכט.

 זי־יא■ ,ליטטין אונ וועלטלען דיא מיט בעפאלען מיריניט וואלטען זײא
איןי װאלט חשןי׳ט פאר מער ניט טענ פינסטערע מײגע מיר וואלטין

וואלט איןז !געווען או^לינןלקו אונ אךעם אזוי גיט' טאנ הײנטיגין בײא
 אז אבער ,געפינען װאם אפשר וואלט אונ״ זוכען םלעךעװען געהןאנט

ט אויןי אטהומען מיר האבען זײא כןלײט ךיא פון האבין ארנ ,געלאזץ /י
קויפט פאר זײנען םחורות מעךטטע ךאס אז ,געטאכט אהל אױןי סחורה

 װאס אחדויש ךען איז‘ ,דזנם אהצי פאר טהײל אךךיטע פאר לעווארץ
 מענשין העךצער/ מיטױדישע מע^שין ? לקבצן אזא געבליבין ינין איןד

האט גאט אז אבערי ,געווען נוהג אנךערש' זיןד וואלטץ ךחמגות/ מיט
אזא װאלף אזא ,פעפערמאן וויא רעה ךזידז אזא מיר אויף אננעשילןט

 מיגליכקײט אלע מיט געזעהן האפין װאם ,נאללביטער וויא שוטה כלב
 איןי אז אגרושלןײט' נאןי איז ,רײםין אוג״צו צונ־ליקין מיר זאל מען אז
 איהם מוז איןי וואם? אײ .הױפייל שטיקיל דעם בײא געגנליפין בין

איןי װעמען חובות ביםעלע לעץטע דיא צאהלין אויס אוג קויפין פאר
איןל זאל ױאס ,נוא .ןלײבין ניט נאר מיר וועט ז־אן אונ שולךיג בין

 בת מײן אײנצעע מיץ ? גאלדעלעז•• ? גאלדעלע וואס אי טאהן?'••
 אז ,טאהן איך ;אל ;וואס •••• קי;ד .עךעלע מיץ ציטעריגע מײן ,יהיךה
איז זיא אז ,אמאל געמייןט האב איך״ !בײא ךער ניט איז ךצון גאט׳ם



 מענש דער ,אמת היליג איז ךאס אז ,איןי זעה איצט ,^ליקליננקטע דיא
 ,מוךאדיג’!ארטיג גרוים אויסגעלאפט •••• לאכט גאט אונ ,טראקט

 ,אשוטה איזיאנאר, אז'אטע;ש איןיי, זעה איצט ,ניץ ,"נײן ’ ^רעלליך
 גרייטץ׳ פאר ניט גאר ,זאךגץ פאר ניט גאר קאןז אמעץש !אךם אפךא

 ךגע איץ אין ,צונעמען ערי' וױל ,ערז ניט ,געבין וויל משגיח ךער אז
!היה כלא ןדויה צוגענומען וועךט

 ךיא מיט ,איצטער וואם ׳ פריער װאס מענש זעלביגער דער בין איך
 נאר חכמה, זעלביגע ךיא מיט חישים זעלביגע ךיא מיט ,אבךים זעלביגע

 איןי בין געבץ,' כויר געוואלט דואט גאט אז ,צוריק יאהר אײן מיט ?ןל;ער
 וועהךט איז וואךט, מײן מײן.עצה, .1חכם אגרויםער ,א?רויסערבױה געװען
 פון צוגעמטען האנד ךעכטע זײן דןאט נאט אז איצט , אפןי זי;ער כעווען

 ,זעלביגר דער ניט גאר בין איןר ,געװאךק נ^הפןז גאר איןי בין ,מיר
 איןד אדרבה מיר, בײא פרעגץ .עצות אוים ,תוךה אויס ,חנמה אוים
 אויס, מיר וױיכין אלע ,בליאה אמשונה וױא .עפעס אלעמען בייא בין
הולאת גקךיינק׳אקלעפעױגע אפאףצלע?טע געװען װאלט אץי וױא

 משפט זיץ אונ גערעכט, איז ״גאט זאגין• ימוז איןי אױד, בץ איך
 וועלי־ך וואלט איןל־ האבץ/ אופוח וועלק וואלט איך אןער גערעכט!״ איז
•••• אלײןפרעגץ איהם בײא אליץ״, גאט מיט רײךין איוב וױא

....שטךאפץ צײ שטאלק אזױ מיר קוימט װאפ פאר רבש״ע: געוואלד
 װאט ,קינד מיץ'אונשולדיג .קינד, מיץ אונ גענוג? זײן שוין וועט ווען

•— ? לײךין נעבעןי זיא דאיף
 וױיבס זײן צ.י או?ןגעגאעען שלום איז מסשבות פינפטערע דיא מיט
 ,שטאךט בךעג ווײט^בײם ווײט, ,שטיבעלע אקלײנע אץ יאחךצײט,

 אוואלף זיןי .ער האט נעװאלץ׳ אמיאבנעשװאכט עריביז' הער, הץאונ
 מיט געבליבץ ליגין ״ איז אונ1 קאנאפכןעלע/ אצובךאכענע אויף געגעבין

אויגין מא?טע פאר
 ® ----*5^4־«+

.5
 צינסט טאטינלןע ,וואס פאר ? פי^טער אזוי איז וואם ״פאר -

 דאזיגע ךיא “? נאןי האבין מיר יװאס לשט שטינןעלע ליא אן ניט חא
 פץ קומענךיג ארײן טאיטער שלום׳ם גאלדעלע, געזא?ט האט וואלטער

.בריענען פאר אגיסעל גענאנגען איז זיא וועלכע צו שבנדו״ ךיא
ײן’ מ גע־ זיפטץ־ אביטעלין מיט שלום האט !טאנטער טהייערע ־
 ניט ליכטיג ךאןי מיל וועט ,אנצי;דין וועל איןי ליכט וויפיל - :זא?ט

 אזוי ניט טאלסט אונ ,גיט דאךפקט ,קינד מײן'ליבעס דוא !ווערען
ביזט דוא ךיר, פאר איז דיץיװעלט, ,איןי וױא טרױערץ אזױ ,זאלגען
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 ?ליק אגניםילע אוינ ,זיױ ימים מאףץ ךיר נאר זאל גאט ,אכךנד נאןי
 ניט .געםין פאר ,אלעם ,אלעס ,צײט דער מיט דוא״, וועםט ,;עבען

 וועלכע װאוט־־ץ הײלץימײנע אױם פפח ניט איז צײט, ךא איןי, אזוי
 פאר מעהר גיט שוין לעבט שרה מאמע זיײן ,געמאכט מיר האט זיא

 פאךהאךעוועטין שװער אונ פשר מײן ,.קאפיטאל מיץ ,אײגץם מיר;״מײן
 שוין זיןי וועט ,ןעטראפען רובל טױזעגד־ 25 בא האט װאם ,.קאפיטאל

 גענומען» צו אלעם מיר נײא גאטיהאט !אומנןעךין’ניט מיר а מעי
 מײנעי געםען פאר ניט מיר לאזט .ער װאס ,נעלאזען זכרון ךעם נאר

 פינקטערגעם ףא חשןי ךער ווײל ,פינסטערגעס אץ זיטץ איך .צרוח גרויקע
ד גו-טע בעסטע מיינע זײנען ע,פרי̂י ץ •••• מקוךביפ בעםטע מיינ מי  אח,
•••• אהרזאי שוין ;קינד

 גאלדעלע נאר ,רײךין גאןי נעװאלט האט שלום אינגלמקלשער ךער
.זיפטץ אגרויסץ מיט געשלאנץ איבער איהם האט

 ךייא נאר טאקע !זײנען מיד א^נליקליןד וויא !פאפינגןע ,״אה -
•••• מערכףנער'נ\ט! נךוביםילאונ אוגזעךע זײנען פי^טעתעם
ײן נ  אויןד מיר האינין ,צײטין גמצע אונןערע אץ ..קינד מיץ ,-

....איץט •••• אץט ,אסןי אונ ,?ויייןך גוטע געהאט
 דזאפט צײטין גוטע ךייינע אץ אז טאטינכןע׳ מיר זעהען •••• איצט -

 האבין זײא אז זײן £אן .עס .פריעד גוטע .קיץ געהאט גיט אויןי חא
 ״אוהבים ךײנע זײנען זייא אז ,אךין1געשו אודאי נאןז אונ ••• געזאגט דיר

•••• טעוח ייץ איןי זעה איצט אבער “נאמנים
 איצט ךאם דוא האםט אזוי וויא מײן.קינד, מיר זאג ? ךדוײנו -

ז ? נעזעהען ארויס
 מײן פון איץטער קום איןי ,טאטי^קע ךעךציילץ ךיר וועל איןי -
 זיצענךינ ,בךאלט פאר אוױילע איהר בײא האב איןי ,דבורהלע חברטע

 'אונ , זאל אין געקלמען ארײן איז אימיצער ״וויא איןי.עןעם הער ,ךאךט
 בע־ דיא וױא איןד הער גאןי ךער קטימע, אןעקאנטע זײער מיט ךעךט

 נײגעיינ שוין איןי בין אשטײגער ,נאמען ךײן ךעךמא^טי ^טימע קאנטע
 טהיר דוךכין געגעגין אקוק האב איןי ;העךץ אונזזעהען, а געוואךץ,י

 מאךאם זעהען ךער האב אונ ,אריץ זאל אין ■טע ^אמט דבורהלעם פץ
 אונ גיץ а מינוט ךיא טאקי״ אפילו געוואלט דואפ י איןי ,דארינשטאך

 מיט זיא זײא, ?לעגין אמא»ל אז ווײםיךאןז, װײל״איןי ,געריםין איהר
 טוינכ׳ען אונ •נעפטינץ.עלפין אונ טאגין דארינשטאןי פיגע מאן איהר
 װײס איך נאר געווען/ פרייינד נו-טע בעםטע ךיא זײנען אוג אוגז, בײא
 טהיר. בײם שטיץ געבליבין גנץ איןי ,אפנעהאלטען האט מיר וואם ניט,

 אוינץ ךיא אץ איז מיר פי^טער' וויא פאר'טאטינקע, זיןל־ אןערשטעל
העריגךג, געטרײםעלט זיןי האבין מױל אין 'צײנער מײנע וויא געװאךץי,

װיא י ' )שא״ג(

15



ט ■••• נוסח׳ל אזא מיט ,אונז גנעדױערט זיא >ויא אג  מיר,מאדאס -״ז
 גקךיגט מען ? גוטהארץ שלום מאכט װאס ניט איהר וױיסט ,כשר־קינד

 לוײן ,ארים זײער איז .ער אז זאגט מען זעהעןו צו איהש ניט גאר
 אויף נעביןי אכחמנות ■••• ארײן ניט שט^י אין קומט ברויט ברעקיל

 אונ ,וועךין ווילךעט פאר איהט בײא וועט זיא ,מײדיל שטיכןיל דיא
 אז,ער ,מײ;ט איהר אונ •••• מרהשחורהגיצע .עוױגע איץ בלײבץ וועט
 ׳ אטעות איהר האט ,געננליבץ אךעם אזויי אמת מיט טאקע שױן איז
 איז ערי •••• בעהאלטין ״רוביל טויןענד 1.עטליכע שיינע מיט נאך לי?ט יער

 יאלף אמענש י ,גערעקט טאקע איז .ער אונ ■••• ניט *שוטדז _קײן גאר
 ייא מען.עפעס זאגט וויא ,גרוגד דעם לאזין עפעס אױןי ,זיןי פאר

 גאך האט .ער ,נוא ■••• לענומען צו הובות בעלי ךיא האבין שמעטענע
 .קײן גאר •••• מײךיל ךיא פאר דאס ?נר רוביל,'ךאךף טז־יזענט .עטליכע

 .ער װיל ,דואט ערז וואס קזטיביל שטיקיל דיא אז ,;אגט מען .ניט *>ולה
 קאזדו איהר זעהט ,זאןי אגלײכע מקא איז קויפץ/ייאס פאר אויןז־
ט’קױם שוץ״לףן ערז וועט דא ,קל>יג: גאנץ  ארויס וןעט האבץ,_ער ני
 פיהרין געשע?טין װיד־ער הןעגען װעט.ער ,שטאךט א?ךער אײן אץ פארין

 ויא .עייןאן פיץ••״ גאר איז שלום אז ניט ימײנט •••• לןען.ער ךאט אונ
“••••’!«ט גאנץ ״' שטיק גנבה^ע

, געעפיגט טהיר ריא איןי האננ ,ד־רוש לאנגען איהר הערקךיג אויס
 געלע טאךאט געזאנט־. האב אינ איהר) צוא געגאננען צו בץ אוג

 בע־■ אײןןר פאר ,ךעךע אײער פאר אײןז יאגקע איןי !דארינשטאןי
שטוב. פון ארויט מינוט ךיא פין אונ •••• ברויט אוינ זאלץ פאר ,זיןי זארגען

••• געלע נעװען ניט איז דאס אטעות קינד, מיץ אטעית האסט -
 גע;אנט. נערףי^ט זײער שלום, האט •'••• געדאכט אויס זיןיזהאט ךיר
 געלע אונ פינע וואס ניט, וױיםט דוא ,נעװען אנןינד־ נאןי ביזט דוא

 •••• רובילס! הונךעלטער אסןי/ אםןי, •••• מיר ^אםטיןי רארינשטאןד
 !געשלע?ט ארוים זײא איך האב ,אונגלי־לןען ,גויטץ ’׳ צרות אםןי פון

 פאטיליע זײן מיט דארינשטאןל אלטער זיעם’ איןי האי יאהר ״ע^ליכע שײנע
 בן אגאנצער געװען מיר בײא איז ,ער לעטױאנין1 אהןללען מײגע אויף
 גא^צע דיא לןיןי אין השלום 1עליד1 מאמען ךיא בײא געווען איז זיא ,בית

 מינוט ךיא דאס איז געטרונלןען, גענעםין האבין מיר וואס טמעךקןע׳
 קינד׳ ליןעס מײן ריר מוז איןי •••'• געווען אין״שטוי דארינשטאבין י בײא
 זיא ג.עטא?ט׳ חתונה בײךן ז_ײא האב איןי אז זײן, ס;לה אסוד נאןל

 ,אוי^נעמאכט ניט גאר וואלט ךאס אונזמײךיל ארים אײן געווען איז ,געלע
 וועלט דיא האט 'או^גליק צוש ,קינד אכשר געװען חאט װאלט זיא ווען

 מײייל,ךא ניטיאױךישע מערדאךף ,נוא ,נוא נעמירמעלט שטאךק
אמאמע איז זיא אז נעזאגט האבין אײנינע ,מחלוקת גאנצע געװאךען איז

פון )שא״ג(
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 פון געזאגט האבין אנלערע נאןי או-נ אמײליל פון אנדערע אילגיל, יפון
 אגרויסער אלאפעטניק״, ײנגיל אשנײדער געווען איז ערז אײנעס. אין בײלע
 ,גליק זי;ער געטראפעןיאויף ײך האט דא אונ ,הארץ אװילךער.עם ,שגץ

 געלאכט 'איצט 'גיט שטאךטיל אין געוואיין איז щ ,צײט אביטערע
 זאל מען געזאגט לײט אלטע האבץ נוא ׳י טקעלט דואט .עס ׳ אחאלעריע

 .םגולה אטהייערע ךאס עולםיאיז ביח אויפי־ן יתומיפ 2 פון שטעלין .אחופה
 געלאזט זיןי דואב איןי ,״פרוח צוױיא ליא געחאפט 'מען האט אשטײגער

 השלוםיאדזוץ, עליהז מאמע ליא אונ רויפיל, הוגלעלט צוױי־ אפש*ר כןאקטין
 לאנפט פו-ן \ געמאכט לותונה אונ בענײט אינ בענןלײט זײא דואט מען

 אפט זייער איהם פלעג ’ איך ,געװען טחותנים א^ז מיט זײא זײנען .מאל,
 אייגענע וויא ,מקרב'נעוןען האבין'זײא מיל״ אונ ,ךנען פאל צו געבין

 זייא’ וױא ,געמופרט ,געלעריצט זײא געווען, מךךיןי זײא תמיד קי^דעל/
 אונ צושלאגץ זיך גאנץיאפט ,תמיי פלעגין ליא ױײל לעבין, זאלץ

 מאמע,עליה ליא טאג״וואם ךעם אפילו ,צייט גא^צע ליא .התענען
 האבין בײרע ,יגעוןען בײךע אויןז־ זײא זיינען ,געשטאלבען איז השלום

 ,װאןי שבצעה גאנצע ליא .איי^געלילט וועלט ליא ,קלא^ט:גע ,געוױינט
 ,פריא דער אין געקלי־פץ ,געטלאטץ ארוים ניט שטוב פון אלטער איז
̂חה » אונ  •••• נעװאלין.קאלטער ״ער איז נאןי רער ,אטנין ומצליב כו

 שלעכט אוועק זיינען עסכןים מײנע געזעדון׳ שױן האט אז.ער הןאלטער׳
 פרגםה מעי/קײן שױן ,ערז,קען ’מיל פון אונ מיר, בײא אונ׳א^ליכןליןי,
 איהם״צו האט גאט אונ ,’פרגםה זובין אלײן אננעהײבין האבין^האט^ער

 2 דיא אץ .,ער גיט געבין וױל ןןר וועמען ,אסןי האט גאט ,געשלקט
 גאנץ גליק זײן איהם איז ,שלימזל ’שלים אװעק איז אונז וואס ,יאהר

 טויזענט אנלעלהאלבין אײן שױן ט:מאג פאר ̂ער אז זא^ט מען ,געגאנגן גוט
 זײבען ווײב זיץ אז,עיימיט נאר ,העלפץ גאט יאיהם לאז אייגינס, רובל
 ךער אז אפנים ,געכקלעלט ניט טלל קינד מײן איך האב ,שונאים אונז

 ,מענשין אויןי זײנען יענעם גאטיאױף’ וועמען אױף ףכטיג: יאיז ווארטיל
 י שונאים מענשין אלע אוגז זײנען לעריבער ,געװאלין אשונא גאט אין אולז

! ? אעז גאטיפון וױל וואס אבער !טאטץכןע אזוי אויןי מײן איןי -

17

 ליא ״! נײעס אביםעלע האג א\ך !פעפעלמאן ה. נײעט ,״נלעס -
ם לויפענליג אריין / דאױנשטאןי אלטער געזאגט האט ,וועךטער ךאזיגע  צ,י
ישטוב אין פעפערמאן ןזערר ,שמדוה אגרויסע מיט ,

!נעכער ךעלצײל י נייעט פאל װאס ז אלטער ? איז וואס -
ר ’ 2. )שא״־( ע ב ע נ



אזנייעס, זאגאײך איןי אניםילע׳ צײט האט געכערי -,נעכערל
!גלויבען מיר איהר מא^ט

.....געכער דיעךצײלט נאר !אייך גלויב איןי ,אײןי גלוי־ב איןי -
עף איהר משקהיוועט ,אוױילע וואלט נעכערל־ וויךער - ען ג
 ךאם איהר קאנטז ךען ל משקה וױא ניט איהר וױלט מער 4 משכןה -

 ךבויר בךי תוןי אונ •••• דוטובחר מן מונחר טאקע אונ מינוט, ךיא האבין
.י׳ש טנןלען 2 נעשטעלט טיש אויפץ , פעפערמאן האט

!פעפערטאן הערר ? וױיזץ ״אײןי,עפעס -
!וױמט ,דארינשטאןי הערר װײזט -
 זאל״ער ,גאלביטער ךךך טוךדז אונזער קומען אהער לאז גײן/ -

 ׳ וויײען אץי וועל ,זײן צוזאמען ךרייא אלע וועלען מיר אז .זעהן אויןי
ניט״! איןי וױל ניט אז

.נאלביטערץ רופען איך שיק מינוט דיא ,רעקט זײ.ער -
 דןבליפ ךױיא ךיא זיינען נעדױעלט, מינוט פינעף ״קײנע האט .עם

 עטליכעפלעשלן־ היפשע גישטאנן שוין זיי־נן וועלכן״עס אויף טיש בײם נעזעפן
 בײן, דארינשטאך לב כטוב ארני ,משקאות א?ךעךע נאןי אונ ביר, ,וױין

 ןעזאנט גא;ץ אונ פאפיר, אפעלטיל ^קעשענע גענומעןיפון ארוים האט.ער
 האבץ ,ג;עפינט אילוט האט אז,ער אונ / איהם.עפענען אנצעהײבעין האט.ער

:אינהאלט דיזען ט:געלײענ חבךים זײנע

בעכןאנטמאכ^נ
 הױפיל מיץ קויפט פאר וועלט ,מאנהײט אקט^אפ ךיעזען ־טען5 ךעם

 .פךײזן ביליגע נזיט גאר י- אין*עטק־-השדים יןא האב איןי װאס אלעפ מיט
.שליפט אונטער מײן פאלצײכענען צו * אכטונג מיט בעט איןי

.גוטהארץ שלום
׳־• שלוםץ מייט איהר האלט װאו בךידעלל איהל זאגט וואס ••״ י נוא

ל אפעלעמענע פאלאן איז.עפעס ,איטצט ביז איאהרען פאל פו-ן
! אן ל א פ א, -  •■״ פעיעמענע א^רויפע פאלאן ,יא'דאױנשטאןל־ י

 האט ,חטים מעות תבל ה^ד־עלט געבען ניט שוין וועט.ער יאדור הײנטיגין
.געזאגט שטײכיל אזים מיט פעפעלמאן

 יער וועט השנה ראש אז ׳ נעזא^ט גאלביטער האט מײן איןי אונ ~
 גילךיך הו^ךעלט е משוגענעיהײט .עלױת;ףא ^טײגין אלײן גיט מער ,שוין
חמישי אלבי.עי, פאר

אױפ־ צוים געװען ניט שוץ איז שלום׳ן פון גאלייטער! ’אמת, -
 האט הטים, מעות דיא מיט איאהלין פאר אז אײןי/ זאג איןי ׳מער האלטין

 איך־ ,געמיינט האי איןי ,דואלצין מיץ אין אײנױגעםין זיןי ש3מע ךער
גוביט ליא ,אפצענע פאר אייןל־ שטעלט .טראגין איןער ניט דאם וועל

פוג׳ם /שא״ג(
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 ׳ נײײם ,ז

.?גי:כ . . .
ף

 ךאם יהר
ךבלר ךי

 Т יאל
׳ וױיזען

ם י ר י ס
פלעשלןד

ן «ך ײ ׳ ב
 ןעזאכט

I , האבין

 הויפיל ין
.פרײזן ע

שאם׳ן

 .... ןענע
Тהאט ים,

 וועט.ער :
גילךין ־ט

м ־ ס י ו  א
 האט ,;ים
 איןי / נט
 גובים יא
נ׳ם

 נוא?••״ ,אנדבה בעטץ אונ געקומען, מיר » זיינען חטים מעות פוג׳ם
 ? עשר פיױטעלע איןי/עפעס בין װאם נעבעף איןל־ וויא אמענשל זאל וױפיל

 מיט קלײטין פץ ךאחאד איאהר חבל טױזענט з ךיא ךאלט האב איןי
ךי פעהלט/אןי щ אונ אוועק ךאס נײט ךירות,  זײנען • • ?נעשעפטין אז\

 גענומען אװעק איך האי נוא,ז---;געשטאךבץ זײנען זײא אזזידו_ע, אלעמען
 זיך ד־א^ט •••• קאפיקעםז 20 האב.גינעבין אונ האךצען׳ פוג׳ם האנט ךיא

 ךיא פון _עזות ךעט מיט נעם, ךעם זעהן נעךאךפט איהר האט - ױצא
 מיר וױיזין אונ ׳ גע^מיסען צוױק קאפלןעסז го ךייאי מיל האבען זײא ,גובים
 האט .ער ,אײןל־ פון אךעמער פיל איז טעלש ךער •••• זעהט \ אגדבה ״זעהט

 בבושה געמוזט אץי האב אוךאי “•••• ךאחאד איאהר רובל טו־יזענט з ניט
 אזעלכע פיל נאןד ךא זיינען ל.עם אליץ נארמיוי :״אונ 20 נאןי געבין װוךפה

•••' האלז אין אביץ װיא זײא בײא געווען איז גוטהארץ שלום רבי וואם
 אנשיע אשײגע !בריךער לחײם •••• בײן אוים !גענרג !גענוג אבער -

’.גט:געןא רארינשטאך אלטער האט !מפלה
פען־ בוךאי געלט אינזער װאלט תא גיט וו־ען ,ברוךער ספאטיבע -

 לחי.ים !לחץם גענומעןלאוני•••' א^ז בײא האסט דוא •••• געװען פאלען
.דארעשטאך לחיים ,פעפערמאן . . . !

ד ך^ט פאר ניט.עךליןי גיװעף וועךט ניט אפשר בין איןי אונ -
 יד־עם בעצאהלט ניט אײןד.עךלעןי ךען מען האט י ךען זאנט ווער -
 האט געלט״! איז רובל טומע^ט אכט חלק/ בעסטען אונ ^ךעפטען

געזאגט גאלביטער
 גאר ,גרט אלעס גוט, אלעם גאלביטער, רפי ליןער מײן ,יא / יא -

.איןעןיג אי •••• איבעןיג געװען איז עךלטע ךאס . . . !
 ניט וואלט איהר ווען !אטעות Г תלמיד ליבער מיץ "-'אטעות

 אױס־ גיט עוױגז -טער.עווינ2 ךער וואלט’ אוךאק, ג-טען ךעם איספאלנעט
 ■••• גענרג אונ אבנערעךט מאל אײן ,נעוואױן געפיהךט

ציג אןער ....פײן אונ ^לאט ,לטיל ,ק̂ו
 יענער אז :געזא^ט גאלביטער האט !ךךןי מײן תטיד איז ,ךאס -

ש! פע פיליעףן׳ זיקלען, , יענעם איןי ,אשונא מיר איז ע ך א  אךאפ ! /
 ךער וועףן / געווען ניט נאר וױא אלופ ביסען פאר •••• געיטלוװען

ד■■״ גוטער ןעםטער  געבין נאןלי•••• דער אונ ■••• נאמן אוהב אײן פך̂י
ט, ביז אקגיפ בײן, אץ ביז אביס א  איןי ךאסל איז וואס ■••• שא אונ ן
 ,פרײנד גוטע שלום׳ן מיט זײ^יינ ינאר ,זאגין צו וואם פון ניט נאר ווײס

 ^טיל,'ניט שא׳ אונ געװאלט׳ האבץ מיר געפידוךט״װאס אויס מיר האבען
•••• איד אלעס אץ האנין מיר אז קלערטיחס{שלום, ״קיעער ניט ,?גר

 אקךעפץ מיט פעפערמאן האט להליה ננב ״סוף :זאלט מען אבער -
ר.... וואךט -.געזא^ט ע תי פ ך א ז(

נארעשקײט )שא״ג(
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 ךיא ! בײא פאר יאהר ̂יווײא שוין איז ווילע דיער !נאךע^קײט -
...שי־ן־ף רקיץ ,סליעד ••••לקיין קוי?ט פאר אױס ננמעט שױן איז ?!חוךה . 

.געזא^ט גאלביטער האט ,פאראן ניט’ איז
 מיט אמענש לחיים, !לחי.ים וטךוים, אײך גענוג בריךער נוא -

 ך?ןה משלם פסוק ךעם געווען מקיים האי איןי ,איןי בין חאראהןטער א
 !לחיים הױצרי... ביד פחומר *איך בךיךער איןי אמת? •••• טובה תהת
’גערעדט. שנוךףג אונ געטרונקען דארינשמאןי אלטער האט ! לחיים

 ךא איהם פוץ צו נעם •־•• שלאפץ גאלביטער,' צו, איהם לײג -
געזא^ט.י פעפערמאן האט •••• ניט גאר טויג ד־אס משכןד״

 אײנגעלײגט דארינשטאבין ,געווארען צוגענוטען משכןה״אמ ךיא
 אױס אוני ,אברוהען זיןז־ גענאנגען אהיים יעךער זײנען חבךיט ךא ,שלאפץ

.מוחות ךא תהען
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.7
 אװיסטער, אפי^טעךער אמות, דלד או־יף אמות, דלד אײעער, •אײן

 פון ווײט ,שטאךט בךעג או־יפין ,װײט ,וױיט ,ךןרף׳ל אקאלטער אנאםער
 גוטו־זארץ שלום י פץ ךךה ךיא איצט איז מעגשץ, פון ווייט ,בענןאגטע

 מיט שפינלק׳ גרויםע ךיא מער פאו־אן ניט .גאלדע יחיךה בת זיץ מיט
 שט;קעי גרויסע אי־צט איז ,זײא בטקום ,פע;סטער ליכטיגע גרויקע ךיא

 אקליעער׳ פענםטעןיל אײ;ציגער אי־ין ,קאפז אױפץ הײגגען שפינװעיס
קי זיץי רײטט ליקטיונרףט ךיא װאס קוים קױםל  פמקום • איהם תלןי ,ת

 װאם ,זשו״קעס ךיא ימיט גיילצער ךער איצט זי^ט ,פײגעלקי אמאליגע
ווא;ד. ךיא או־יף קריכעןיאום

!איצט פיז אמאל פו-ן ,ךולוק אשײנער
אײגענס׳ שטינןיל לעןןטין זיין פאךקױ^ט האט״שוץ גוטהארץ, שלום

 װעמעןיער 'נאר ,יעךעךין אןנעצאלט געלט, ביסיל ךיא מיט הױפיל; זילן
 ױךעשע ,כדי א^ל געלאזיןיא^רוטה, איבער גיט זיןי געװען, שולדיג איז

 וועגץ יזאלץ צינגער ױדעשע ?ךי ,קוקין נאןי גיט איהם יזאלין אויגען
 וואס, מיט נעבאך ניט האט װײל'.ער טאקע אונ ,לײךין ווײנינער איהם

•••• למהנה כוחוץ פןאמערל, נאסין.קאלטין דעם געדונגען דואט.ער
 זץי איןי וועל נאןי/ לאנג וױא ביז מתי, גאט!_עד גאט, ׳•• !"א
 מיר דואסט דוא וואס ?שמהי דיא צוא щ ר וועלט ךער אויף מיטשען

 ,רחמנוית דאןי' ?״האפ צרות מיינע פון נחת ךען חא האטט נעלעביןי•
ת’מיינעזפון מיר בע^רא^יע איןיו וויא א^גלקליכען אײןי אזוי אויף ת  ,צ

״ויש?לות מײנע פון בךונות, מײנע פון ,יםוךים מייגע פון מיר .עךלימע .. . . 
פון אײנע אץ ,זיך מיט גוטהארץ שלום געךעךט האט ווארטער דיא אט

דיא )שא״ג(



 געזונד פיל אידזם בײא האבין וואס ,נאכט לאנגע אונגלי־קליפע דיא
.גענומען צויא

!טאטע ליבער ? נהן1ט? ד^ר ? װײנען ךער ייר העלפט וואם -
 אזױ זיעען מיו• צײט יאהל, 2 שלן איז דאס ;געזאנט גאלדעלע האט

 ךער / בעסער גיט •••• .עלגער אונז איז טאג אלע אונ ,אונגליקלץי
!ניט פעולה _קײן גאר איז וויינען

:געז&ט שלוט האט !טאכטעל טהלערע ,גערענט ביזט ״רוא -
 האבין פךיץד גוטע’טליי?ט?_קײן איץיאװיער ’מיר, פאר איז וואו אןער

 ••• מעלטין פון אונ גאט פ,ץ ווײט זײנען מיר ניט, אויןי ?ךײנד הךץ ,ניט מיר
 פאר אויף וױא ,זץךיגטע פאר אויף וױא א^ז אלעיאױף קוקץ עפעםי

 פאר ניט גאר שױן נןען אץי ,קלד מײן ניט וױיס איןי •••• בךעכער
 פון מען^עפעם, זא^ט וױא ,מענשין פון נטלויף;א אליץ איןי •••• שטעהן
 אתקיף׳ געווען בין״איןי צוריק, יאהר г מיט אטי, אז ,וױיטאנ פון בושה

 איהם מיט האב איןד אז ,געווען אכבוד איז יעלערין ,אגביל ,אטהו״על
 מיט ווי־לין יענע אז ,אכבוד מיר איז איצט ? איצט אונ ••••' גערעדט

 האבץ זײא וואס קוןש, פלי דיא מער, לאךפמען װאס •••• ךײךין מיו־
 אױם איצט ווײכין״מיר ,אסןי גאר געװען נדונה צײטין גוטע מײגע אץ
 מוךא האבין זײא וױא גלי־יץי ,מיר פון א^טלויפען זײא אמגפה,י וױא
 אץי אז ,זיןי דאכט \ אטובה זייא גנײא בעטין ’ ניט .עטװאט זאל איך

עט בײא איצט ״ביז האגנ  שלעכט איז אונז װיפיל \ געבעטין ניט .קי̂י
 וױים צייט■ וױנטער אדירה, אן ,הײצוננ אן ,ןרויט אן ,ביטער אונ

ז פון ניט .קײגער  ברעג אױפן .קראכין פאר בעםער מיר זײנען ,א̂ו
 ,נןאפטין װאלוויל א^ז זאל נאךע, נאםע פץםטעךע ךיא אט בדי ,שטאךט

•••• אנקומען ניט צו״קײנעם אביא
 גא^צין אין גאר זאלען מיר ווען קלד, לינע מײן’ װײס איך אונ

 מײן מיר׳ פאלנ •••• געװען ^לײכער א?שר װאלט דאנען, פון אװעק
 ?ןאמקעס, ;ו^עךעי‘ טאג, מאלגעךיגין אי דואט נעמען װעלין מיר קינר,

 אונבע־ צווי^ען קומעןי װעלין מיר גיץ, אוועק פוס צו וועלען מיר אונ
 וועליאיןי דאלט ,לעבען ךער זיץ גןיעער או;ז װעט ,מענשין _קאנטע

 אבושה, כלל איז דא װאס פלנםות אזעלנע מיט ,שעמען זיךיניט
ד מײן ריר אפיא  וועקט דוא ,זיץ בעםעל ךאךטץ1 אויןיי וועט / ק̂י
 דא וואס ,גענײ ,אלבעט הא^ד אזעלכע מיט פאלנעמען ;יך כןענען

 װאס״האןען יענע בײא ןעטץ זיןי גיץ וואתם דואיניט, באקומסט
 זאל מען אז ,יװאךטין זײא ארנ ,ניט א^ז פאלט נעלעבט אונז פץ

 מײן.קינד .אונבעקאלטע פלעטלע צװישין איז' אזוי יניט ■••• בעטין זײא
 אלעס שיין מיר האבין דא י ,דאנען יפון אנטלױפין לאמיר ,מיר פאלג
•••• בא^ראבין אונ ין;פאךלאן אלעם

פון )»אײ(
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,שטעהסט פאר דוא װיא טאטע ליבער טוא ,וועגץ מײנט פון -
 ,פךי^ד אן ,געלט אפחטה אן •••• מוראךינ זײער ךאסיאוים ט:ווײז מיר
 ,'מויראךיג מיר’איז ,מענשץ פרעמךע אוועלט צוױשען ,בעקאנטשאפט אן

 ךיא נאןי וועןץ; « אן יוואס ניט האבין מיר נאר, ׳.' אומעריג זײער
 צו ךא/ואס גיט געווים איז״ נעטץ, מיטךיא .כןאלט ךיא ךירה, טהייערע

 אפילו גײן, לאמיר •••• אומעדוםיבעקומען מיר װעלין' אזאדיךה ,בײנגען
 זיןי עולס, בית אויפץ ,גײן ארויף פךיער נאר װעלען מיר •••• מאךגק

 אמאל שוץ וועלין מיר אויב ? וױים װעל •’••• מאמען דיא מיט געזעגענען
איהר.קבר וועךין געװאר קומען

א -  מיי וועלין א>וי ,דאם פלײבט אזױ ,קינד מײן גערעקט ביזט \ו
 זאל גאט אונ ,^רײט מיריזיןי מאכען ,וועףין נאריטאג זאל ,טאהן
!•••■אומעדום איז ער ,העלפץ א^ז

.8
 געשיץט אךײן האט ליקטיג״קײט אדולקעלע ,טאג געװאןין איז .עס

 ךיא ,בײךץ בייא האט סיךאטט ארנ’ ,״קעלט פון .ךךהלע שלום׳ס אין
 האט ,בליקין שטילע אונ שטומע מיט .געטרײםעלט מױל אין צײנער

 איהרע יקישין אצוךיסענעם פון אציןי אין ,אנגעהײטיןיאײנפאקין גאלדעלע
 האבין ,טרערין ביטעךע ,גרויםע ,טךעךין שטילע זיינע• שלוים חפצים,

 איז ’גרױםעיעשירות ד־יא אוינין. ךיא פון געקייכךלט בײדץ בײא זיץי
•־• קלימקעלעך:קלײנע: 2 אין געװאךין אײעעפאנןט ,צײט מינוט אין.עטלינע

 גע־ האט אוג ,דאוונען גע^טעלט ווײלע דער' זיןי האט שלום’
 ,פארךראס זיץ ,ביטערהארץ ־ײין .«געקומען איז איהם וויא ,יאוױנט

 בײא .' געגאםץ אוים ךאוונען אינ׳ם עיז האט ,נפש .עגמת זײנע מיט
 שלוס האט מעשױ, בכל וחסיד דרכױ בכל ד צדיק װערטערי: ךיא

 מיט צו פאלט .קינד־ אקלײן וויא ,אופן ךעם אז״ף וױיגען אנגעהײיין
אל .ער אז ,פאטער צום החנוניט  אלער ׳ בכןשה זיץ’ געבען איהט /

 אויך האט גאלדעלע אפילו !שמײסין איהם אויפהערין זאל״ טאטע ךער
 מיט ?נךלעך גאנץ איהם האט אונ ,בכױת טאטינם ךעם שטאנען״ פאר

 טרערין דיא צײט׳ שעה אפאר געדױעןט אזוי האיט ראם .געהאלפין
 ,געטליבען אןכוחות טזממ טאר,ע זיינען זײא געלאזין, אויס זיןז האבץ

̂ט האט שלום װיא באלד נאר ̂ךי ̂ע  זײא האטין אזוי ,דאוונען זײן גע
 געגאנגען זײנען אונ ךיךה, וױסטע פינהטערע זײער לאזין פאר בײדע
т וועג. זײןןר

 זײא האבין ךאם זייא? גײען װאוהין ? וועג זייעי איז װאו נאר
נינען זײא װאו ^לײןי נאר איז בײךען זײא געװאופט. ניט ״אױןי אלײן

װאו )שא״ג(



 ערעיזײ פון שטאךט, זײער פון װײט וױיט/ אבי אומעהם ,קומען זייא װאו
 פאר גלײןי גאר איז ,מענשין פײנע ארנ פרײ;ד גוטע זײעו־ע פון ,בענןאנטע

• אונ^ליקליכע ,עלענךע ארעמע פךעמךע זייא זיינען אומעלוס ,זײא
 געווען איז פינסטער אויגען/' /דיא אין געוועןי זײא איז פינטטער

 מ־אע אדמקעל מיט געווען פארצױגען איז הימיל .ךער ,טאג יענער
 גאנצע דיא פארךעקט האט טומאן אגעףכטער א^רויסער ,לזמאךע

 ניט מען האט וױיט/ טריט 10 פאר געשטאנען איז װאם ךאם אז ,װעלט
 זײט ךיא צו * וועג זייעױ גענוטען זיןי יהאבין רײזעניע׳ ביידיע דיא .געזעהן

.עולם בית ױךישער ךער זיןי געפינט .עס װאו שטאךט
ת, דעס אראפ כויר דאםגץען ״אט א  אלא;גען גאן־ האטישלום ב

 אט’ ,.קינד מיץ נוא .עולם בית בײם באלד מיר זײנען געזא^ט, שווײגען
•••• מאפוען אומער מ'ט געזעגענען זיןי מיר וועלין באלד

 געשטאנען בײדע זיינען זײא אונ ,געדױעךט ניט טאקע האט ,עס
עולט. בית פון טהויער בײם

/ אךט הײליגער ךער געוויזץ אויס מינוטען יענע אין האט שיעקליןי
 האטיאין דאס ,שנײ מיט באךעקט געווען ביסליפווײם זײנען קברים ריא
 פארךעקט זײנען זייא וויא ,געוױזץ אויפ טומאן געךיפטין זרונהןעלין ךעם
 וויא געוױזען,עפעס אויס האבין מצבות ךיא ,לײלעללעןי ווײםע מיט
 פרן ניטאקול, מען הערט .קיינעם פו־ אמ ,שטײען מענשץ עולם אײן

 רוהינ, זייטין,: אלע פון שטיל •••• \ שטיל אריהר ניט מק זעוזט קײנעם
 איז ךא זיפטץ .קײן ,קךענטץ; _קיין רךינעם פון ניט מען העלט ךא

 ךער בךעג איזיךער ךא לעבע^סיים, שטוךינזףגען ^רויםין פון בךעג ךער
!יהורים אלע 'פון צרות/ אלע פון דאגות אלע פון סוף

 יעךער » ,.קבךים שורות נעגאװען.עטליבע דוױןי בײךע זײנען' זײא
 װעלכען ״קבר צום געקומען צץ זײנען' זײא יביז צוגעקוקט גוט ײך מצבה

.’געךאךפט האבען זײא
 שלום האט לעבען! מײן ^ליק׳ מיץ באנראבין לילט דא ״אט -

ען אשירעקליך מיט אונ ,געווײן 'אייטער מיט אויםגעשך;ען תו  .קיל רי
 זעח ,אויגין דײנע פון שארבץ ךיא אר^טער וואךף שרה׳לע ״טהײעךע

 פאר בעט עולם׳ של ךגונו צום גײ •••• מיריהאכין אפנים פאר וואס
 ,וועלט פיעטיער ^רויסער ךער אין איצט גײט װאם ,קינר אײנציג דיץ
ד. זיץ עיונ  רחמנות :ז:או אויף שו־ין י ״ער זאל גליק מיט יאהךין נ

!׳■•••האבען
 אויף פאלענףג ,געשךיען גאלדעלע האט מאמינכןעף ״מאמיגסןעו -

 זעה ,אויגין ךײנע ״זןפען .נס:קאפיז צו ״קבר מוטעךס יךיא בײא לןניע ךיא
 •••• יסקות פון צרות, פרן זײנען פנים׳ר אוגזערע שווארץ וויא חשןי, װיא
װאו ניט’ אלײן ווײסין מיר ,וועלט גרויסער ךער״ איןי אוועקי גײען מץ־
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 ג ארימע^עלענךע •••• המגעליגע ,באלפוםע ,נאקעטע דןי׳ילע, ,גײען מיר
י םאמע !מאמע

 אז.ער געפידזלט זיך שלוםהא-ט ,סלאגט;גע געווי^ט דזאנין בייךע
 אביםעלע געזעצט זיןי דזאט נוחות,.ער אן גאר ,בגעשוואפט« זײער איז
 או-טעךיגע _קבר, שרה׳ס פון מצבדז ךיא » געשפאןט « זיינע קאפז דיא

 איהס ,געטישט קאפזי אץ אידזם בײא זיןל־ האבין ,נידזשבות פי??זטערע
 שוועףע ךיא *אךאפ ••• געוואךץ גףנגער הארצץ אויפין אבער איז

 שלאגען'דוךןי ד־וךןד זיןד ביסליכװײס אנגעהײבץ האט ז.ץ ףא •••• עזטײנער
 ווארימער װיא געװאךץ איז .עס טומאן/ ךעט מיט לזמאךע פץםטעךע ליא
 וױיטער וואס אינ ••״ געװארץ אנךךעמלט וױא איז שלום ,?רײליכער וױא

 "אונ טאטין׳ צום נעהענטער צמעטולעט 'אויןל־ זיך האט גאלדעלע .מעהר
 פאר־• איהר זיןי האט ךא .יםוןים אונ וױינען פו-ן אײנגעשלאפין אויןי איז

 מי־ײסט מאמע וױא״ךיא מאמען, ךיא מיט ךעךט זיא װיא ,געשטעלט
 איהך־ט פמ גאט אץבי בעטין אויס וועט זיא אז מ^טיח זיא איז אונ ,זיא

 איבערגע טאג ךער איז זאננט ,זאפט ^ליק. מיט יאהךין געז^ד, װעגין,
קי ךער 'אננעקומען איז .עס לאפץ, ב  א;גע־ דואט װץטעלע אקאלט ,א
 געשפא־ ארוים האט לבנה ךיא שטאךכןער, אונ עזטאײןער בלאזין׳ הײפין
 האט ?־נ־ם׳ל אױסנעבלײכט איהר מיט ארנ יהימעל בלאען אויפץ צירט

 אויס, וױיזט 'עם וױא נאר •••• לןברים וױיפע ייא אויף נעקולןט אראב זיא
 דואט ךעךיבער קוקען, צי■ לאנג גאנץ געװעו ניחא ניט אויןי איהר איז
 אפאך־ אונטער רויא ,ךומארע שטיק א;רויפע אונטער בעהאלטין ײך זיא

 אנ־ דואט .עס ,פינםטעךער ׳ דונקעלער געװאךין איז ווייטער וואס .הא^ג
 שטיקיל אװאהל פאר ניפונען ךאם האט װינט ךער אשנעה, שיטין געהײבין

 צוא אדריטער ,“לאפ ״חגר ״גאר געװארין שנעה’ ךעם מיט איז אונ עםק
:1פראםט, ךער צוגעקומען איז זײא  אפוגע געוואךץ איז ךךײ ךיא פון ^
.פאל־שטעלין זיןי גןען מען וויא

 שךעק גרויס מיט גאלדעלע ר.אט מיר? װאוילינען -טאטינקע!
 איזישוין ״עס .שלאף טוידט איהר פין דואפענףג אויף זיןי / געזאגט
!עולם בית אוי$ין נאןי זײנען מיר אונ פינסטער נאכט,

גענומען גאלדעלע האט ,שרעק »ן אונ .קעלט פין ציטעיענךג  א̂׳
 כוחותגערופעך לעצטע איהךע כויט האט זיא הא?ד^ פארין פאטער ךעם

 גע״ אום איז .יתומה או^ליקליכע ךיאт,א^מישט נאר ,געוויץט גע^ריען
 זיא ביז טאטען,זטױךטץ אתם״ךעם ,.קבר מאמעם ך׳א ארום ^פהנגען

 אומגע־־י דזענר בײךע מיט זיא האט ךאן אונ ,געןליבין נחות אן איז
געװארין א^לאפין איז אוג פאטער ךעם האלזט

1 1 ־ ״* • ■ 4

נײן ןשא״ג׳(



ניט אמ געדאןפט׳ ניט כןאל איצטיגען האבען מיל !ד־ור ״ניץ, -
וואפ ? ^ולךיג מיל זײנען װאס ,לביצין ׳ לב פאלגען. .קײגעם נעטאלט

 פונע•••• ךיא בעטלאכט לוא ?לעבץ אומעל זיין מפקיל מחױב זײגעןימיל
 ••• וועךםט ךלײא גוטע איז עולם בית ךעם ביז / פכנת״ איז ̂עס

 צום קומען וועלין מיל ,זיןל שלעפט .על װאס _קאם .קאם פעךךל ךעל
 פאךטינ? .קבל לעם האט אויב.על וױיס ווער נאפט״ האלנע גוי ?ןבלות

פאלץ■••• לאזין זיך געךאלפט ניט האבין ימיל ,אשכול אגוי
, ? שולךיג איןי בין »וואם * יגעזאגט לודי האט “!אום זיך על(ר ״נוא -

 בלײנגען גיכעל זיא״וואפ זאל מען בעטין אנגעהײבץ האט לב לעל
 לאזין ניט טאל מען אז מילתמא ווײפט ריב לעל לוהע••■• איהל אי־ן

•”אמאמק• בפלט אונ •••• ליגין לאנג אמת
? דול פאלשטעהםט דוא !צלה גאנצע ךיא ךאןי איז דאם אט -

 וועט אונ’אב, מאמע ךיא לעבט טאמעל נעהאט/ לאזמו פשלט האט ערי
 געבעטין לחמיים אונ געהאט, מולא ל,אט.על פאל ךעל אי •••• בעטין,עםין

בלײנגען קבולה צו ןענאלט נאך טאקע זיא זאל מען
 אביםעלע בעםעל טלײב ןאגעןילצנות!״ געברג ,װעלװיל ליל נענונ -

 !אפוגע אח, ■••• װעג י פונ׳ם אלאפ ניט נאל לןליןי ,פעלךיל דאס ניכעל
' ..ךעועזלעפץ ךא זיןי י וועלין מיל וץיא וױים, גאט !אמולא אשלעק,
 דיל כײא ,לייךין צו פײנט מאל אלע איןי האב דוד ליל מיט -

 וואלט הלואי דיל, זאג איןז ״לצנות, אי־ז ךעךט מען וואס אױס, קומט
 לאפזאז געזאנט/ זיא״ךיל װאלט’ ,לײלין נעכןא^ט מאמע לבי׳ם ךעם
 ,מעגשין אגעוויפען פון געהעלט היי;ט האב איןי ניט, לצגות _קיץ גאל איז
’ ’•-״ פאפטין פ־ןיהפפקות געשטאלבעןינאל איז לבי׳סמאמע לעט אז

 איז השלום עליהז זיא ,לײךץ ךיל גינוג ,װעלוױל ליל בעט איץ -
 ,שטאלפין שפעטעל אלעל פליהעל ,מוז ש;מענ אלעביליגל ווײל ,גישטאלבין

 געווען זוכה יהאט זיא אז ,יוךענע אפתמע.ע״ךליכע געווען נעווים איז זיא
•••• אזא.קךיש האבין וועט אוג אזוהןאלב־/ האבען

 לער - אטהײעלער.קדיש \ געלעפט ביזט דוא טאנןע !דוד טאקע -
 אויף אויי־ןז ךאןי אךכעטפט דוא’•••• אםןי גאל וועלט, ליל בײ דאןי איז .קךיש
 איצט וואורעלינט זיןו? דזעךט וואס גוא •••• אקףשיאלב האבען ,פלים אלע

ײן דײן.קדיש ד !לײבל \
 איןי וױים װאו ׳ געפאןין אװעק ףטיבה מילעל פון שוץ איז על״ -

 אין פאךט לעל אז ,אבליעף געשןיבען מיל האט ,על ניט, אויןי גאןל־
 געלט, א־ז וויפיל״ניט שיקין איהם זאל איןי אז נעןעןי/ בעט על װאלאזין

איהם זאל איןד ,מיל ^לײפט עלישטװױל--- אפאל אויןמ אבגד־, אויף
שרײבין (שא״נ)



 צוא ,נוטדזארץ שלו־ם רבי װאהלטהאטער זיץ מיט זיןי דועןט וואם שךײפץ
 נאןי איז זטן.ער כל •••• אטיון אגרױסער געװאךען איז אז.עי ,אמת איז

 —י רובל געשינןטיךרײא חוךט אלע אידזם דואט.ער מעכור, זײן אױף געווען
.... מיף בעט איצט אונ

? געשףבען אידוט חא האסט וואס אונ -
 איןי אז ,געשךיבץ איהט האב איןד ? שרײפץ איהם איך זאל װאס -

 געשיכןט אװעק האטאיהט װאס שלום רבי אונ ,אבױן גרויםער ךער בץ
 או־יף אונ ,גענײט אוג געג־ןלײךט צײט גאנצע ךיא איהט האט אונ ,מיר אין

 מער אונ ,ױךד אלרױסער יעצט איז שלומ רבי ךער ,געשיקט הז־צאות
ניט גאר

 פײנער אזא אז ׳ דור וױי?וט הא ••• שלום? רבי איצט איז.ער װאו -
ז בײא איז גביר גוטרואךציגער אונ  בייא .געןליפין ניט ^טאךט אין א̂ו

נעהאט טובות גרויסע טאהןע ,טובות מענשין ר״עךערטער האבען איהם
זײנע׳ וועלטל ךיא פיהךט גאט וויא ,יװעלװיל ךאןייאבער זעהםט -

 / דארעשטאןי אונ ,שבאביױנים אבײן אײן ,וועךץ״אױרד שלום רבי ךאךף
 געוואךען איז / מענש שפלער ךער ,ױצלח לא ךער ,אלטערקע ךער אט

ךײכער•••• טאג' צוא טאנ פון װעןט אונ לײט, אגאנצער
 גאלביטער ,פעפערמאן רבי ,פראצענטניהןעם ליבע אונזעךע אונ -

• מיליאנערין אזיזײאוזאקטץ ,דוד ווײםט דוא ’ ? _קבצנים זײגען
 זײא ביי־א לײא ,װעלװל' פךאביר אבער ,ווײם איך ,וױים איןי -
 דוא וועסט אט קלענסטע ךיא אפלו בדז,1אט זײא ןעט •••• ארובל?

•־־• יײנען ״ברואים^ךא'מייליאנערן' פאר וואס ,וױםען
 נעמען זיןי דאךף מק אז ,זיך’ דיאלט ! שטעה !‘דוד טעה0 -■

? אךט הילעער ךער באלד אייז׳שױן ךאס ? הא ?•••■ ליגכןפ
 אביסלע אונטער טיײב ••• טהױער ךער שוין זיןי זעהט ךאס יאו -

פעלךל. דעם נעכער
 בויט גערא^נלט מיגוטען אײניגע נאןי זיך האנ־ין שמשיט בײךע ךיא

 צי קוים זײא זײגען כוחות לעצטע ךיא מיט אוג ,שנעה אוג וױנט ךעט
 צום וועניל אויפין מינן בר דעם מיט אוג ,פערךיל זײער מיט ,געקומען
.עולם בית פון טהומגר

 אלליםיל גיגומען ארױס האט װעלוױל ,גיישטעלט זיןי זײ״א האבין ךא
 נאןי מאמע ךבס ךעם האבין יזיײא ,יגע׳גפי^ט טהױער ךעם ,פון.קעשענע

 ךעס זוכען נגען;געגא בײךע זײנען אונ’ ,וועגיל אויפין אלײן געלאזין ליגין
.געטאלט האט גוי קברות ךער וואס ,כןבר לעגךאבענעם אוים

 פאךטיגץ .קײן ,שלות געגאנגען,עטלינע דורןי זײנען שמשים צווײ ךיא
- זעהן ךער האיין זײא נאר ׳ נעפונען ױט האבץיזייא _קבר •

•••• זעה: :װעלװל -
,יך4* )שא״נ(
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•••• דוי! *עון, אץי -
װעלװיל? דאם איז וואם -
!דוד ,ניט װײס אץ־ -
.זעהן מוז כוען ,נאהקטער ,קוס -

■••• !“״שמעישראל מוךא! האב איך -
? שיײען ךער ךיר העל?ט וואם !טפש .קײן ,דודי ניט ךאך זאי -

 ךאכט מיר ? דאם אין װאס ,זעדון לאמיר קום , שמשיפ מיר זיינען דארויה
זײנען״טענשץ אז״דאם ,זיןד

•••• בלאױעטע פאר פאךפראךענע, אודאי אזוי, אויןי מײן איןי -
■ יאטעװען זײא מען אפשר/קען זעהן, מיר װעלין !כףם נוא, -

!קום ■' געבין װעט גאט ױאס !קום !װעלװיל קום -
 זיינען .עך^ראקין וויא נאר ,צונעגאננען זײנען שטשים ינײךע ךיא

 ,פנים׳ר ךא אץ קט:צונעקו זיןי האגין זײא אז ןעת ,געבליןען זײא
 .טא?טער זײן מיט שלוםץ רבי לןאנט ךער האבין אונ ,ימעגשין ךיא פון

 גע־ זייא האבץ אונ ,נענומען צוזאמען כוחות אלע האבין'זײערע זײא
 ךער בייד־ע ךיא !אומזיפט ארג ,געשף׳>ן ׳ גערופען געוועקט, ךיםען/

 מאמע ךבי׳ם ךעם ,גוי ‘גןברות יךעם גערופין האבין ,שמשים שראגןענע
 ךעל־פראךענע האלב צווײא ךיא אונ געלאזץ, איהס בײא זייא האיין

שטאךט.' אץ נעלאפין כוחות אלע מיט אוג ,וואגין אױפין גענומען
 געװען מםכים אינ ,באנ־ןלעךט שמשים בײךע האבין וועגס אונטער '
 אוג ךב צום פיהךען ארײן אוליחים1 צװייא ייא זאלין זייא אז צו,י ךער
.געטאהן זײא האבין אזוי

,שךעק ךבינצעס ךיא מיט רב׳ס דעם פאךישטעלין ־ויץי״ קעןי ״מען
 צווײא זייא מען האט ,מת אײן’ ,בטקופ ,זעהן ךער' האבין זײא אז

 “״הופפות אזעלכע ניט װיל ״איןי געשרױגן האט ךבי ךער נעיךאכט.״
 אייגער געווען איז שמש ךער וועלוױל נאר אייןי! בײא ניט אין־ בעט

 אונ־ בײךע דיא' .ער האט שאלות, אן גאר ,ױנגעך ״ביטערע ךיא פון
 ?פיריטעס, נאץל־ קט;געשי שטוב״ אץ רב צום געטראנין ,ארײן גלי.קליכע

.געפראפט זיןד צו בײךין מען האט טךחה גרויס מים אונ
וויא / געשיפטע גאנצע דיא צײלט ךער נאך ד־ער האט גאלדעלע י

 געלעבט דורןי האבין ,ךבעצין ךיא מיט ךבי דער .פאםיןט האט זייא מיט
•••• נאכט אשךעקליכע אלאנגע אשווערע

—י— *

».1
- «  או^גליקליכע אזעלכע דוא ךאךפםט ,עולפ של רבונו וואם ,

אזא תא גיקט וואסי פאר ? וועלט ךער אױף לאזען לעבען ,איןי וויא
טהײערע ’ ,ישא״ג
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 וואס דיא ,קו־יפען אוך־ות .קײנע פאר ,קען מען װאס ,זאןל־ טהײעךע
 ךאס געךען וואפ יענע או-ני ,ממאפ דאם זײנען וואס ךיא ,ניט וױלץ

 טוינ װאס !ניט זקאזדץ דוא גיםט זײא ,דזאבען ךאס וױלץ וואס ,האבין
 וואכץ פיר שוין לעבען? פי^םטערער פיטערער אזא ,לעבען ךער מיר
 ךא זיטץ איך וויא ׳ הקדש רלשןי-לינין אינ׳ם ךא זיץ וואלגער איןי וױא
 מוךאךיגין ךעם אין ,זיץי לײטערי איןי וויא ,כןאפין צו טאטין גוםפץ בײם

 ךיא גאט װעט רוען ? אסוף ז_יץ וו־עט ײען אונ •••• !גיהנם איינגלץ־ןליכק
•••• ? שיקק ךפואה'

 שטדאפקט חט**יפ, וועלנע פאר גאטי .עךבארימער גאט, ,גאט -
 טענות ךאזילע ךיא אט “!?געזינדיגט ףר געגען איןי האב ?/יאם מיר דו-א

 בײ ־ער אינ ’ טא?טר ’שלום׳ם רבי גאלרעלע קול אויפץ געטענהט האט
 אשם*נעךנע האט ״עם אז טרערץ, אטתע מיט ,ביטעךע מיט נעװײ?ט

 װאלגעוט זיא וױא צײט׳ װאכין פיר ישוין .ןירען קאנטזגע אויץ האךץ
 יןךעשין ךעם אץ טאטץ, געשטאךןענעם האלב ךעם מיט נעבעןזי זיך

 /עהט מען פי^טער׳ אונ ,עפו^ךיג ,גאס .קאלט׳ ,הקךש וױקטען
 חז־לה טב.קר יאמאל ארײן ניט קומט הןײגער ,מאלטין לעבעךיגין ניט_קיץ

 .קיץ ךאגןטאר׳ .קיץ רופא, קרא^ער.'.קײן; ךער'מאקט וואם זעהן ,זײן
 צרות איהךע »ן ברעג גאר.קײן האט .קינד,' אונגליקליכע דיא ךפואות.

 אין נאר ,געפינען ניט טךײטט אנד־ער _קיץ’ נעבקי האט זיא ׳ געזערון ניט
’.טךעךץ אין ארנ וױינען

 נאר אצײט, נאןי אבגעקלא^ט אוג אנעעווײ;ט געוױס װאלט גאלדעלע
’ .’הויז פארי אץ פו^מקשלן טריט העלט דער האט זיא

נז  אויסווישין אוםפײעט ניט האט זיא ,ךיכטלג נעווען איז ךאם או
א זיך האט , אויגץ װײנקע פאר רויטע אירע  •••• אונ ,געעפי;ט טהיר ך

ארײן״געקומען. איז יארינשטאןי גיטל מאדאם
 זיך האט האךצין׳ אין איהר בײא וויא ,געפיהלט האט גאלרעלע

 בעטיאכטען יצו געהאט צײט .קילנע נאך האט זיא נאר ;אפגעריםען וואם
 בייא געלעגען שוץ גיטל מאךאם איזזשרעק, איהר פון או-ךזאכע ךיא

בעשאטין. זיא ,קוםץ מויל אפולער מיט אונ ״• האלז אויפין’ נאלדען
 האט “? אײןי » געקומק בין איןל־ װאם גאלדעלע ,ווײקט ״איהר -
 ארוים פאךין מיר ,אײןי מיט געזעגענק זיןי פשלט :נעזאגט גטל מאךאם

••••' ךאנען פון
ט - ך !ד:געזונ ^
 אייער אז געבץ זאל גאט ,געזונד־ אויןלי זײנט ׳. גאלדעלע אךא;ק -

 זיץט איהר וויא וועףן רייןי «ךיק זאלט איהר ,וועךין געזונד זאל טאטע
•••• חתן אנוטען מיט אונ גליק איןי װיגשע אײזלי אונ ,געװען פךיער

!•••אדא;ק דארינשטאןל! מאךאס אדאנק, -
איהר י )שא״נ(



 דארינשטאך מאךאם האט •• מירו אויף לרומ בװ־אי זיינט איהר -
 אזעלבע געהערט מיר פון האט איהר , ווײם יאיןי װייס, איןי ,געזאגט

 מחמת חלילו־ן ניט ,גאלדעלע מיר ^לוי^ט נאר איא: •••• ווארטער
 אײער האט הםךים וױיניג ,טובות ווײניג ? איייןי צו מיר האבין וויאס .שנאה
 ,וױםץ געװאלט נאר האב איןל ? דען וואם ? געפאהן אונז מיט טאטע
 פאךשטעהט אידור .אײיןי וועגען מײנונג זייער •••• זאגין יענע װעלין וואס

? גאלדעלע
..אײןי צו ניט האב אץי \ גי־טל מאיאם ברונז ניט זיי־נען מיר - . .
? ארויס פארין מיר װאו גאלדעלע אבער איהר וױיסט -
? וויםען איןי זאל וואנען פון -
 מיץ / וועךסט הוגךעךט ךרײא אפשר ךאנען פון ווײט ,ווײט -

 גאר ,וואלוויל גאר ךאךטין,י י 'מיהל אפאךעװאיע געקויפט דזאט אלטער
•••• געשעפטין גוטע מאכץ ךארטין הןען מען אוג ,חנם

■••• !גוט זייער ,רעכט זײער -

ד זײלט נוא -  מינוטין לעצטע ליא פין ,אידזר זעהט !גאלדעלע געז̂ו
 •••• געזענענען זיןי אײןי צו לףיפין אריץ ,צײט אוױילע אבגעףיםען איןי האב

 איז אךבעט אונ ,מער ניט ,צווייא אךער א׳טעה אץ ,מיר פארין באלד
!העלפץ גאט אײןד לאז !געזונד מיר זיינט נוא ,אשיעור אן דיא נאןי

.'■■■■געזו;ד פאלט ,גיטל מאךאם אךא^ק -
 גיטל מאיאם ךיא ,פארמאכט י אונ גע.עפינט זיןי האט פךויר ךא

 ןיבטעער אךער ,דוךר פינסטערץ ךעם אין .גענאלגען אוועק זיןי איז
 שטיל צוךיק איז לאןי״ ״קאלטע’ אוג נאסע פינסטעיע ךא אין ׳ גע;אגט

 יךעם פון ציהען שועךעראפמם דער געהערט זץיינאר האט .עס ,געוואךען
 גאלדעלע .גאלדעלק פון זיפטץ אשוועךער אטיפער ווײלע אלע אונ חולה,

 ,טיאבט פאר זיןי האט אונ רןאפיגס יצו חולה בײם געזעצט וויךער זיןי האט
 אזייפין קו.קי;ךינ נאר ,ניט אוץי אלײן זיא ווײס געטראכט האט זיא יװאס

 זיא ,“״השתנו־ח א?ליצלועע זעדון ךער זיא דןאט פנים,י טויךטיי פאטעךם
 געעפינט אוילק שלאסעגע פאר זײגע האט חולה ךער וױא זעדזן ךער האט
 איהס מיט וואם ? איז ער־ װאו / ?ןךא?ט וואס' אײנער וױא קופןט יער וױא

’••••’? אהער קו?זט.ער וױא ? זיןי טהוט

 פון מינוט צו מינוט פון ,וועךין בעסער אעעהײבין האט חולה ךער
 לאנג וויא טאטין ךעם צײלט ךער אשטײגער האט גאלדעלע / טאג צו טאנ
 אויפין געקרמען פאר איז זײא מיט װיא אונ ,הקך־ש אין ךא ליגט״שױן .ער

 װאלטין ,שמש ךעס װעלוױל מיט שמש ךער דוד ניט ווען אוג ,עיולם בית
....געסץ׳ פאר אלע/צרות זײעךע לאנג'אויף לא;ג שוץ זײא

אױל )שא״נ(
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 ליא אויף ,גע^טפערט ניט נאר שלום האט גײעהץ אלע ךא אויף
 מיר ,וועלט ךיא פיהךט גאט ,קי;ד ״מיץ :געזא^ט נאר ?;ר ר,אט זאכין אלע

 דוד געווען טסיה מיר האבין מאל אסןי ,לןטױת פךעגץ.קייגע ניט טאךין
,געולען מחיה אונז האט.ער איךט אונ שמש ךעט . .

 האהט חא אז :געזאגט גאלדעלע האט '■טאטעקע נעךײלק אץי -
,געגעבין חךר אין יינגעלע א זײנעם . .

׳ טלטדיט גוטע צו געגעבץ חדר אין איהם האב אץ־ ,קיגל מיין יא -
 אויף נעלט געשיכןט איהם אהץ ,ישיבה מירער אין געשיקט אװעק נאןי ךער

 ,ישי־בה ראש פון געדזאט איןז־ האב בךיף ;עטליכע הוצאות. אויף ,.קלייךער
 װיא.ער ךרײא איאהר שױן נאר , אגעראטענער / אװאהלער גאר איז י׳יר אז

 אױ?געהערט האב איןי אז ,אפנים ,בריעף שךײיין געדועןט אויף האט
.געהעךט אויף אויןי האט.ער ,יטיקץ ז. .

שױן האבין מיר ,טאטעקע גוטע אומערע אלע זיינען -״אזױ
.גליק אזא מסיגטא . . !

 געווען מיר װאלטץ ,קינר מײן הלואיי ? ■' אז־אגה בוךאי איז ךאס -т ז ’
 אלע געטאהן טובות מער נאןי מיר מאלטין ,מעמד פריעךךנץ אלנזער בײא

 זיי־א פו־ן ניט האב איןי װאס געקימערטי ניט גאר װאלט אונימיר̂  מענשץ
טד/ ־ךן ?או דעף ' ’ ־ т נךן ?

 האט זיא נעקומען... תקא איז ,דארינשטאןי גיטל מאלאם ארנ-
 אונ ,נעקוםט מיר מיט זיןי האט אונ ,טובות דײנע אלע מאנט ךער

 •• געזעני;ט פרײניליןי
איזי? װאס

 הו;לעלט ךךײא א פאר ,דאנען פון געפארען ארױס זײ;ען זײא -
.געקוי?ט מיהל אפאךעװאיע האט אלטער ,װעךכוט

. ? היתכן ... ? אמידזל ? אלטער1? אלטער - י י
. צײלט יער זיא דואט אזוי ,טאטינכןע י.א -
“!... מסשבה א^לענטע גאט... אח ?... וױיס ווער י ״מכתטא -

.זי?טץ אביטערץ מיט געלאגט שלום האט
 —

.11
̂טיג ,אקוראט איז ,דזײנט -  ךרײ מיט ■' יאהר לױיא טאג איץ וױא רינ

 עןיער אונ געלעגין עולט בית אויפן יטאנ הײנטיגץ איך בין 'צוריק יאהר
 וועל מורא איןי האב הײנט אונ עוױג...י אױף’דאךטין געבליבען שיער

 בין ,לענהטטאל ,דען וואס גאר ,האןען פסק זעלביגין לעם װיךער איןל־
וױלךען ?ךײען אויפין איצט,זאונ עולם) בית אױפין געבליבין לפחות איך

;רויםען ’ т געא״ג(



.םטעפ ^רויסען .  ז« אפילו קומען גיט ,.עםען אױף פלײש מיין װעלין דויות .
.ישךאל קבר’ . .

 וועט וואם תכלית? זײן פונה׳ זײן איז װאס ? מיר פון גאט וריל וואט
 מיט אטאנ חױת א;דערע אדער װעלף ךיא א^קאךמען װעל אי־ןז־ אז ,זיץ

ראנק אנרעסערין פוןיזייא וועט היתנן .... Vבײנער דארע בוײנע

31 ?

! גערעכט איז משפט זײן ארנ ,געךעכט איז גאט
 ד־ער אויף אוס בלאנךזע אץי װד... נע בץ איןי ווייא יאהר з שוין

 וועמען ? איןי זוןי וואס 1!זוןי איןי וואלד אין שעפעלע יעגע וױא ,וועלט
 וױאו גאר ? איי/עיג.קי^ד מיץ ? גאליעלען מײן ? יחיךה בת מײן ? זרןדיאיןי

 !נעװאךין מגלם פוןימיר איז זיא ? זיןי נעפינט זיא וױיםיװאו װער ? זיא איז
 שפור ניט.קײן קאןז אונ ניט וױים אונ ! אךיץ וואסער אין וויא , ךא ניט

 אלטער׳ איןז־ אונ האמתי■ עולמ אויפץ ־לאננ, געוױס שױן איז זיא .געפינען
 אונ וועלטי, ךער^פינסטעךער אויף ארום בלאנדזע צרהדיגער, ?ןרא^קער

 !אקעלט /אפוגע אח, טויד־.... פון טעמ ךעם זוכען פאר מאל, -־טען וועליא
 ניט שױן דואב איןז ׳• אוים זיןי לאזין פוחות כוהות^דיא אונ״ךא ■' אשטוךם

.תדוען אב אביםילע ,זעצין זיך מוז מען ,פיס .קײן . . .
 האט אונ ,בעךגל אכןלײנעט צו צונעשלעפט זיןי האט אלטער דיער

 אונטעו־ץ געשפאןט או?טער לןאמעקיזײנעם ךעם ;געלעצט ווינט פון זיןל־
 געקוקט ערז האטי פלי־קץ טױךטע מיט מךושבות/ אומעךיגע מיט אונ זיי־ט,
 נעווען ניט איצט' איז оу וועלכץ או־יף ,^טעפ פוסטץ פױףיסין .ךעם אויף

 ,שנעה דעם חוץ ,בךיאה לעבעףגע .קײן פויגיל, לעןעףגע נךץ זעדזן צו
• זײטין אלע אוייף געטךאגין אונ געדרײט האט ווינט ךער וועלכץ

וד,ײ, וועױן טראכטין אנגעהײבען ראט רײזענךער ארנגליקליכער דער
.איצטיגע אונ■ ,יאהךין אמאליגע זײנע וועגי־ן / לעבין זײן ווענין . .  -זײנע נאר .

 װײטץ פון זעהן דער האט ער ,געװאריו געריסען איבער זײנען רעױנות
י ־ י 1 • • ־ י .אים צו ער1אהע?ג5 אונ .״ פאךט אפוהרל '

ק ךער ̂ק לעצטער דער ,לעבין צום חשק פ̂ו  ה«» װאם ,האקפונג פר
.אױפגעלעבט וױךער האט ,לעשין או־ים בײם זיןיי געהאלטין
 אלעס מער וואפ איז פוהרל ךיא ,גענאןט ניט איהם דואט ךאיה יזיין

 געהײבין אויף זיןז האט גייער פוס אךעכוער ךער ,געקומען צו נאהענטער
 זײן פנים ?ז.קבל נײן אנגעחייבין ארנ ,קלומעק:ךעם גענומען ,ךער.עךי פון
,פוהךיל ךא

 פון געװען אױןי אפיא איז ,געפאחלין א^נןענץ איז וואם פוהןיל ריא
 פעװיל אײן /“פאףין אלא אײךער גײן פוס »ןעסעריצו זאגטל מע װאס יענע

 פערדיל ךער ,באךעלןט אבײךיל פלומךשט מיט אפאװאזשקע אין געשפאנט
נכיר ךער אױך איז וואס ̂ענלה בעל ידער ,זי־ןי װאס.ערישלעפט קוים קױם

כון ישאײ(
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 אז ,שנעה פונ׳ם וױיט פאר אונ וױקלט פאר שטאךק איז ,איעץם ךעם פון
 דיא האטישוין ,על ,אבךיאה ךאםיאיז אז סןענען ךער צו ניט איזכלל י>ט

 געלאזין פערךל ןעט אונ געלײגט אװעק לא^ג בײטש ךעם מיט װלטקעס
 ניט זאבי ,זײן גוט װעט ברײננען איהם וועט ער װאו ױשל, זײן אויף .גײן

 ,טראבט פאר שטאלק געװען אויןי אפני־ם איז יענעד .קטעפ אויפין בלײבין
 ,אקול ’ הערט ךעל ̂ערי האט פל^ל^ג ,מחשבות וועלכע מיט ױךע מי

 :קול אװךשץ ,קול אמענשינם
ס א ך -י .אױד? פאךט י . .

• אװד ״ אױד -
? היען װאו -
ז געבץ װעט גאט װאו -
.פךאךין פאר ווער איןי ,פום צו גײא איןל־ מיט׳ כויר נעטט - . .

ט ט ך נ בײךיל... אין ארײן -
 איין רקט פאר זיןד ,בײדיל אין געגקר־אפין אלײן איז אורח ךער -

טראנטעס, זײנע אין געטולעט אײן אונ אײפעךךײט זיןי אוױנכןעלע,
מיט טהוט וואם מענשין/ גוטין אונבעקאנטין ךעם “״בךבות .בוךצענדיג

.אמת של חסד א איהם
 זײא ײינען ,שעדזן ז־יא געצײלט האט װעל ,וױיס וועל אצײט אצײט

 האטאויף איןהימל בורא ךער ביז ,געשלעפט זיןי הײסט ךאם געפאךין,
.געשטעלט ־זיןי דואט פעלדל לער ־׳ געהאט רחטנות זײא

זיןי .ער האט װאם ?י הא ' ? אךאךף ? אשטוב ? אשטאךט -
ז ? .נעישטעלט
.קןיכין ארויס דאלף מעץ ניט, וױיס איןי- . .
,געזאגט אולח ד־ער האט \ כןליןי איןז אווײלע, וואלט קליןי, ״איןז־ -

.בײךיל פון געקראכין ארויס פוחות אלע מיט טאכןע איז אוג . .
.מארק אויפן זײנען מיר !,פרײנד מיין ארוים יקךיכט ■' ארויס קיטט - .

.אשטאךט פאר וואס אין וועלכין׳ אױף ניט ווײס איןי נאר .  פעךךיל ךער .
ז חאט !גאט7אי .געלויבט !שטאךט מיטין אין נעביאכט א̂ו

? ניט איהריװײסט ? שטאךט אױךעשע -
.אן־יןל־ ײדין לא וואד־״נען מטתטא - . .

 מיט ,פאנליגקט וויךער גאט זייא האט ,געדױעךט פיל ני״ט האט ךאס
 ימען.קען װאו ,געפרעגט האבין זײא וועלכין בײא ,גײער בײא אפאי

 דא ױךין וויפיל אפל• אוני ,הײםט שיטעךטיל דיא וויא אונ ,פארין פאר
זיך. געפינען

 שוהל אץ גלײןי פעלךיל זייןןר .קילעוועט פאל האבין אולחים דיא
 ךעם געשפאנט אויס ךארט הויף/ שוהל אויפן פאלפאהרין זײנען א.ינ גאס,

א ךרײט פאר ,פעךךיל ךיא געשטעלט אויף װי?ר/ א^טקעגין בײךיל ך
האלאבלעש ’ י ’ )שא״נ(
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 נצן אשטאטע מיט באדעקט פערדיל ךעם ,הויןז ךעי אץ האלאןלעס
 מיט פאלאווע אביסיל מישט פאר אים ,אסיךיאק סאלדאטס אנ;קאלאיװער

ביתהמךךש אין אריין ארנ קלימקעס דיא ,צוגעגומע שנעה,

 ארעמע אמנין זײא חוץ געפמען שוין זײא האןען / המךךש פית אינ׳ם
 זײנען װאס אזעלכע אונ , פוגע ףא פאר דא נאןי זײנען וואס איעלכע ,לײט

איגעקוממען. היץט אונ ,נעכטין ױןי אוךחים, ןנוױיא ךי ^א  אב האבץ/
 אנךערע ךיא בײא אײנע״ געלייגט קאמקעס זײערע ׳ אװעקעלע גענומען

 פיל דיא פון וױקלען אױם .אע ,אבנשנורעווען זיןי אנגעהיינץ האנין אונ
.קוטעט פאר זיןל־ האבץ זײא וויעלכע מיט ,שטאטעם

!ךערזעהן זיןז האבץ אונ אויסגעוױקילט, זיןז האבין זײא
’ !שלום רבי !̂טלום רבי ,דזיממעל אין נאט -
.דוד רבי !דוד רבי - , !
ם - א ם ש כ י ל !ע
ם - כ י ל ! ע ם ו ל ש
 ךרייא איז ךאס !אי ? װאוהץ !?שלום רבי ךאס, איז וואנען פון -

ז ■' נעזעהען ניט אייןי האב איןי וױא ,מער נאןי אפשר ,יאהר
.ךאנסטמאל ! ריפטיגע ,אהרזי ךרײא אקוראט - .  וואלט הלואי .

געפונען!../ מירניט איהר
ט!שלום רבי ניט ךאס ;א^ט - א  וויא ןעטראכט !װעלט ייא פיהרט ג

 ,צײלען דער אונזידאם װאלט אימיצער אז !מוױאדיג וויא ,װאונךערליןד
 אז ,גענקלערט ניט ךען טיר װאלטין נפלאות, אזעלכע , פלאים אזעלכע

 מיט ךאס טיר זעהן איצט אונ’ ,מעשות? אויסגעטכא?טע איז ךאסי
!אויגין אומעךע
. מיר זײגען גליקלץי *- , .?
,געגעבין האט גאט ,האפפונג אימןר ליןט פאר גיט ,שלום רבי -

געביןי! װירער אײןי װעט אונ ,גענומען האם גאט
 ייעלין.עי גאך ייאלט איך צײט׳ שוין ,צײט שוין !דוד רבי הילואי -

.’גאלדעלק טײן טאפטער מײן אפזוכין ׳ העלפין מיר זאל
? איז וואויזיא ניט ךען ווײסט איהר -
!ניט ווײס איןי ,דוד רבי נײן -
י איז מרדכילע מיץ װאו ,ניט וױיס איןי אינ -
? מיר פון אוועק שוין ̂ער איז -
צוריק. פיריאהר ^טוץמיט -
? איז.ער װאו ? נוא -
 אביםילע זיןי לאמיר נאר ,שלום רבי ךערצײלין שוין איץי וועל איך -
.גיהאט ניט מויל אין ל.עת אמעת שוין ,זײער,עסטין זיןי װילט עםי ,אבתהען

א ׳ 3. ו̂״ג( רי



 י ברויט ארויםגענלמען ,נעױאשץ ײך קאנץ בעקאםע גלטע צווײא דיא
..עסץ א?גער\יבץ אונ ,װאססער מיט ,ציבעלע

 אךעמע־ г ךיא ביז ,לעזער גױגהלטער וואךטין ךא שוין וועלין מיר
 ייעליך נאף ז־עי ׳ אבעפין אביםעלע ,איברודזען אביסעלע זיןי וועלין מענט^ין

 װאךט נעכין איבעי אײןי וועלין ארנ ,ספוךים זײערע אויםהערץ וױךער מיר
- .וואלט אין

.—» « © * —י־-

.2*1
 מאל נןײן נביר איןי.קײן בין ,בעקא?ט אמ שלום רבי אײןי ,וױא -

 שטילעל זיץ ךעךצײלין אנגעהײבין יטמיט לער דוד ךזאט “!געײען גי־ט
 ,קוים איןי האב פרנםות אלע מײנע פון שמשות, מײגע פון .ביאגראפיע

נ געהאט ברויט אויף קוים או  א^קוממען מוזין איןי ?לעג ךעם א־לעם נאןי \
 אײנציג מיץ איןי װאלט ,איהר ניט װען .הםלי־ם אײעיע צוא י מאל אםןי
 קאנען,זראוונען זאל ערי אז ,געבין איןחךר טקאנט ניט מרדכילען מײן ,קינד
 װיא אונ ,וויעלט ךי פיהךט גאט אז ,רײךין מענשי אזינךיגער זאל װאס נאר
 געפונען חן האט מרדכילע מײן .ט:רעכ אונ גוט מםתמא איז פידזרט/ ער
 צ.יא לעךנען געגעכען איהם דזאט איהר אונ שלום, ירבי אויגין אייערע אין

 מירער איין הוצאות אימגלע אויף געשלקט אװעק נאןי רער ,מלמךם גלטע
 קײנע געהאט ניט בײא ךער האט איהר אז ,גוט גאנץ וױיס איןל־ !ישייבה.

 , קחיב אײןדניט איןיחס)חלילה בין ךעריבער ,מחשבותיזרות פנױת,.קײנע
 האט איהר װאס דאם גיט אויסגעלאזין זיןי האט מרדכילען מײן פץ וואס

 װײסט !שלום רבי אי .געוואלט האנ איןי וואס ךאם גיט אלנ ,געכןלעלט
 אץ האט,ער יאהר אפאר איןז. ווײם אזויא ? איז מרדכילע מײן װאל איהר

 ראש פון ,גץוען מקבל’ ^ךיף אליץ ךאןל האט איהר אונ ,גילערינט ישיבה
 נאןד דער נאר ,גיט זײ?גר נט:לערי ?גר אז אונ ,אלײט זײן וועט ןגרי אז ,ישיבה

 אײן זײער ,אומעךינען איץ זייער ,געהאט אנןיעף אים פון איןי דואב
 ניט ״קײנעם ,געוױזען ניט .קײנעס איןי האג בךיף דעם , ?ךיעף מיאוספין

.גנב כב^ת נעשע?זט מיר האפ איך װײלי ,אים פון ךערצײלט• .  מיט איך .
 נאר פלעגין האבין גן/עךן אליכטיגען זיא זאל ,השאם ?נליה טרײנען מיץ

 א,ינז ,געכןוועצט האךצין אויפין אונ ,וױינען מאל א?ט ירײלין, ךעם וועגין
 ךער פון טרײנע מײן טאקע איז ,יפלרים פו-ן ,״צער פון ניט אויב < װײס ווער

 דאןי איר ווילט - \ געװען “״אצײט איהר איז ,אצייט אן געגאננק׳ וועלט
 לאשאיז ,לײענען אים געבען אײןי איך קאןז,בריפיל דעם שלום רבי װיםין
ױן  בעהאלטין אים’ דואלט איןי אונ ,איז/עשריןען ̂ער װיא יאהר ךרײא ̂'
.‘1צרות אלע מײנע אויף ,’זפר אטהײעךץ וויא ,מיר בײא

 אםאק פלן.קע^ענע щуЬщ ארלים מיהע גרױם מייט האט רוד
פאפירלעל י ’ ( ןשא״ג
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 ךעם אויסגעזוכט שמאטע, אנרױסע אין געךרײט אונ געוויקילט פאפיללעןי,
 אנגעהײנען האט ,ער איינ שלום׳ן) רבי נענעבען איב ,נרץױל געוױסין
:פאלגענדעס לײענען

!ואמי אבי אדזובי • • : ־ ■* :־

 געלויבט שוץ קאןזאיןי .ישיבה מירער אין לערין איןי ווי יאהר * שוץ
 ראש פונ׳מ דיא״עדות מיט גלױבען איהר נןאנט ךאס לעךנען, פײן גאנץ גאט

 ,קאנעןז ןעסער נאןי געװיס איןי וועל לעךגען נאןל־ זאל איןי אז אונ ישיבה,י:
 ,בחאיצט ? מײןתכלית זיין וועט װאס ,עלטעלץ ליבע אײןז פרעג איןי נאר
 מיריאיז וואס אלעס מיט אױס/עהאלפין גוטהארץ שלום רבי מיר האט

 חלילה האב איןי הוצאות מיטיאלע ,כןלײךין אונ שיכין מיט ,געװק נײטיג
 ׳ אבריעף געװען מקבל אים״ פון איןי האב איצט מחםור. _קיץ נעװאוםט ניט
 אגךויםער נעבעןי אז;>ר'איז אונגליקץ זיינע מוךיע מיר איז וועלכען.ער אין

 טךײסט ערי .זײן סומןי ניט אים אויף זיןי איןי ;אל מער אז אונ ,גאר ביז ױרד
 ׳ גאט אױףי זיץ סומןי זיןי זאל איןי אז מיר, בעט אונ בליף- אין אפילו מיר

 , ארב ױךץ בײא אמאל זײן מקתמא וועל איןז ,לעלנען אונ לערנען איןי;אל
 אזאירבי נאןי !ניט גאר העלפץמיר “״הנחומים ךיא נאר .לײט אגרויםער

 איז *רבנות״ ץךישע אויף האפפונג ךער ניט, איןי האב גוטהארץ׳ שלום
 איןי ,גאנצץיענין ךעם יממאס בין איןי שפלךיג/ זילער קלײן׳;זײער מיר בײא
••• ךלןז אנד־ער איץ מיטי ,פלאן א?ךער איץ האב

■••• ״םטוךיליף ליעבע,עלטערץ וויל איןי
 איהר ווײסט ,צײטין הײנטינע נעשמד׳ איז ךאס א-ן ,חלילה מײ;ט ניט

 אינזינעױן,לךיםטין, ,דאקטוליט מענשין/ געשטוךירטע פאראן אסןי ײינען
!זיין אויןי איןי װל זײא »ן אײגער אונ ,אזעלכע נאןי ארג

/ געריךט זינען איךביןפון אז ,ליבע.עלטעלין ,מײגען ל^ט איהל
 יאגה/ אײער זײן גיט זאל ךאט לערנען? או־יף נעמען געלט איןי וועל װאו
.בעטין ניט איןי וועל אײןי בײא

“״אגיענדיגטער מענטשין/ אגוטין אדזכר געפרגען איןל־ האב ווײלע ךער
 איז,ער ״ צײט חדשים זעקסי פון אמשןי אין אומזיסט. מיר מיט לעלינט װאס
 קלאס טין ׳ל ךעם ביז ,עלןזאטען אבגעבץ וועל/קאנען איןז אז מבטיח מיר

 אוג זפרלן גוטץ מײן אויף זייער זיןי װאיעךעךט מײנער חבר ךער !נימנאזיע
....אלײט! זײן װעל איןי אז זאגט ״תפיסה/ער

׳ גוטהארץ שלום רבי פלײנדליןי גליסט ,עלטעלין ליבע אײןי בעט איןי *
 זאל גאט ,מאן אונ,עלליכען נוטין לעמ אױף װעה זײער מיר טוט האלץ מײן
העלפין. איט

«. שילטין צו ניט מיר ,איןי בעט ?ןלטעלין ליפע מײנע אייןי • קללהן /
ט )שא״ג( ײ ז
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 איןי, ראװץ טאג אלע אךאב, ניט איןל וועל ה£זר ךךןי פרן אז וויםין זײט
.שטרײנג זיױך יוך&ןייט היט אונ לפילין לײג

 װאס ,וויעג אנלייכע אגיויסע אויף שלאגין ארויף זיןי וועל איןי ביז
 איך וועל ציעל/ איןי וועלכין צו ,תכגלית צום ברײננען אונ פיהרץ מיר וועט
 ,גאט גיב ,ליעבע.עלטערין געזונד זײט ,^רײבין בריעף נןײנע אײןי מער

הערצער פרײליכע אײנעס,״מיטי אץ אלע זיןי צויזעהן זײן זוכה זאלין מיר אז
י .מרדכי זול,ן אימןר

 צײט יאהר אהאלב , געד,אט בױעף אים.קײנע פון מיר האבין מער
 האב ,איןי געיטטארפין אונ געווארען נק;נןרא טרײנע מײן איז רעט, נאןי
 ,קאפיגןעסז .עטלינע געמאכט צוזאמען ,זשליךגעס אלע פוייגע קויפט פאר

 איבער פאר אונ י , זעהט איהר וויא אפאוואזשכןע מיט אפערדיל ’ געקוי?ט
 אונ ,האב איןי ניט הײם׳ מײן איז קום איך ױאו ,לטמה איץ .װעלט ךער
 ,;אר פירטע ךי ויגד נע שוין איןי בץ ,$לום רבי אטיאזויא ,ידאךן« איןי ניט
 ׳ ייױןה ניט.קײן איןל וױיס מרדכילען פון .נאןל־ ג:לאנ וויא ביז וױיס גאט אוג
 ערז זװאו װײם גאטט .האפונג צין:גאנ מײן לאר־ין פאר גאר עוין האב אונ
 אלטער ךער זיןי האט װעךטער לעצטע ךיא בייא “!•••איז ?גי וואם אונ ,איז
 אים האט ,זיןי אוג'אױף אים אויף ק^קענדיג שלום רבי אוג ,ווי^ט צו דוד
.געהאלפץ מיט

 ךעי ,עשה:מ ;עלביגע ךי גאר אױןי איז דוד, רבי מיר, מיט אונ -
 אונזעךע ,צרו־ת אומערע :עלרי א^דערע מיט אביסיל נאר < נגון זעלביגער

 אביסיל אנגעהײבין שלום רגיי האט - ^לײכע! גאר כמעט זײנען סבות,
 איז מיר .נלײןי ניט ׳ א^לײױקײט גאר -׳ - ביא^ראפיע ז_יין חזרין איבער

 איז אײך אונ טױט׳ וױאךער ביטער נאןז געווען'אוניךער מט לכהחילה
 מיר ווערט ,צײט עברדיגעז מײן אױף זיןי ךערמאן איןי אז איןי ,אײנס אלעס

 ,אןיגעפרישט װעךין װאוגךין מײנע אללע ,,האןצין אין לעכער טויזענטער
 לבד:אןער י ] גאר/לײןי אויפ־ן;עתיד ?ןבר,' אויפץ קוקט דוד רבי איר אונ'
 מיט פײדע / מזל איין מיט בײדע ,חברימ גלײכע גאר בײדע מיר זיינען ׳ זאת

 טאכטער\אימגר אײן אונ״איןי ,זון אײן האט איהר ז צרות פעק ^לײכע
 איהר !וועלט יעגער אויף אויןי שוין איז וױיב מײן / גע׳טטאךבין איז ווײב

 איהר / איז טאפטער מיץ װאו ניט װייס איןי ,איז זוהן אײער װאו ניט ווײםט
 מרדכילץ, אײןןר פון ׳טפור ניט.קײן געפינט אוג יאר״ ךרייא שוין וגד נע זײנט
 האט איהר גאלדעלען.״ מײן פץ כןײן ניט האב אונ אזױאאיןי׳ אונ

 װעל ? דוד רבי גיט איהר גלויןט אנן^ר אױןי, איך אונ ,אבריעף געדןאט
!בריפעלעיאויןי מײן לי^נען דורןי אײך איןי

 אנגעהײבען האט אונ אבריפעלע גענוממען ארויס האט שלום רבי
:לײענק

טהייערסטער )»א״נ(



ז פאטער ליבער ?ןה״עךקטעל

 דואב איך וואפ ,וטחילה קליחה טאטעקע דיר ןײא איןי ןעט ראשיית
 װאס פלאן מײן פלן / דערצײלט ךריניט אלנ ,געפךענט ריר.קײן.עצה בײא
 — ניטךערלאןץ מירדערצל וואלםט דל אז װיים איןי ׳ ארײן רןאפ אין איז מיר
 אונ ביטעךע אלנזער פלן גיץ צוםארויס ,וועג אנךערע האב״קײנע אץי אונ

.געפרנען ניט לאגע אוקגליגקליפער
 דוא !נעפראכט ךעלצו מיר האנין ׳ זיייט לעצטע לי פץ צרות ךיא

 בפרט זיין״ טפרנם זייןז ניט קאנפטז .קראנק, אךעם, טאטעקע/ אונגליקליןז פיזט
 פונ׳ם יאהר,זפופצעהן' אמײךעלעיפון גאטי ךא?קץ שױן יבין אייןי מיר.

 קאןז איןי תלליתלץ, _קײן מיר פון װעט ,הלדש יודישען אץ זיןי וואלגערין
 גוטע אלטע אונזערע פון אםןי וױא אזויא ,מײךיל אך^םט בלײבץ נאר

 גוטע געבין מיר װעלץ זײא אז “״אנהערענעם געגעבען מ־ר האגען פרײנד׳
שטיקעלע אנדער אײן צוא זיןיצושלאגין וייל איןי !נײן ■••• אבער ••״ מקחים

' !קו>טעךין3? — —ניערץ״ ״רײל איןז ,?לא] ־ י.................י ־ 1״
 צו דיער איןי נעם װאו ׳ טאטע ליבער ׳ חידלטץ געוױס זיןז וועסט דוא

 גא?צע ״אײנ^ם מײן דואב איןי - ׳ »יץ טגלה דיר 'איןי וועל ? געלט
 איןי שטאךט אגרויפע אין פאהךין אוועק יאיןי וועל מיט ךער , ׳рео ר׳'2

 פאךךינען וועלזיןי אונ יאהר/ אײןהאלב אויף דינען שטעלץ ךאךט זיןל• וועל
 פאר ניט מיר נאט וועט מטהמא אינ ,לערנען צומ דזלעאות אביםעלע אויף
■••• ויתומות יתומים פו-ן טאטע ךער דאןז איז ,ער,לאזין

/ אונ.קחם נארעש ךיר בײא איז ןלאן ךער אז ,וױיםיטאטינקע איןי
 ,אויגין ךײנע אין דון ניט.קײן האט פךנסה דיא מיט גאגצער;ןסק דער אונ
 ךעם גרײכין וועל.יא איןי העלפץ, וועט״מ־ר גאט אז״אויב ,װייס איןי נאר

 וועל איןד כיז !צרות אונזערע אןיף געסין פאר בײךע מיר װעלין ,ציעל
 נאך ךער ,שךײבץ .ניט ליגערמאטע ךיר איןי וועל װאונש/ מיץ ךאםטיננען

!טאג זעלביגען ךעם ,מינוט זעלבינע ךי
 ןעט איןל־ ,שלאף אונ קראנק:נאןי ,קעזטאטינ איבער ךיר לאז איןי’

 װאס װאכין פיר דיא מײנעלאין צרות ךיא געךײגק מירמוחל/ זײא ךיר
 זייער געשטאנען אויס בין אונ ,אװעבטערין בעט ךיין בײא גיווען ניי־ן איןי
.גאלדע טאלטער דײן געדײנק ,טאטע ליבער געזונד זײא .אסןי

? חבךים גלײכע גיט מיר זײנען ? דוד רבי איהר זאגט װאס ׳״ נרא -
? בריךער אמתה

צװוײנט. זיןי האבין ביידע אונ •• !גלייכע !שלום רבי גלײבע י
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13.
 בעליהמטע גרויפע ךיא אין ׳ .קאטנאטעס םטע:שענ ד־י פון אײנע אץ
 ארײן װאם נאר איז N •••• שטאט אין “יפאריז ךע ״האטעל הויז איץפאר
 ארײן וועלין מיו־ אייךער - .26-25 איאהרי פ.ץ בערןי מאן, אױנגער געקומען

 ל,עי פיזינאמיע זיין בעטראכטין מיר ױעלץ / צימער אינעם אים צוא גײן
 זײן א־ם רינגילט ארונךע, בארד אשוואךצע ,װאולןס הױכען פון איז

 ,פי;ער מיט בליצין אויגין צװײא״שװאךצע זיינע ׳ פניס ליכטיגען הןײליפלעין
 בײא < קגײצין ^עטליכע זיך לעפינען ׳ שטעלין װײסין זילבער הויכין זײן אויף
 מאנטיל ^אויבער אונ זײןשטאק׳״ י>ר יהאט ,ציממער אין קו-מען ארײן זײן

 ךיא:גענוממען ,טיש יבײ׳ם נעזעצט זיןד ,אךיװאן אויף גענעבען אװארף
 זיןי .ער האט האנד מיט׳זיץ'לינקע .שרײבין צו עפעם׳ האנט אין פעדער

 פאר איז,עטוואם ?יר נפר״אז איז .עס ש׳טערין, ךעפ געגלעט מאל ,עטליכע
ראכט  זיןי האט מחשבות,פלוצא:נ פאךשייךענע זײגען מוח אין אים בײא , ̂נ

געקומען.י ארײן אױ פריפענטרעגער דער אונ ,גי^פי^ט טיהר ךיא
 , געזאגט מאן ױנגער ךער האט “!הערר מיין ? מיר פאר אפךיעף -
לײפענךיג. אננןעגין
ג ךאלןטאר הערר ,אבריעף -
!געכער גיט -
.ךאגקטאר הערר מיגוט״ די -

 אץ שטײיענךנ אוג ,קאנווערטז ךעפ אױפגעױספץ ,האסטיג האט ער
פאלגענדעס: לייענען אנגעהײבען ,צימער מיטען

.נ׳י ערלעןז מרדכי ר׳ טעדיצץ דאקטאר וכו׳ להננבר
 לײךער ערהאלטץ׳ ךיכטיג איןז האב < רוביל 50 כויטךיא פליעף אײער

 העכער דודאיזישוין פאטעריר׳ אײער .זײן ?ומלא ניט בקשה איןיאײער קאןז
 נאןל־ תיפף מאקע N שטעטל•■•• אונזער פון געפאהלין אפ ציימ יאהר פיהר
 וואו ׳ איז ערז װאו ,געשטאלבין איז השלום עליהז מוטער אײער וויא ךעם

 גיקומען איז ערז ניט ,צײט גאנצע ךיא מײםקיעערניט,יוױיל ,זץל נעפינט
 וועמען צו געהאט האט ערזניט אונ .געשליבען ווען האט ערי יניט , אהער
 איר האט ,נאןי געךײנלןט איהר וויא .שרײבען וועמען צוא אדער ,קומען
-קרובים אונז'קײנע בײא  איןי נןאן < גוטהארץ שלום וועגץ זעלביגע ידאם ,

 אבנע/פאךין נג;עראיזשױןגאנץלאז,אויןיניט)אײךליכטעע.יריעותשרײבין
 אלדעזג טאכטער זײן ,געשטאלבין אים איז פרויא זיין ,שטעטיל אונזער פון

 ונד. נע וועלט ;רויםער ד־ער« אין עךגעץז איז ,ער געווארפין׳ איים האט
.געלט ךי מיט טאהן איןי זאל וואס מיר שלײבט

צדקאװיטש צדוק המױץ הרב / הכןטן ממני
נוא 1 :()שאינ
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•••• ? איצט מען טוהט וואש •••• ? נוא -
 צייא געפרעגט ךאגקטאר ױנגער דער האט , שאלדז דאןיגע ךיא אט

,אתשובה זײא פון הערין נעוואלט האט אוג ״ צימטער זײן פון װענד פיר דיא
, גענומען פען ךא וץיךער ש,י!טי צום געזעצמ וויךער זיןי האט ערז
 נאןי ךער ,טראכט פאר ששאו־ק זיןי האט אונ ,"גץלעט שטערין ךעם זויךער

♦ רײדין זיך מיט אונ ,צימער איבעךין גײן אנגעהײבען ̂ער האפ
גע־ האב איןז ? אויף זײא מען זוכט װאו ? איצט מען טוהט וואס -

 שלום׳ן פץ ,מאמען ךיא פון ,טאטין פ,ץ אתישובה, איןי בעקוט אט אז מיינט
 איז ,לםוף אונ ,אנליגקליכע אפרײליכע״ אתיטובה פאמיליע•••• זײן מיט
 אײן ילעבין איר אויף האט וואס״ מאמע׳ קליפע;ארנגלי מיץ מאמע,י די שוין

 טאטע ךער !וועלט יענער אויף שױן ,געזעהן ניט אויןדי נחת פו?ק ׳אײ;ציג
 גוטע זײן מיט שלום רבי גוטער שלום,ךער אונ ? איז ער־ װאו ווײט גאט

 ליא זיא אונ !דא ניט או־יןי שוץ זײנעו שרהלע זיץ ,פרויא ךיפואנטענע
 שײנער קינדערשער איר װיא «זיןל־ געךײנקט מיר וויא •••• גאלדעלע שײנע

 האט ,זפרון מײן שטײטפאראין פגים׳ל, .עךעלער ליקטינער פרײליצער
 ווער״איז ? זיא איז װאו ווערטער? פאר דאס זײנען װאס ■••’נעװארפץ איש
? זיןל־ געפינט זיא װאו זאגען מיר וועט וואס ךער

 גע־ מײנע אלע פון ,געװארין בטל זײנען מךושבות מײנע וויא ,יאח
•••• דזבלי־ם הבל - אטײך געלאזין אויס זיןד ךאנלןקהאט

 אמשןי ס״ה ? מאג אנעצטיגער ניט’ ד־אס איז ? הא ? דאס איז לא^ג וויא
 האט שלום רבי בעת я פרן געפאףין ’אב בין איןי וױא ,צײט יאהר ю פץ

 איןמיר, גיװאלגערט אב ציאהרזיןי געשיקט׳ ישיבה מירער גאןי ײיר
 ^ךעסטין אין מאגנעל' ,קעלט, הונגער, געליךען געמוט*טעט< זיןי אהרזי צוױיא
 האטמיט חד'שים זעקשזה;אלײן,ס געלעךעי.ט, אלײן גיהאךעוועט׳ *אלײן ,נאהט

 אונ ,גלענצענדיג ךעם.עקלאמעו געהאלטען אויס •••• געלעךינט גוטמאן כזיר
 אביםעלע לייכטער אביסעלע לעבען דער געווען שױן הגסמיראיז נאןי? ךער

 איןי האב צרות וויפיל ׳ אוראקען מיט רינט פאר שוין האב איןי ,גרינגער
 דאןי איז דאס * אוניװערזיטעט’ אין צוגענוממען מיר האט מי״א ביז ,געהאט
 אויסי זײנען קעדער/ וןביךי^ע ךײכע װארום ,איבערנאטיךליןי אזויא געװען

 איץ מיט ,בלײבען צו געהאט זכיה ךיא האני איןי ארנ / געווארץ געישלאםין
 הילפע יזײנע גאטטעם מיט נאר טאקע האב איך ,עךלויבענעשי בעזונךערע

 אויף אךיפלאט האב ,קל׳ןי:?לי גיענדעט שטוךוש, דעם געמאכט רוךןיי
 וויא אונבין ,^טעלע אקאזאנע שוין טאקע איניהאב ,מעךיצין קטאר;ךא

 איז ,וואןט פאלקאםמען דעם כזי־ט ̂ליגקליןי ••••*נאר ?ליכןליןי געוואוגשען
 געפינען איצט זאל איןי ״ זיץ ניט אפנים כןאן ארנ ׳ געווען ניט’ ׳ ךא ניט גאר
 זײנען וואו אבער1 .ןײן גליקליך איןי וואלט גאלרען ׳ שלום׳ן < טאטין ךעם
? אפלאן דאס איז ? זוכק זייא’ פאךין אונ ,שטעלע דיא ווארפץ •••• ? זייא



 אױף געוואלט נאל האב איןי ,ךאנען פון אב מאיגעו פאר איןי !נײן
 וועל איך ,שרײבען וועל אץי ,שוין איןי האב תשובד, דיא אונ .אתשובה

 זאל מיא ,בעטין וועל אונ ׳ זיןי געפין איןל־ װאי / צײטונגען ךיא אין זײן מוך_ע
 ׳ פון;זײא וועלט, ךער אויף זײא אנטלעפען וועט װער אויב ,זײן מוךי>ן מיר
 גאט, צוא האף אץי אינ ,פלאן ?לײכפטער ךער בעשטער, דער אױ ךאס

̂ן זײן װעט על אז  א^ז וועט אונ ,אונז פון אבנעמעז ניט ד$זגחה זײן ,קוי
.ברײנגעף צױאמטעו אמאל

 זיןל־ ,שטול זיי־ן אױף געזעצט ווילעל זיןי האט דאקטאר ױנגער ךער
 גלײט אנגעהייבין זיןי האט אונ ,בערוהיגט ךעיונות דיא מיט אפיסעלע

....אברײןץ צימאךגענךגען מאכין
 ------------

.14
.פריא דעל אץ ?רייטאג איז דאם . .

 עס ? ווײה װער ? “פריא יעל אין ״פלײטאנ בעלײט וואס ,וױיסט יאיהר
 ,ענטלעןי ׳ געל הינער׳ אײער, אײגענע אייעלע האט איהל אז .זיין רןאו

װ., מערץ, קאךטאפלעם,  אײגענע האט אידזל אז ,זײן קאןז עםיא.ז.
 לעבעי־ מיט שמאלץ אײגענע ,טשאלעט אין אוינ,קאםע ךױפץ ?לעצענע

 גיט גאר אײןי ’ בײא “פךיא ךער אץ ״פרײטאג ךער א־יז דעריבער ,לעןי
 דואבין וואס ךיא בײא אבער איז אזויא גיט !שײעקלעך גיט גאר !מויאךיג
 נײטיגע אלע ךיא ,.ענינים שבתךיגע אלע דיא אונ ,ניט גאר אײגענע

!מארק אויפין “פלי־א ךער אין ״פלײטאנ װעךין מוזץיגעקױנןט ״באדערפענעמיך
? פליא״ ךער איןז״פרײטאג דעם מיט ,זיןי שפילט איהר

ת איס בײא איז טאג אלע וואם ,נניד דעט איז גוט  טאנ אלע ,שן
 איז1 אזויא ער,״ניט״ קױפט דאיף וואס/ער ,האנד אץ לאפיפןע ךיא האט.ער

 הײםע *עפט מיא ,אימה ךער אץ מען ליגט װאן־ אנאנצע ,אבױן ךעם מיט
 קלײבט מיא העלפט גא*ט במ ,מיא.קווארט ךאךט בןיא לןלײבט׳ מיא ,שטײנעד

 ךער אין פרײטאג ■' “פריא דער אץ ״קרײטאג אויף תביל האלבען ךעט אן
 חשןי־ךיגין או:;ער אץ אוגז בײ בפרט מאךק, א^רױסער , אטארק איז פריא

 אלע־ ניט מען זעהט וואןי אגאנצע ,השדים ?ןמק אמזער אין ,לטעטיל
 גזןם אן זיןי פארין “פריא ךער אין ״פרײטאנ ,אױגען דיא אין בעךיגין

 ,הןאךטאפיל ,גענזיאײער, היגער, אן פיהרץ ,זײטען אלע פון חוטעראנער
 אלעפ פץ ,טוב כל פץ קױפין מיר אונ פיט אפילו ,ציבעלעם ,מערין
 ״פרײטאג״אץ אז יעךער שטעהט פאר ךעריןער , געלוםט האךץ ךיא וואס
 דיא אויף שטעטיל גאנצע אונזער איז»פוין טאג, נאר טאקע “?ךיא ךעי
 , מאהל טויזענט הונדערט ,גײמא ,בלי מאלק לעם’ אויס לויפט יעךעל ,פיס
לינגטאוים, מיא לך,' מיאדינגט ,שמעקט מיא לעקט, מיא טאפט, מיא

I и
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 איץ ארײן וויארפט יעלער ,?וױיטען פיי׳ם איינער ,איפער ױנ;ט מיא אוינ
 ״װאס “? איהי האנדילט וואש ? ״הא ,כןאי־־זלכןעלע צװײטענש אין “״אױגל
 אפטמאל אינ ?״’גענעבען ״װיפיל ?״ געצאלט ’ טהײער ״וויא “? איהר קויפט
 פאר־ שײןי פשיט איז .עס’אז ,מאךק מיטין אין אצופאצענעס טא־עי ווערט

 •• פיש ליא פײא שמןעסט ווער ^פשות/ ?וחיה גאר טאקע ,לײטען אונ גאט
 מיט גאנצין אץ אוועק זיןז לײגין ווײבער ליא וױא ,טאקע מען זעהט ךא

 ....אקלײניכףט? .גאר פיז גינציג מאנען זײנעןזײערע אונ פוחנח, זי;ערע
 ,המעשה אחר אונ .. אהעכט געקויפט האט זיא !פומןר ךעם אכגענאלט

 מרגיש דןאט פױער וואם.ךער אי אש'לע. גענומען אמ ,געפיטץ איבער קונציג
 נינציגע ליא געפאצט אויםז ,שולע פון ווייליל מיט.ךעם האט אונ ,גערוען
 גאר שוץ הײסט דאש !כמגשה אנדער אײן גאר שױן איז דאש נאר ,וױיב
 גע־ אפ - פױעו־ים ליא - זײא איז װעלט גאנצע ךיא ,גלות אין איז אי,>ד

 פאר ‘;פריא ד־ער אין »פלייטאג דיער אי־ז אשטײגער וג ז, א. געוואךען געבען
 זײעראינטערעםגע,זײעראנײטיגער.היעטיגין ;עדערױלץאונװףשעױךענע

 מארק גרויסער זעלביגער דער הישדים עכוק אין איז “פריא ךער אץ ״?רײטאג
 אסןז יפליהען ךער לו־יפין,י ךער טומיל, לער איז אעפ״כ, ׳נ«ב מיטפל

,תטיר וױא קלענער אםןי וױיניגער,
? פון ךער טפה לי־א איז װאס ? ךאם בעלייט װאס
 הערץ אונ ,וױיבער צוױשיןךיא שטופץ ארייין אביםעלע זיןי וועלין מיר

 ,ױעךלאך גאנצע שטײען זייא,יזײא מען זעהט ,עפעם זײא, שטױ>סין װאם
 ,ןא'חדשות איז עפעם־ ,אױעךין ךיא אויס שטעלץ ,קעפז ךא ביעען אלע

י .נייעם וויפטיגע
א לויפענליג ניט נאר ליןט פאר ,עענזײל אזויא אײןי הײלט ניט -  ך

 אוים ניט הײנט װעט דאךינשטאןי גיטל ניט, מוךא האט.קײן •••• נשמה
— אײער אײןיליא בײא ךנגען

 גנענדל דואט - •• גיטעלעןי אזעלכע אגיטעלע! נוא •••• נוא -
.גײן, אױף זײא זאלין שיטער אונ זײהען״ געךיכט מאגמק גע;אגט:  װאם .

? אי;ער ליא מיט מעעזח פרײטיגלע א?טאגץ פאר צוא שאססע׳ איהר זאגט
א... נאר הןאן ךאס ’!זאגין וואסיאלע ךאס ? איןי;אנין זאל װאס - זי

 בײטיל פולע א,ינ גרויסע ליא טיט ׳ מאךק ארויסאין גײט !^ניחף־טע אײן
̂קט מיא I געלט  בולאי שוין עוף ליא ךינגט אבױנטע ךיא וואס ניט, גאר ק
 געתקט אלײן גיןז או־יף ,מ_קח פארטיגין אויפץ קומט מיא < עהזש זײגער ךרײא

 וויא שטײן עפעסי בלי׳בט מיא !פארטיג אונ ,האנד אין געלט ליא לן5בוי? ךי
. !♦זיןי נןריג גײא .אןגעשמיםענע. א  טאקע דאןי איז ”,אײגענע דאש אט .

 / בױערין לי מיט פאיטיג נאר שוין בין איןי אז .אויןי. ״אײער מיטךא געווען
 געמט א-נ ,גיטל בואלאש ליא אוןטער רוח ךער טךאגט - געדוננען אויס .קאם
^ געלייגט פבוד איר אויף האפ איןז ׳ גע?טי;עט האט/יא עסזצוא/נאר זײא

א י )שא״נ( י ; ן
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 / אלעמען “פא בעצאלט זיא דאב איןי .רינט פאר ?יא וױא איז זיא וױא
.נעפןװאלען. אונ געשטאנען ארוש זײנען אלע .

גע־ הארץ אײער וואס קויפין םמעלע איהר מאגט ,הײנט אבער -
 אײןז בײא הײ^ט וועט גיטל, מאךאש ;ניט גאר.קיץטורא האט ארנ , לוסט

'חאפין אוים ניט .
? געשיאקץ איבער זיןי האט זיא ? איז וואס -
.ניט גאר נאר ׳ געעזראקין איבער ניט - , ,
? געװארעי פךימער ? וואס פארט -
.קךאנק:שטארק איז זיא ,/עװאךין קראנק - . ,
 מיט ורא ׳ נע;אנט יגנענדל האט ? לא;ג שױן געװארען?.. קראנק -

.נקטח אימןרליכע איץ ^פעם
,אופ׳ן אײן אויף גאר אונ ׳ עטליכעיטאג פו-ן שוין - . .
' גע־אגט־ אײ,ו Ц ייער - ־ '
,מאךק אין פאיאן ניט איז זיא אז דאןי, איהי זעהט ראשית ? ווער -

 איןי הער ,הויף איהר געגאבגען בײא פאר װאס נאר איןי בין װידיער אונ
 אין שטיײען מענטשין אסןד אונ ,?ושלתיש ךיא פון אטונויל מיט אגעתךער,

 איץ פל/ער דאןי ךארף מיא וױיל / גיין ארײן געוואלט גיט האב איןי ,הויף
 טוזלט וואס יזעהן גײן ציא וועלין מיר ,זיןי םפלאוועט אט ,שבת ךעם קױפין

.ךאךט זיך
т גענאנגען צו זיינען ווײבער נײעסגעריגע צווײא דיא אונ.

 מענשען אסך זייגען הױף דארינשטאןד׳ס אלבערט פון טהױ,ער בײש
 זאגט צרוײטץ דעש אײנער ,?רעגט צווײטין דעש אײנער אינ ,געשטאגק

 וועריט ,אורדוא אגב אונ ,נןלא^קהייט אוג קיא^קע ךיא נ?פח מײנונג 'זײן
 מעמד, גאנצין זיץ מיט ,דארינשטאןי הערריאלבערט דער באקלערט טאקע

װ♦ א.ז. וג л א. ןחוש. זיץ מיט לעבין/ זיץ מיט
 אזכנ.יפי דיא פון אײנער זיןי האט !וועלט פלײבט װעלט אז ,אפניש -

א זיא — .מאמרל זײן אבגעזאגט  ארנ ׳ באשטאו־בץ האלט הבית עלת:ב ך
.זיןי. ךרײט מילכיל פארעװאיע ךיא .

 ערי !געשעפטין גוטע ךא גאר ,אוים װײזט עסי וויא -^ערמאבטי,
 נאר קעיטא ןץייץי פשעטװערט טויזענט צװייא קו־יפין צוא געהאט שינל האט
 ,צוא/לייןי גאלד מיט איזיאיציט מעל ק.'אוג ео ר. е ק. 50” ף, в צ־ןא
. ♦ ךןענך ליא אונטער פון חאפט טיא .

.עשר. אײן אגביר דאס ווערט ערי’- .
 מײן איך ? אעעקוממען אהער איז ער צײט דא< איז לאנג יא!״וויא -
 זײן געהאט האט אויי;׳יר ,קןסופק בץ איןי אונ ,מער ניט ? הא , е איאהר

.ררפ אלף אקוף פון אגביר ערז איז איצט אונ ,רוביל טויזינט ג0 א אייגענס
עפעש גיט מיא7גראגנ אזויא קאךגי/ אזויא איז כויא אז ? אדזידוש 'אי̂ז

דאן־ ושא״נ׳(



 לייט, טהייבטארימע מיא ,אפתטה אפילו;יט שבצדקה׳ ךבר אין.קײן ךאןי
*1’הויף... פרן הי;ד מיט

 האבין זייא ,קלײנהןען מאגען ,דוברה אזעלכע ,בריךעלאןי :א ,י_א -
. װאש פאר , ,

? קראנק;שטאךק טאכןע איז זיא אונ -
.שטאךבין צום נק;קךא איז ץא ינאר ?זלאף״ אד־ער ,קטאךק - . ,
? ךאס וױיסט ווער ? ךאס זאגט ווער -
.געזאגט נעכטץ חאט ךאקטאייין נײע אוגזער ? ווער -
 כןיין ניט גאר זײן צו שײנט ,ךאנןטאךשע אונזער אז ,ווײסט איהר -
 יענע זי׳א האט ,ווײב כןבצנם ךעס חאצקעלס אז דערצײלט מיא ,שלעבטע

,ארעצעפט'אויםױםט געגענען וואןי . .
,זײן שם קונה זיןײ וױל׳ זיא ...נײערהײט. אלץ זיא טוהט דאס - , .

געשעפט. זײער פיהרען צ־א וױא װײםין ,לײט די־א
 נאר דאןד איז זיא ,פײן זייער דאס איז וויײלע ךער ,אייז ךאמ וויא -

 הןען אונכךינער ,ניט נןײנעש קעןי ;יא ,צײט וואכין ,?2.אננעקוממען וואס
אגוטע. איז זיא אז אסימן איז זאןי, אזא שוין טולזש זיא או אונ ׳ ניט איהר

? נעזאגט זיא האט װאש ,נוא - г • Т т ד ' ;
אשננות־ זײער אין נןרא^קהײט דיא אז דוערט, איהר וואש ךאש אט -

 אונ אמאןי אן בלײבין ״זאך־ אזא פון קאןז ,דארינשטאןי מאדאם ךיגע.
.אמל אן . .

.גענען ניט זאלין או?נלי.קין גךעשעי־ע .קײנע - ♦ .
*-- -^N3*0 —

15.
̂ק מוךאךיג איז דארינשטאןי גיטל מאראם ייא !גקױא
 אויף ,שפאילנע ךײכאױסגעפוצטע אוג װ־ויםע איהר אין ליגט זיא

 פענסטער דיא ̂ בעטגעוואנט דיאגוטע מיט בעטיל׳ זא?דאניצנע אטהײערע
 קראנם,ע/קאן:וױל'ךיא זאנעװעםין,י בלאע דינקיל מיט האמען פאר זײנען

 ,ארויס ברוסש איהר פון זיןד רײשט וױילע״וױים ליננטעקײט דיא לײדין גיט
!“הארץ י»מיין “קאפז מײן \ ״אי קךעכטץ:; א^רויסר

 ךיא.קראנ.קע בײא יך1א איצט זיצט ,דארינשטאןי אלבערט הערר ךער
. ♦ ףןניעות איהרע מיט פנים, איהר אויף קט:קו אונ / קאפץז צוא  איז /עס .
 צוא זײער איז ער־בצעי שרוי אגרויםער איז ̂ער אז ’פנים, זײן פון נכר

. ביטערט פאר זײער טראגין׳
 אויטנע^ר;ען קראנהןע:ךיא האט “!דזאךץ מיץ אי ! קאפז מײן ״אי -

. ̂קעלט אץ געוואןפין יעךערין האט וואס ,קול ?זש־נה א מיט
,גיפרעגט מאן ךער האט ? ד.י’ װילסט װאש ? גיטעלע ךיר איז װאש -

’שיל, ' “ 1 (>.״נ •4>
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.שיק - . !•ר־ב רעם הף י אל-בע-רט .
.דאנןטאלשע ייא נאןי גיטעלע בעסער ? אים הא ךארפקט וואס - .
’♦’!»*נײן ־
.שיקין וועל איןי -
♦וידױ ף ״אי י ר — כע — גע - . ,

̂ ךב ךעם רופין געלאפין אוועק איז אמשרת
 צוא שט;קער אױף טשרת ךעס שיער מען האט ,שטוב אין רב ביי׳ם

 געבעך האט״ער בע״שךער יעךערין אונ ׳ געפרעגט האטיאים יעדער ,ריםםין
.שךש ךבר כל’ פץ ךערצײלץ איבער געמוזט
 קוממען באלד זאלט איהר רפי אײןי מיינערביעט הבית ב?נל דער - י

אונז'* צוא
 מיט דב ךער האט ?.. חמ״-ן מכירת אפשר ? אזױנס איז וואס -

אשמײכילגעפרע?ט,
.אזױא אײןי ךארף ;>ר רבי/ ניין - , .  אפאף שוין איז דומץ זיץ ,
♦ קױפטער

? מיר ח?ט י>ר װאס אוי־ף ,ניט ד*א װײםט ,הןתבן - י
*זאגץ וידױ אויף , אייןי ״עריחפט - ..
. ? זאנען וידױ מיר מיט וויל ̂ער - . ,,* ניט עברי דאןז.קײן קאןז ערי .
, 4.זאגין נאןי וועט מאדאם דיא אונ ,זאגין זאלט איהר ,רפי נײן -
* ניט רב מען.קיין דאןף איודעגע״ךערויף רופין י>ר לאז -
,אן מיטװא־ פו-ן שױן שךײט מאךאם ךיא ,איהר קומט ,רבי־ נײן -

,זאנין ױדױ וויל ןיא ,י־וךין אלטע אפאר מיט רופין אײןל זאל מיא אז .  נאר .
 האט;יר ,למו-ח נוטח א גאר טאקע איז זיא אז איצט ,געוואלט האט״ניט ?נר

.חעין אייך זאל מיא ,שױן״געהײסץ , .
? איהר.קראמןהײט אייז וואס *-
 געדאכט ךא ני־ט זײנק ,קינד־ער г ךיא אז כןאנטאג/ ? וױיס ווער -

 זיא האט ,פימגר פאצלונגין אזא מיט איהר בייא געווארען אויטנעחאפט
 פרײטיג, איזשוין אוניה-ינט “!האךץ ליא אונ כ־ןאפ ^דיא שרייק אנגעהײבען

 אלעפילװאסער, אפ־לו ניהאט גיט זיא האט מויל אין ,שלאף ליגטזײער זיא
:קוממען זאל רב ךער ,טןננהט זיא מאל, אלע פאר מאל איין אונ

? געווען איז זיא ? זאגט וואס דאקטערשע ךיא אונ -
 אײף דאס אונ נאכט״ פאר ךאנערשטאנ מאל אײן געווען איז זיא -

 גע־ האט זיא ,אױלדת צױא פאהרען געדארפט האט זיא ווײל ,רגע אײן
 נע״ לעפעלאןי האלןע ̂ אפשר האט קרא^ע ךיא נאר ,ארעצעפט שךיבען

.צרות גרויםע מיט ךאם אונ גומען
.קוטמען איןי וועל צײט שעה אהאלבע אין -

 מיט ?יר האט נײענךג ,הבטחה ךיא געורען האט״מקיים רב ךער אונ
גערופעז י * )שא׳ינ(
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 עמק צום גענאנגק אװעק איז אוג ,זיץי מיט לײט אלטע לריייא געתפין
דארינשטאןי. ר׳יאלטער השדים׳ריגביד

 רעךלעןי אנגעטראפין רב ךער האט הויף אין אונ ?והויןןר בײם
 זץי שטעלין מאךק׳יאונ פון אינ מאךק׳ אויפין גייען וויאס פץיךא מע^טשץ

.ני;עס הערין אבי
? געפארין ארויף נארױאס איז וואס ? אפײעטאן פאר ךאס איז וואס -

.מע״גשין אײניגע בײא געפרקט דעררב האט
 זײנען.קראגק לײט אךימע אז !גליק נגיה-ת׳ר דער ,רבי איז ךאס -
 איז טאמער ,אךרבה ,דאכןטלרים .קײן דינים״ .קײן , ךבנים ניט.קיץ קוממען

ל גראד - אים דאךף ארימאן דער אז \נאר אךאכןטאר דא יא א מ ^ ע  פארט י
 *װעה יזייא טול-ט טאמער גבירים ךיא בײא אונ ,הײם רער פון אוועק ?ןר

 קויפט/ יענער אונ ,לויפט ךבי ךער טרעױאגע׳ אגאנצע וועףט / אפיגגער
ךן ,גערופענע .קיין ניט ,אונגעריפטעךהײט קוממען ךאגקטורים ’ אונ טי  ני

 אי .ךפואות בךײננען אונ וועלט׳ ביעג פון פעטערבורג, פרן ,געבעטעינע
קראנק אייז אנביךטע אנאײנלײסענעס װעה,

.-ינו ־ 'בקיצור . ? אדאקטאר ,געקומען דאם איז װער ,
.אדאכןטאר - .  נאכט בײא שפעט נעכטין גראד ,״רבי אדאקטאר .

 דאךף.ער “״בויבעריק קײן ?וסתמא גאר פארט .ער ,געקוממען אהער ערײ איז
 זיןי מען האט וואס נאר אונ נא?ט בלייבין רא אונ ,פאךין פאר אהער

 איז ערז אונ געשיקט\ אים נאןי מינוט ךיא מען האט ,װאוסט לער פון ךער
.געקיממען שוין

 אונ ,זעהן ךער אים האט ׳ גערופין רב ךעם האט וואס משרת דער
 גרויסםין אין געפיהרט ארײן ,לײט אלטע דרײא דיא מיט רב דעם האט
ל.'?אי- א - ען » ע־ ' ־י ־ ' ־ ' ־ ״ •

 צוא עטוואס געהאט צײט נאןי.קײנע האבין זקנים זײנע מיט רב ךער
קימען ארײן זאלין זײא גערופען, משרת דער שוין זײא האט בעטראכטען/

קע.זד>קראנ ציא
 אויף בײא ךער ךאקטאר דער ,בעט אין געזעסען איז קר־אנכןע דיא

̂כןע ךיא איץהא;ט מיט געהאלטין האט אונ קרעסלע א  / רפק איר פאר לןרא
 קך־אננןע ךא געקוקט... אינ זײגערייל׳ אגאלךענעם הא;ד צווײטע ךיא מיט

 ס״ה,'וויאיזיא טאג .אין,עטליכע .משונהליג געוויזין אויס פנים אויפין האט
 פאר גאנצין אין געשטאלט איר ,פנים איר זיא האט ,געוואךען קראנק איז

 איהךע קאנטז ךער ניט זיא האבען מענשען שטוב א״גענע ךיא אז < לאךין
 געיעהן קוק׳מעןהאט אבגעשטאלבענעש אזא מיט געקלקט האבין אליגין

אברים. אלע איךע פון אבגעטראטין האט לעבין דער אז
 איר אץ ׳ אפארב געוויןין זיך האט ,רב ךעם האט'דערזעהן זיא אז -
.“אימז פנים... טױדטין . .’! י - ב - אפרײדגעזאגט: מיט װיא זיא האט !ר ; * т I ־ז т • • • : ז ־ ׳ ; ל

אונ ()שא״נ
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 נעהענטער זעטצען זיןזי זאל ערי פאךלא?:גט זלא אז געוײזין פיננער מיטץ אונ
.בעט צום

 נעהײםץ האט אונ ,״שנױ״ ךעם ךערקאנט האט דאקטאר ךער
חולה. צום געהעץטער’ זעטצץ זיןי יזאל ךב,,ער ךעם

-ן אי־ץי —וױלי ודױ, .רבײ א-גי • ז
 מען וועלט פון ךער ,געזאגט רב ךער האט ,ניט שאט ךאס -

.געזונד . .1
ל, ניץ... - -נ ע-זו ט. אי-ןי ווע-ר ג - .—שטא אי-ןי ני . . ב ן

ה אי-ןי וויל ך ת-ו- !רבי זײ-ן מ
• הערץ װעל איןי זאנט/ -

אגאנצע ךערצײלץ אנגעהײבץ ׳ זאכט גאנץ דואט קראנכןע ךיא
אזעלבעם אױןי ’ אונ ,שוץ וױים לעזער ךער װאם אזעלבעם - געשי^טע

 געווען זײנען ווערטער לעצטע איהרע .נאר פאו־שטעהט לעזער ד־עו־ װאס
 ׳ אבגעטאן האט ערי װאס ,חטאים ךױפע מאנם י ״מײן :הלשון בזה

 אױפץהאךציןיגילענץ׳ שטיעער שווערע וויא צײט נא;צע ךיא מיר זײנען
 מיר וויעלין םוף גוטען .קײן אז געזאגט/ תמיד מיר האט דואךץ מיץ
 נאר רײןי/ זײנען מיר ,געײען מצליח האט’א^ז האבץ,"אמח ניט

 פייעךךגע וויא דועךצעו־/ אומערע געגייזעט האבין ,חטאים אוגזערע
 גע־ אל־טעו־ מאן האטמײן / וױיב גוטהארץ שלום אייחטאים! ווערים!

 האט .ער ,געגנבט ארוים .ער דואט ?ןמיטא^ייעם ךיא שלום׳ן בײא ,םמ׳ט
 איצט געװען... ערז איז ךעכטער אןער/ךער ,שלפיפ געהאט אפילו

 שלום׳ם פאר ׳ גענומען צו גאט האט קינדער 2 מײגע ,ברעג ךער איז
 פווךה זיןי בין איןי טויט/ ךעם פ'הל איןי שטאךב, איןל !קינד אײן

זי^ךיג!״ זײער זיינען מײן״מאן מיט איןי רבי, אײןיי פאר ומלוךהי
 אריפין געירייןט •האט איהר װאס נעזאגט אב האט ג־ראנקע ךיא י

 אן נעבליבין איז זיא ,קישין אױפין איז"געפאלץי איהר/קאפ דואךצי]/
 צוטומילטע, וױא געזײפין זײנען ,זכןנים זײנע מיט ר־ב ךער כוחות...

 'װאם אױעךין, זימנךע י גקלױבט ניט גאר״אלײן האבין זײא צומישטע,
 .עלטטין דעם .זעהען זייא וואם אזייגען זיעער־ע ׳ געהעךט יהאבין זײא
 ןעךבײא ,פאתעקומען געשיפטע אזא זײא איז לעבען זייער אויף מאל

,זײן צו
ט י ׳ נ ר ע ג י נ ײ ו ט ו א ם ה ע ב ד ט ר י ע מ נ ײ ם ז י ג ק ט ז ^ ױ ו ך ע ן ,ג י פ י ו  א

ן י ך מ ע ר ר פ א ט ן כ א ן ,ך י כ ל ע ו א ו ײ ן ז י ב א ס ה ע ל ט א ס רי ט ^ן ץ כ ע ר ע ר .ג ע ט . א  ה

ס ױ ״ א ט ר ע ה ע א ג י ס ך ע ן כ נ א ר , ק ױ ר ט ו י ל מ י פ י ױ ז / א ת ו ל ע פ ת ט ה י י מ ו ז  א

ל י ם פ ע ר ע ט נ י נ ,א ו ט א א א ה י ט ך ו נ י ם מ ע ל ן א י ב י ך ש ע ן ,ג י ב י ר ש ע ר ג ע ך

י ן א א נ ײ ן ז י פ ײ ה ע ק ג מ ע ל ץ א מן ?י ת ז .ד

ךאקטאר קריםטליכער געטיץטער האטיד־ער אידין!״ אײןי חתמעט -
ף )שא״נ( י ו א

46



 געהעלט האט איהר וואם .ךעם אלעם »אויף :געזאןט יודיש פךאסט אויף
קלא?גןעף' ךיא פון

 מיט ךאס האט גקױאנכןע דיא אויב !ךאגקטאר הערר וועריווײס? -
געזאגט. ךב .ךער האט ? גערעךמ דעח איהר

,זיןי התמען אײןי ןעט יאיןי עזפעטער/ װיסין איהר וועט ךאם -
 װיסין יאןי ךארפט איהר אונ ,געהערט האט איהר וואם ךאם אויף נאר

! אמת דברי ננרים אז г ... • • т •
געשוױגץ, אונ געזעסין יאלינשטאך אלטער איז צייט, גא?צע ד־יא

 אין ציינער דיא אקךחת׳ פון װיא געציטעלט האבין אנלים אלע זיינע
 לעצטע ךיא ךעךהעךט האט אז״ער נאר’קלא?ט,:נע איהם בײא האבץ מוי־ל

׳ם װעךטער ’ זיןי ן« אביםיל געקומען ער איז ,ךב פ̂ו
.מטוךף איז זיא רבי.י איץך הולמעט ניט - . :געזאגט אלטער האט .

 קינךער'זיינען ףא צײט א׳־צט/ בפרט אמטולפת, געווען מאל אלע איז זיא
..געשטאלבין  אז בײאיאתוךה שוועןץ אונ רבי־, זאנץ אײןל־ קאןז איןל־ \

 םם, פאר וואם אי־ז, גוטהארץ שלום ךעל ווער * ניט ןלל וויים איןי
.קוױטאגציעס פאר װאס אונ . א ,ךאך זעהט איהר . ך  איז לײד אזי

.טשוגענע . . .
 אויןי ,גיהנימ פוין טהיל בײם זײןמךג אפילו ,נאןלי ווילט איהר -
 מיט אונ אנעשרײ מיט ךאקטאר ךעל דזאט אמת’ ךעם זיין מכחיש

 געתפיץ װעךץ ךאקטאךשע היגע• ךיאי זאל מינוט ךא :’געזאגט פעם גלוים
 ,סו־ף ךעס ביז יוואךטץ אוג ,’ןיצען אלע יא טוזט איהר״לבותי, אהער.

 דער װעט וועלט דיא װאס / אזעלכעם זעדזן אונ״ דץעױין באלד וועט איהר
.יקלינגען מיט

 ךאקטארשע י^גע ךא איז ,געװעךט מינוט צעהן האט.קיעע 'עס
1 געװען ךא

 זיןי ןאקטאל ךעל האט “? ךעצעפט ךעט געשליבין האט ״איהר -
 אקלײן זהא;י אין האלטענךיג ״ ,ךאהטארץ ױנגע ךיא צוא געווענךעט

̂עם 'וױא ,ךעם/ךײצעפט מייט ,לפואות פוץ פלעשעל  אפטהעק פיץ איז .
• געגעבען
 פאלךראס מיט אױןי ,שטאלץ מיט ךאגקטאלי־ן ךיא האט ׳. איןל־ -
• געזאגט

 ,מאראם זײן אוג דאליגשטאך אלבעלט העףן ךעט איהל קא?טז - ’ י
.געזאגט קטאר;ךא ךער האט ? פלוי הןלאנקע ךא

,מאנהײט אײן צײט ,מעהר ניט ,אעעקוטען אהער בץ יאיך - ’
 האב איןז ,נײטךזיג גיט אויןי ךאפ איז אונ'נזיר , ניט .קײפעם פןאן איך
 יענער אין קלא^הײט: ךיא שטאנד ךעס נאןי געשױפין, ״לעצעפט יךעט
.געװען בין אץי וואס \ צײט

דער )׳נא״ג(
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 קטאל:ךא ךער האט ■' גע׳טריבץ קטיש:פךא זייער איז לעצעפם דער -
 געשלקט איןז האנ ,ךעם ווענץ ניט .רנז אידור פאלשטעהענךג ,נעזאנט

שין...' ךיא איהר קא;טז צו אײןי בײא פרענץ נאר הפין,י ■אײןיי מק
 ןלירןען פעךךאפטו^פ מיט קמןען א^געהײבין האט דאקטאךין ריא

 וואם )פאלשטעהן נענןאנט ניט גאר האט זיאי עולם, קליינעם ךעם אויף
רא. טהוטיזץי
 •• גקאגט ךאנןטאר ד־ער האט אלע, ייא אױף ניט איץי פרעג איןל־ -
 דאױנשטאך אלבערט דוערר ךעם ,װיךטה ךעמ איחר קאגטז צו זאנדערץ

פרוי... זיץ מיט
רויא שטא?ןלען׳ אנגעהײנען זיא האט “,עטוואט!... ,ליטוואס...

ו״וײס איןי י נײן , ״גאר .זוכין אב וועלין .עפעס מיח איהר אין וואלט זיא
.'ניט . . .ניט געדײנק איןי ! . !

.ךאלטאלץ מאדאם איןזי ביטעי - , ,פאפיל ךעם ,דוךןי לימ^ט .
• • • געײאלין געשךיבץ װאס נאר איז וואס

. »• «י־■ «ם т / געווײן ךעם ,געשרײי דעם פארשטעלין זץי קאן דעת בר יעדער . . ח ^ א ■ ך ' • '
 ךיא.זעלביגע ,גע^לאכט זץי צו איהר האט ךאקטאל ײנגער ךער
 ךיא אפילו ,געפלאנט אפטהעק גאנצער ךער געװאלין דיא מינוטאיז

.אױןי פאליצײ . .
.דארינשטאןי אלטעל רבי איז ךאס דאױנשטאך אלבערט - . .
..ער ארג אלטער'.... אוגזער .  .ער מאמעקען, ךיא געסטט האט יער .

 אויף האט סחוךד.,,ער ריא מיט קוויטאגציע ךיא געננבט ארויס האט
.ער״ .געבלאלט או^ל;קק מיט הצרות כל ־ארנז  קטאך^ע;ךא ךא האט .ל !

קיינזנעטענהט, מ זיך. צי קו
נאטען? אילעל מיר זא^ט דיאקטאלף הערר איהר? זיינט ״ווער ’
 אועללקליכע נא^צע מיין מיט בין איןי ווער" איהל 'וױשט’ אזױ וױא

ביאגו־אפיע?
ךעל־ ךאס דואט מיל , ? ניט גאר וױים .קײנער אז מײנט איהר -

 אז / געמיץט איןי האב הערעװ־יג אחבר. מײגער געשיכטע ךא צײלט
 'השגהה ףא נאר ׳ טראגעךי^ע/עךצ״ל^ג אײגע וויא מעהל ניט איז דאס
 יװאס ,מ^שימ וואו;דעלליכע פיל איהלע י פון אײנע ,געוויזץ מיר האט

 געשע^טץ, האביךא״קײגע איןי אז פאר, אייןלי שטעלט ופלא. הפלא ײיגען
 מיטיאײן פאךין בדעה/עהאט האב ’אונ ,ווקס מײןי ’גאר פאר איך

 זאל איןי אז ,מחשבה מײן אױף־ ארויף מיר נאןי״קויטט ךער װעגי אנךער
 מיר מען קט;שיזדא אונ ,נאכט ךא בלײב אונ ,דאנען איבער פאלין
 אץ ניט וואהר׳ אויפין געיטינטע מוךאדיגע גא^צעי ךיא געפין אונ ,רופין
!אטת אשרעכןליבער נאראלײנער׳ ’געשי?טע קײן ניט ,דולום

איל )שא״נ(

48



דאקטאר: ךוערר מיר לאזט !רוצח ארביער זעחן אפער וויל איןי -
היר אץ/יענעם גײן מיר לאזט

 מאנעךש זיעט אײןי בעט איןל־ נאר ,קר?זט מיי! מיט קוי?וט -
בײא. פאר שױן איז אלעס ךאס ,ווײנען ךער העל?ט װאם

 זיא האט מאמע מײן רוצחנ אלטעו־!... ״אלטעו־!... -
 נא, פגים. זײן אין גוט אייגקמןיגךיג זיןי קיל׳ איהר מיט ניט גע^זליען

.שוין איןי געיךײנק איצט אט \ ,ער !איז.ער דאס !נא .  זיך האב איך .
ךעלמאנט•••• שוין

.עמק אין גערופין זיןי דואט .ער וױא אךער ,דארינשטאך אלטער
איז .ער .ױענטפערט ניט גאר האט “דארינשטאך ״אלבערט :השלים

,שךעק גרויס יפון אז / צומישט פיל אזוי ,טומילט צי פיל אזו־י געװען
,רוצח ביןידער איןל־ חטאתי.׳ »אמנם :שךלען אנגעהײבץ ערז האט

.... ז איך
 האט מינוט ךיא אונ ,פךאטאקאל אנלעם געמאפט האט פאליצײ

.טלעךעװאטעל צט געגעבץ איןער ,גענומען צו איהם מען
 וץעלטעו־: ךיא חזרינךיג ,געגאנגען אהייפ יעךער זיןי איז עולם ךער

 זײן ניט' זאלין סוחיח אז'.קײן ,געשװארץ האבין .ערז־ אונ ״ךוימיל
י ף' פאלבאלגין

 האט אונ ,ךעפ נאןד שעה אפאר נעלעבט האט גיטיל מאךאם
.נשמה איהר געהולט אויס

  ------------

.1 6

 איבער זיא האט ,געקומען אהײם איז ךאקטאלין װעע דייא אז
 ךעלמאנט זיןי דזאט זיא ווײגען, אונ הענד ?רעניןיךיא אעעהײבץ אנ׳־יעס

 מוטער״־אט יליבע איהר , אמגליהךן אונ צרות גרױםע אלע זײערע אויף
 ,פאטער י אונגליקליכער איהר ,געשטעלט או־יגען איהךע פאל איצט זיןי

 דערמאנען אנגעהײבין זיןי האט זיא הקךש אין קרא^ק; לץט .ער וויא
 איץ מיט גיעפינט זיןי האבין' װאונךן אלע איהךע ׳ באזמיער צרה יעיער
 אנגעהײיץ דזאט אמ אבגערופען, זיןי האבען וױיטאגין אלע איהרע מאל,

אז’טעװת, מיט בכױת ’ מיט װײנען אונ קןאמנאםע איבעלין גײן  אלע '
 האבען אינ ,פעגסטער ףא אלו-ם געשטעלט זיןי האבען גלענךע פאךבײא

.'געװײנט מיט
 ךאקטאלץ ךיא אז געװאוסט דואט ךאכטאר גוטער ךער אז אפניש

 ,וואעךן1 אבנעפלישטע נייע איהרע אויף פאלנעפין ניט גיןי זיןד וועט
"1איהר. צו געקומען אונגעזוילט י>ר איז ךעךיבער
מ^עף אלער !גיט איהל דועלפט מיט ךער מןנוג׳ !״געכוג -

װעיט ' ’ 4׳ )שא״ג(
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 ךאקטאר ךער האט ף טרערץ ערעזאײ פון לעבעךיג מעהר ניט וועייט
• נעזאגט

 ניט הערש איןי ,ולשות מײן אין איצט גיט בין איןי נאר !אמת - ’
.זיןי ניטט .עס ,לויפץ טרערין אלײן,יךיא זיןל־ וױי;ט щ ,זיןי מיט אצץד . . 
'או^לינןץ דיא צרוית, ריא ׳ יךאקטאר הערר ניט וױיסט איהר־  לער וואס ,
.נעבו־אכט א^ז אויף האט רוצח . !

 מײן אז ,געזאגט אײןי דאןי האב איןי ?י ניט יאיןי וױים ,אי -
.ךערצײלט אלעס מיר האט אבעקאנטער, אײער חבר,

 אײ״ער איהר איהר,'וױיסט געךיינקט רא־טאר, הערר מיר זאגט -
י פאמיליע. אונ נאמען חברס

■••• זיא איז אט ׳ זײן.קאןטיטשקע האב איןי !זײער -

 מרדכי מעךצין ״ןאקטאר :געלײעפ האט ךאקטארשע ךיא
“ערלעןי!י דױדאוױטש

 שמש יעם דוד מאטעלע אד־ער ,מרדכעלע איז ךאס איז, ךאס -
.זויהן .  גע־ אפט א,ץז בײא האט יער גוט•••■ זי;ער איהם געףינק איץ !

 מיךער אץ י נאןל־ ךער גענעבין חדר אין איהם האט טאטע יער ,געסין
.געשמ־ט ישיבה

א’יא, -  אלעס מיר ךאם ד!אט .ער גוט׳ זײער געדײנקט איהר ,נ
י• אלעס טאקע ,ךערצײלט אלעס

? מעדיצץ דיאכןטאר איצט .ער איז -
 אײניגע נאר ,גליקליןי זײער איז .ער ,גוט זײער’ איז איהם ׳ נא -

.גלי־ק זיין ^טערין זאכין
? איצט איהט פעלט וואס ? ןוזײנו -
 געשיכןט געלט אפילו האט .ער זײנעם׳י טאטין ךעם זו?ט .ןער -

 פ,ין געקומק איז ,קונזען איהם צו זאל ער״ הוצאות אױף ■ רוביל פופציג
 אין אװעק ערי איז ,געשטאךבען איז מוטער זײן צײט אז ׳ א^שובה רב

 אונ / איז .ער װאו ניט ’ .קײנער ײייסען זייא אוג ,וועלט גרויסער ךער
 א׳ייער מיט אײןי/ טאקע זוכין אב נעװאלט מאל אלע .ער האט וױרערי
 “טובות זייעךע פאר קעןזאבדאנ קאנקז זײא איןי וואלט איצט ״אט ,פאטער
,ער״זאגץי. פלקט

 פון ̂ערדואלטין וואןי יענע אויך אץי האב ,תשובה אזא אט -
אז שרײבט .ער :/עזאגט ךאכןטאלשע ךיא האט ךבף ר\  װײסין זיייא מי
 אבנערײןט גאר איז,ער אפשר ,נעפינען זיןי כןאנען זײא װאו ניט ןלל
 אויף אקיםיא ארגענטעיע/ אין אךער ,פאלעסטינע אךער ,אכועריקא אץ

 וועט הירש באךאן אז העךין זייא גייק, לײט אךעמע טױזענטער איאןי,
אב גזען זובט אזוי וױא נאר מעןן גײט מאכעןאט גלינןליןז; ךאךט זייא

חןש י 1 ושאג(
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 פיםעלע;אהךען לעצטע זײנע אױף זאל אז.ער ׳ טאטץ א^לי^ליכען ךעם
!;יט וױיש איןי ,מיר שפאלט מח מײן / אברוהען זיך

 אזוי װיא ? ךאקטאלין פלענין אײןל־ וועל איןד וואס ,מיר זא$ט -
!דע;אלנו.ליקליכע'אומשטעג אזעלבע בײא מךךגה? ךיא צו איהר קומט

ע או^לי^ליכע נאר - ד ק ט ^  י ימךרגות אזעלכע צוא ברייעען או
 דאלף ביאגראפיע,' מײן צײלען׳ ךער פליינד מײן אײןי, זאל איןי אז

 איןי אצײט, אמאל״זײן וועט ,עס פאפיר. בױגען טויזקר ןעשרײבין איןי
 פ,ץ אדנעווגיקיל פאלאן איז מיר בײא ,קלײבין אעעהייבץ שוין האב

 אײןי אנהייבין זאל איןד באשליבענע. פאפיר י בויגקס שײנע .עטליכע
 אײןי בעט איןז ׳ װײטאגין אלע מײנע אפרופען זיןי מוזען ,צײלין ךער

.שאלה אײער פ,ץ מיר בעפרייעט
 װיא .װאונלעלליןי זייער ךאס איז מיר ,בקיצור א מיר דעלצײלט -

.ספאםאבנאפטץ גרויסאלטיגע זײער אידור מא$ט פאר ,שטעה פאר איןי
 דינסט אפךאםטע ••••געךינטוױא גערינט איאהר איןי׳ צו-האב דער -
ת; בל געטאן מיר מיט האט מען מייךיל,  הלךןז האב אונ ■••• פלןי עיוי
 ■?יטליכע אױף אויװען אמטערין קיןז אין נעוואלגעךט זיןי ,איאהר געלעגנט
 ״.. ריבליז со זשאלאװאגיע אבגענומק יאהר פוף ציױל, הארטע טרלקענע

 צײט ;אהר ידעם ראב אלנ ,עשירות אגרויםע געווען מיר ךאסאיזגנײא
 אין ־ײינען װאס״ כךנךער ךיא פון אונ ׳ .קינרער דיא מיט געלעלי^ט אויס

 פאר איהר ״• פיןיזײא מער אסך ,נעגאלגען גימנאזיע קלאפ ־טען5
 איהפ גימנאזיע׳ ךעלעקטאר צום אװעק איןד בין נאןי ךער שטעהט?
 טלעלין׳ וױינטימיט צ• זיןי ,אבסמא^אטעלסטװא מיץ בקיצור דעךצײלט

 מיר אויף יאהלץ׳ אײנע מיר מיט ידזיךה, אבת אטא^טעריל זײנע האט
.ןעטין אגגעהײבץ ,רועגץ מײנעט פון האט א*נ ,געדזאט לחםנות זייער

 מיר האט .קלײךערי7ביכער ••• טיש האבין דוא,קענען וועטט וואו -
.נעפרענט ךיךעקטאר ךער

ז - ן ע אי ט ג ך ע ל נ א י ב א ל со ה ב י • • ! ר.
ט - כ ע י ן ,ש י ר מי נ י ט ,ק כ ע ל ! ש
י - ן י אי א ן ה י ב י י ה ע ג נ ק א נ י ױ —■ ו
.האנין אלעס חא וועסט ? טיש ײי־ן מיר בײא ונעלין הא װעמט -
א - ! י.
!װט זײער !רענט איז ,נוא -

,ספאפאבנאםטן מיינע פרן ,זיך אויפער געװען איז ריךעכןטאר ךער
 אוג געלעלינט י אליין האב איןי אננעטראפק, ניפ האט/ער לפרון אזא
 тй - .געווען אשוועסטער מיר טיט איז וואש ,יךויךת ?ת זײן מיט אויןי
 ךא ,.עיפץ געהיט זיןי׳ איןדי האי טלפה׳ם פון ,גוט זײער געווען איז

: א היטין, געלןענט גיט מער שוין איןז האג נאןי, דער נאר צײט, ;עלשטע
אןיי )שא׳ג(
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 גע?גנליגט האב איןי ביז ,געגאעען וױיטער ווייטער, אלץ איןל־ בין אזוי
 קאןז אונ ׳ שטעלע אקאזאנע איצט האנ אונ ,מעדאיל אגאלדעגעם מיט

געפינען טאטץ ךעם קאנעןז זאל אץ־ אז נאר זײן }לינןליןו

 נע־ ניט פבות גליקליכע אזעלכע האבץ בעקאונטץ אלער חבר מיץ -
 האבין וואס מענשן גוטע באשערט תמיד אויןי איהם האט גאט נאר ,טראפץ

 איז.עי/ײער פיץ ,ישטיל ,אךענטליך ווענ. אױפץ געפיךט ארױף איהם
 יערשלאנץ זיך־ אזױיהאט,ער אונ דון, פיל נעךיאט אליעמען בײא ,געווען

 האט אונ גובעךגי, אץמ... שטעלע אקאזאנע אױך האט ,ער צעל, זײן ביז
:אהרלעןי חביל טויזענד з פון געהאלט אגעוױםע

׳ כןענען ךער איהם װאלט איןי ,זעדזן געריין איהם וואלט איןי -
.אינטערעסנע מיר,,זייער .ער אדער

 זיץי איהר וואלט צו זעדזן ,זיין בײא יער וועלץ וואלט איץז אמ -
.הןאנען יךער גיכער אײןי װאלט אז.ער גלויב איך ,הןענען ךער . !

? אזוי איהר גלױיט װאם פאר -
< כמעט זעלבינע ךיא זייגט ,גוטהארץ גאלדע-לע איהר װײל -

.געװען וויא כקרלט . .
ט איהר? וױיסט אזוי וויא - אג איחר אמת! ךעמ אמת, יעם ז

.דױדם מרדכילע זײנט אלײן איהר ,אלײן !? געטךאפץ .
 אגלױםער אײןי איז מרדיכילעיװאם אײער בין איןי -געטראפין!

!חוב בעל
 האט :וועלט ךײן פיהרסט דוא. װאונךערליןי וויא ! גאט ז גאט -

• אויסגעשייען גאלדע
.געגעבץ האנד דיא בײךע װייער זי־ך האייין לײט ײ;גע ךיא

 פאפיךען אלע זײגע גענומען ארױם דואט ,ערלעןי דױז־ בן מרדכי
'י ■, .געלײגט טיש אויפץ אוג ,ךאקומע?טין אלע ײינע

 דאקומענטץ אלע ךיא פו-ן :געזאגט ער׳ האט “!גוטהארץ ״נאלדע -
 אײןי,’איןי^קאן אונ מיר, איהריקאןט .“״איןו בין “״איןי אז ,איהר זעהט
 פאר מיט נעפיהךט ביידין אוגז האט ,השגחה ייא אז ,זעהן מיר

 וועגין׳ װאלרערליכע מיט ינםיט מיט ,לעצט צום אוינ וועגץ, שײךענע
 האבץ ,איהר ניט ,איןי ניט ;גע?ראכט צױאמען פלאךיג אזוי קונצי׳ג אזױ

 ,בײא דער איז ךצון גאט׳ם געקלעךט אךער ,געטראכט יךעס רועגען
ךזזײן, אזויי מוז אמ דאךף  קאןז האךץ מיץ האנד, מײן פראי; בין אי

 אױב .זײאנעמען, ^קאנט איהר אויב’אײביג, אויף איןעךגעגין אײןי אץי
.בײא יער איז ךצון נוטער אייער

 געשוױאױן געגענין, האנד ייא בייךע זיך האפין לײט, ײ;גע ךיא
שמךם אין געשריבען 'איז .עפ וויא ,כנתוב אונ ,א;ךערע ךיא אײנע

1 ראמאגען ’ )שא״נ(
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 געלײנט נונד פעפטען ךעם אויף טען האט ,אנדעלע אין «נ ׳ ךאמאנען
.קום איקלינגעדיגץ אלא?גען אגרויסען פון אחותם

 לעזער ליבע מײנע אײןי אױןי טוב מזל !ביידין זייא !טוב מזל
 צער, אםןי מינוט דיא ביז א;נענומען זיןי האבץ מיל ,לעזעליגען אונ

 האבץ ניט שוין טאקע מיל װאםיזאלץ פאר נפש, .עגמת אסןי
.נחח אביםעלע
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.17
 אוננליקליןי איז״על מער נאןי נאר !אביון דעל איז או?גלקליןזמ -

 ווערט ער־ אז אונגליק ײין איז גרעסעל נאך אונ ,קראנק ווערט ער אז
̂ק .פרעמד ד־ער אין כןרא . . !
 עטק־ אין זיך וואלנערץ מיל מיא וואכין 12 שוין זײנעןי ״דאם - י

 צוא אסוף ,אבךעג זײן וועט .עם ווען ,וױיס גאט אונ ,הקךש לפאים׳ר
 ,מוךא האב אץי ,ניט פוחות גארינךנע שױן האב איך .צרות.'. ךיא
.לײגין אויןי זיןי וועל איןי .אז . . .

׳ וני נע איז מען װיא ׳ ;אהר 6,5 שױן ? אחידױט פאר ״וואס -
 ניט, מען גענטעטיטאגט מען װאו ניט׳ מען נעכטינט יטאגט מען וואו

 אועין ךיא ״אין ניט זעהט מען װאס אװעק גײען חךשים מיט װאכין
.אנבײםין אזאטין ,נעלןאכפס אלעפיל ,ווארימם אלעפיל .  נןאן מען .

. בעטץ ,רײסין ,לײט אךמע אנדעלע וויא ניט .  מען בײט ווײס ״חךשים .
 אוג פוחות ךיא װערט״אן מען אז אחימש איז .איבעריאהעטד״ ניט
. ? 'שלאפט פאר וועלט מען .  האלט מען אז ,מענשין איױערנע איז מען .
 גיט לאנג שױן ליגט .עס װאים הבורא, גפלאות איז щ אויס. פיל אזוי

 ׳ געווען בעסער פיל אזינז פאר וואלט דאש סנם אבאלג.עךדי איטז אויף
.נארזנעשטאךבין; מאל איין !לײכער:ו פיל .  ךא'אלעי״פוסטע וואסיטוינץ .

 פיהרט נאיט האגי/ אין ץיך *בײא ניט יאיז מקשי ךער אז , טחשבות
..על טװזט אזוי ,וױל וױא.על אוג ,וועלט ליא .  גליקליןי וויל עלזוועמען' .

 וואנען י פון ניט גאר ווײסט .ער אז ,פללקליך איהם .על מאכט ,מאכין
גליקליןי אטאנשין יער וויל ;איהם גײען גליקין ךיא  ןןר מאכט מאכין א̂ו

 געמיען זײט װאסער פון גיט נאר װײםט אז.ער ,קליןי:או^לי איהםיאזױ
ך׳ כןעלט ?גר װאו .זײא?.\• קומען פץ״װאנען ,זיןי זייא  'עי וראו זי

 !אי .אונגלי״קען 'שךיט אינ טךיט או־יף ״ער באגענענט ,זיןי װענדעט
 מען דארף ’ •י צרות אין אטלומד בין איך װער, װער, ךאם! ױײם איך

 קראנק, װעלט מען אז געש־טראפט, פיל א״־י שוין איז מען אז מעל?
 ׳ יהלןליש אין צו נעמט מען ביז אןי קומט יםוךים מיט צרות מיט אונ
גערעכינט ךאס מען האט’ הקדש, גענומעןיאץ צוא האט מען אז א,ינ

פאר ז ’



 אונאױפץ ,ךאכןטאר דיער קרא^ק ווערט גאט? טהוט וואס ,א^ליק פאר
 איז ךאפ !אד־אקטאר אן ןלײןט ימעןי אונ ,אב זיןי ערי זא;ט ,טאנ ־טען8

 ער״ אונ אדאקטאר אויף װאלט מען וױא ,צײט וואכין אךער.עלף , ю שוץ
 ,קומען נאר ?נר װעט צ.י ווייס ווער ׳ ניט גאר זיןי העלט ער ,ניט קומט

.גוםס װײלע ךער אוג .
 מאן גךאער אװײט ,געטלאקט האט ,מחשבות ךאזיגע ךיא אט
 אין אבעטיל בײא ,טראכט פאר שטאלק ׳ אײעעהארבעט זיצעגדיג

 הולה ךער .קראנק שטארק אחולה געלעגין איז .עס וועלבע אויף ,הלןלש
 פונ׳ם ׳ פנים ’צוקנײצטין’ זיץ פון ,אויגין פאלמאקטע 'מיט געלעגץ איז

 דייא פון ביינעל ידארע זײנע אויף ,אבגעשפיגילט זיןי האט װאס ,חשןי
 פון אײנעל איז .ער אז ,קענען ךער געכןאוןט לײננט מען האט ,באקין

!צױתי אגעלגיל ךאם״ליגט אז ,וועלט’ ךער או־יף קליפטטע:אועלי ךיא

 וואם ״אי זיפטץ אשװעלין ,או.לױסץ גענעבץ האט ,חולה ךער
 האט מחשבור^.ער אלע זײנע מאן גךאען גלײז בײם געריםץ איבער דואט

:לחמנות גרויס מיט ,געפרעגט איהם האט אונ ,חולה צום צוגעבוינין זיןי
\ . ? הא ? װאםער אזופ געבען ! ״רויד - י י .
ט - י .ג . י . . ! .א . . !
 ניט לילט פאר י• אײןי מיט איז גאט !דױד רבי זיןי שטארקט -

 ךער קומען טעג ליא אפשר וועט / געגין װעט גאט ,האפנ^ג ךעם
. ארוים קוקין פעלךשעךעס אלע ,זײער זיןל־ וןלייט מען .קטאר:ךא . .

.ה-ל-ו-אי - . . .אי ! . . של-ום ר-בי . . . ,ל מו-ח - מיר זײנט !
.מי-ר. יפו-ן ה-אט .איהר .

. .געזונד וועלט אביא / מוחל אײןי בין איןי -
.ג וױי־ס נא-ט - . •• •• שלע-כ-ט! .

 וויךער זיןז האנין אויגין זײנע געךעךט׳ ניט מער האט חולדו ךער
 האבין Мр װיא נעווען ישוואלץ ־ײינען װאס ״ליפען ךיא פאלשלאסץ,

 געשפילט האגין ,האלז אין ארנ האךציןי אין חולה ביים ,מאנט פאר זיך
 ניט לעבין ״זײן אױף נאןל־ דאס האט שלום רבי װאס מ,>ן;קע אשײנע
 אשלעבטע זײער ,געװאלפן זײטין אלע אויף זיןו האט חולה דער י געדוערט

 שלום ’ נעלעבט ״דולןי בײךע זײא האבין נאכט אפינ?טערע אביטערע
 וועט Щ,,יגעדליעלין .עוױנ וועט נאנט יךיא אז גע'מײ;ט שויין האט

 ,צרות ךיא נאןי כוחות גיט ױאס ,בירא ךעל נאר ,וועלין טאג נימאלס
 אנכןעגין - גענאגגען איבער זיןי איז נאכט דיא ,געהאלפין איהם’ האט
 נאכט גאגצע ךיא האט וואס שלוש ,געלאזין נאןי חולה דעם האט טאג
 אנגעשפאיט טאנ פאר זיןז האט ,בכיה אין אונ תפלוז אין בלאפט פאר
• געײאלין אנשלאפין איז אונ ,ןעטיל אן הולה בײם

איהר נשא״ג(
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 געגעבין.עפענעץריג אזאג אײנער האט ? \ אלטער שלאפט איהר -
.געווען זײנען חולה מיט/יץ שלום חךריװאו פוג׳ם טהיר ייא

 ךער ,געכןערט אויס זײן זאל .עם ,ו?וזומן מוכן זײן זאלט ״איהרי י
.יךײן ליגין זאל חולה .  נײער ךער איז נאבט בײא הײנט ? העךט איהר .

באלניצע׳ דיא גײן הרזי ער װעט אזײנער 12 אדער עלף ,געקרמעז דאקטאר
! ‘י י ־ ־ ־ ״

-т הער איןיי,щ אךךנוגג אין זײן אלעס וועט!
״איף געוױםץ מיטיזיץ ,אזיפטץ גינעבץ האט חולה ךער

שלאפט אידור ■••• דױד -
• ץ ני -

^ נעקומען איז ךאקטאר נײער ךער נעדועלט? האט איהר -
т.... נעחלו-מט זי־-ך הא-ט מיר -
:שלמה אלפואה דואבין אי׳ה /ועט איהר -
- ! ן - מ - א

 אויף.עלף נעװאלט מע;שין או^ליקלינע בײךע דיא האבין אומזיסט
 פיקונרין, ךא מיט ,געצײלט מינוטין ךיא האבין זײא אזייגער, 12 אוג

 אויס זײא האט אמעגשין פון ?ןראט יעדער אטהיר׳ מיט קלאפ יעךער
 נעוואלץ שוין איז זײגער ךער ,ךאלטאר נײער ךער גײט אט אז געײיזין
 ג״אנט, אין אשטיק טאקע אוג פאר'גא?ט, שױן איז щ ךלײא, אוג צוױיא

! ךא־טאר _קיץ רא ניט אונ
 נעזר;טער דער ,הונגעליגין ךעם ניט }לויבט ״זאטער ךער אז אפנים

 ניטיגאט מיר 'שטלאף ךאקטולים ךיא ,קלאנקען דעם ניט פיהלט
 געווען זאל .ער .נעמען צו נעלט ״אויף נאר זיינען י ,מחשבוח מיינע פאר

 מסתמא ״ער װאלט ,ארוביל געבען איהם װעט הולה יעךער אז ,װיםין
 גןראןק זײנען גקראנקע ךיא אז אבער ווײם .ער / א^ז בייא געווען לאננ שוין
 װעט ביז.ער װאךטץ׳ ניט זײא לןאנען וואס הײ?ט / תביל׳ם ךיא אויף
 האבין אומזיסט ניט !ךאקטולים דארןטולים/זגוט?'... שלאפין אויס זיןז

 “לניהנם שגרופאים ״טוב : אייןי יף1א געזאגט לכמים ױףשע אוגזערע
 אײן מיט אז ניט, וױיסטי איהר גיהנםי וועלט אויןי זײנען בעסטע אײערע

!לעבין אגאנצין ,װעלט אגא;צע חיב איהר מאבט ,שפעטינין פאר לנע
,כןאפין צו חולה יבײם נעזעסין שלום וויךער איז מחשבותי ךא מיט

■••• ?שמה זײן היטקךיג ,נאכט גאנצע ךא

.18
חאךךעם. גײט N שטעלטיל ךיא
 נסךרוויאמען מען זעהט גײט, מען װארזאינ ,שטײיט מען ױאו

קלײבט י נעא״נ(



 ,פלײצץ ךיא מיט לןוועצט יעךער ,ךעךצײלט יעדער רעולעןי, זיןי קלײ?ט:
ט״ צעך מו ש  ךיא פון זיןד, אוייםער גאר איז ייעךער ליפין, ךיא מיט אונ,

 פון אײנער טענהט פאפירף ״דער - חדשות, װאשלעךליכע אוג גרויסע
 למלך, ״שני פון גלײןי אפנים ארט, אהויכין פון ״איז ,מעגשץ ךעךלעך ךיא
 ךער "י פארשטעהט איהר י! שטךאנע אזו־י געווען ניט .ער װאלט גיט אז

 פעפערמאן בעטץ ךיא פון שלאפינדעע געחאפט ארוים האט פךיסטאװ
 גיט איהם מען האט אנטאן׳' זיןז לאזץ' איהם זאל מען ,געבעטין זיןי האט

 געזעגענען יזיןז .עריזאל געלאזץ, ניט מען האט גאלביטערין אונ געלאזץ,
....סעמײפטווע זיץ מיט

 מען אונ פאליציי טײנע מיט נךאזאקין געווען זײגען אז זאנט מען -
•־•• השןי הרי זייט יענער אויף עזיקען פאר זײא ײעט

.. ? חטאים פאר וואם פאר אבער -
? איהר.קשױת פרעגט װאם !אומזיםט ניט א מ ת פ מ -
א־הר? מײנט ךען װאם •••• פאל מיט גיהאנדילט מפתמא האבץ זיי -

“ •• אגוטיןטאנ? לעבט מען אונ רײןד? אזוי ךאם מען וועךט װאם פון
 פאלשע פאר ,זאכין אנךערע פאראן איז.עפעפ ךא !זאכין פופטע -

 וואלט מען ,געחאפט אונטער ניט פטראגע אזיי זײא מען וואלט ,געלט
געזוכט... הײם ךער אץ ןײא בײא פךיער

 פאר ניט פלא, אךבר םתר, אךבר איז ךאס \אזוי אויןי זאג איןי -
 ׳ דינג,עײןלעוין אלעם ארגז וועט צייט ףא ,1בעטראפטין צו מדוות איעזעךע

’וואךטין. גאר לאמיר
 ביז ,וואןטץ לעןער אונזערע לאזין צו גיט איז חו־ב אונזער נאר

 אנר,ײבץ מינוטי, ךיא וועלין מיר ,וויםין ךער זיך וועלין אלע אז אמאל
 טהוט זײא מיט וואם וױסין אונ “״צוגעדואפטע בײךע ךיא а ׳ גיץ נאןי
,טאן זיך וועט אויג.עס ,זיך

 אזויי א־הט האט מען וואם פאר געװאיםט האט פעפערמאן ניט
 דזאט נאלביטער אז ארנ געחאפט, או;טער מוךאדיג אזױ אונ פלוצללננ

 אויןי האט גאלביטער זעלביגע ךאם אוג ,?םק זעלניגין ךעם אויןל־
.געװאוהט ניט גאר

 בייךע ,מלבושים איעפטאנםקע אין געלןלײךעט געװען זײנען בײךע
 אײן מיט געשיקט געווקי איז יעךער נאר ,בךזל י פכללי געכןאוועט

!.עטאפ אנךער
 אנגעקומען זיינען זייא ביז ׳ נס;עה זײער נעדויעךט האט וואכץ אפט

.סליעךעװאטעל צום ,השףם ״עמק גובעיני אין
ם וועךין גערופץ געווען זובה האבין זײא אז מאל, -טען1 דעט י  צו

בערייט. װאםךאס ךערװאוםט זיןי האכין.זײא סליעךעוואטעל, בײפ ךאןךאס
התניסימיט מעןנײךע יײא,האט ךאפראשעװק ךףטעןמאל כייפ

.י איץ ' )שא״נ(
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 אנגע־ בײךע זיןי זלי־א האבען ךא אונ ,זאמען צו גע?לאכט מאל איץ
 דעם מיט געטאכט בעקאנט זײא מען האט ,מאל פעלטץ צום קונןט

.'לאוינשטאך״. אלבערט העלרץ .
 מיט סימגיט, אלע זײנע מיט געוױןין ארויס זיןי האט אמת ךער

.פאךבין אלע זײגע . /לייקעגען נענןענט גיט גאר האט מען . !
 אלע דיא ,געלעגין איז ’ טחוךה ךיא אמאל װאו ̂עךטער אלע ך־א

 זײנען אלע ,געטךאגין אוינ געקויפט סחוךה ךא האט .עס ווער מענשין
• .געשטעלט אויגין זײעלע א^טכןעגין זל־ך האבין אונ’ געקימען

 אויף הלק׳ אױףיזײן געווען ומ^וךה מודה זין־ האט זײא פון יעדער
.רציחה שטילע ךיא אץ ׳ ךעם.עסק אי־ן גענומען האט וואס.ער ,טהײל זיץ

 נפשות’יךרײא ךא זץ־ האבין וואכץ צעהענךלינע1 ?גטליכע שײנע ’
 יאל מק ׳ געװען זובה האבין זייא ביז״ ,אםטראנ אין געװעלגעלט אב
ז .םיד־ אנןתזשנאי איןי געבען איבער זייא

 גאלביטער אונ פעפעלמאן יענער מעז־זר געיוען ניט שוין איז דאם
 ,גבאים ,קךישא חברה ךיא ,זאגער דעה ךיא , N פון לײט מזךח ךיא
.געלטי־ן להלשע אלע פון .קאזנעצײען דיא .  ,פארזאתער שטאךט ףא .
 א־נטע^לײ• ,״נעווען זײא ניט פלל זײנען ךאסי. ,*.טובהניקעס בעל־ ךיא
דערקאנען/ צו

 בײגען ך־ות !אלט אונ ;ךא מאכץ צװת !מאנין צרות וואס אט
 פי;?טעיץ זפאל י שװאלצין’ פאר צרות \ .ערד ךער צוא אמענשין אײן
ם... ךעם פני

זייא? זאגין װאס ,איצט זײא טראכטץ וואס נרא
 טראלטץ זײא זאנץ? זייא ?'וואס״זאלץ ?ןראכטץ זײא '״זאלץ װאס

ק זײא וואלטין פלטה, מאפין קאנעןז זאלץ זייא ווען  זאגץ׳ זײא .מאנ
 ■ טאן ךאם זײא וואלטין / טאן אן אמיתה זיך־ /קאנען זאלין’ זײא ווק
-װײט זײא פון זײנען זאכין בײךע נאר .

 גענומען זײא האט מען וואס ,טאנ ךעל געקומען אויןי איז עסי
 מיט געווען פול אמ פול איז ®ד קרוזשנאי;א ךער הךץ, ױם צום

 צדדים בײךע פון .־לעהן אונ העלין געקומען זײנען זײא וואס ,מענשין
א ,אךװאקאטין :עש־טאנען זײנען  געדױעלט האגיין וט^נות כנננות ך

דער אנאנצין אנ,  לעדע׳ אלירענדע אשײגע געהאלטין האט פךאקוךאל ט
 ,געשיכטע נאנצע׳ ךיא פארנעשטעלט פאלבין ךיכטיגע ימיט האט ער
 פאריעיעיין זײנען געפעהךליןי’ וויא ,םננומדיג וױא דעךװיזין/ האט .ער

 מיט פרינד ,.גוטע פרײנד, גוטע רו^חיםז ,רוצחים שטילע אזעלכע
.צולות’ הי;ךטישע  זייא האט מען אז ,יגעווען איז םוף ךער אונ .
 םאםטאיאגע, פלאווא ךעכטע, ביתעךליכע אלע לירען פאר געמשפט׳

א לאבאטא!י .קאטאלשןנע ?גזויגע ת געזא^ט: דואט' ®יפליכןע ך אג !נןיי
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,װערין גערוײלט מיר רועלין ,גאט ז:אונ היל ,ונלפא די׳ ,רפאנו -

 שלום האט ^פלך. דיא אט ,“מכותינו לכל שלמה ורפואה ארוכה והעלה
 מאךנען ?ףא א^ךער ךעם אויף ,טרעףן ביטעךע מיט געזאגט װטדוארץ
 קטאר:ךא ד־ער ארנ Iאױס זיך לאזט חױת זיץ ,שטארבט יױד1 אז זעהענךג
 איז י>ר דזגס ,ניט קו-מט ,געװאךט לא;ג אזוי אויףאיהם דואט וואסימען

 ף אזעלכער נליק .ק^צניישער אומער נאר איז ״ךאס .געקומען געכטץ נאןי
 מיט אויסגעגאסען ביטערע״האלץ זיץ האט *אונ ,געטלאקט שלום האט
וועךטער.' ךיא

 געהעךט זיןי האט ,בנןשה זײן חזךין איבער בדעה נעהאט האט 'שלוים
גיעפינט ^הירהא^זיןי ךיא / מעשין פו-ן.עטליכע טליט טהיר אונטערין

,ךאקטאר נײעם ךעם ךערזעהן אונ’ אימנעקוקט זיןל־ האט שלום
היטיל■•••’ךיא געחאפט אךאב האט אוג

....שטײן טהיר אין געןליכין איזי ריאקטאר ןערז
 אי> יאקטאר ךער וויא זע־ענךיג געוואױין ךעךשךאקין זײגען אלע

 זײן אױף י זיןי דואט בלײככןײט ואלץ\אטוידטעזגעו פארשטײנעךט פלוצלוגג
 איער ,ווייטער ניין ניט’ ,גיכןאנט ניט יהאט ער אונ ,פאלצליגץ פנים

.אוואךט רײךין ניט אוג ,צוליק
 זיןי צו אלז ךאקטאר יער ,מיגוטען אײניגע געדױעךט האט ךאס

 אשטול איהם האכען פעלךשערעס ךיא ,גענאנגען אליץ איז אוג געקומען
י ’.’געזעצט האטזיןי .ער ,נעטראגץ אוגטער

“? דא איהר טהוט וואם אוג ? איוזר הײסט וויא ? איהר זײנט ״ווער -
 מבול־ וליא ,שלום׳ן רבי שאלות פךעגין א^געהײבין ךאנןטאר ךער האט

 בקיצור איהט האט שלום חולה. צים געבין צו אפטונג ניט ןלדיג׳
 אכעקאנטער חללה״זײנער ךער אונ ,גוטהארץ שלום לןייטט י>ר אז ,ךעךצײלט

 ערלעןז דויד אזיג וועלט, ךער אין גענאעען בײךע’ זײנען ערלעןי, דױד
 ,יפכן בעט, צום ליגט .ער' ײיא צייט וואכין ̂ שוין געװארין, ל־ראפק איז

איןי, איהםי העלף ,רחמנות האב הדאנןטאר, אדוני ןעטי
האט ערי •••• חולה צום גינעבץ אװאןף זיןי דואט’ ךאגןטאר ךער

••• ךערקאנט אונ ,דעלזעהן איהם
 אבהיטין זאל מען אז אננעזא^ט ,ארעצעפט שליבין פאר האט .ער

 אין אזי ,אנגעזאגט פעלך׳שער ’אבער ךעם .שטרײנג גא^ץ לפואה ךיא
 וויא פוןיחולה איךלגה ?רײגגען איהט זאל.ער ^יפעטער ש׳גה אהאלבע

 דעם געבין זאל מען לעהײסץ ,נעװיךקט איהם אויף האט רעצעפט’ ךער
זאל מען / בגדים רײנע וױיםע מיט צימער׳ אליכטיגען ארײנעם חולה

צװײא י נ(’)שא

ץ



 ׳ זעהן גאןי קומען װעט אליץ ער־ װאװם ,זעצין שומרים א^יעךע ?ווייא
.איםפאלנעט אלעם .עם װעךט צי

איס. צו קומן זאל אז.ער שלום׳ן א?געןא^פ האט^ער גײן, אוועק זיין פר
 דיא מיט געפאךטי^ט אב גע׳טוױנר גאגץ ’זיןי האט ךאקטאר ךער

' .גענאננען גיכער"אהייש װאס איז ״אונ חוילים אנךערע
 םפגוהךיגע אונ ^וועךע אךױסע וואס״פאר נעװאוטט*, האט ערי
פאר. איהם שטײט ךא ,אךבעט

אײ;־ ךעם נאלרעלען ליבע זײן געבען איבער אנגעהײפין האטי .ער
 אזוי האט אונ , געטאלט איהם אױף האבץ כקראנקע ךיא וויאם ךתק
 :געזאגט איהר האט ער״ ביז ,זאןי ךיא געךעדט זאכטארום אזוי ,גלאט

 אבעקא;טער... זײערבייךינס אחולה, זיך געפינט קראנקע ףא ?וױשען אז
װ. ז.' א. שטאךט יזײער פון

 1!•מײנער טאטע ךער ״אוךאי ווי־עען אנגעהײבץ גאלדע״האט
מױל. פון אידזר בײא װעוטער ליא אויסנעריםען זיןי האבין

 איןי שווער לעבען מײן בײא ,חלילה י !גאלדע ליבע מיין נײן -
!אןעכןא^טער ךאך אונ ,טאטע דייץ ניט אז ךיר

,טאטע זײן זיןי נעפי.נט ךא אז ,געווען טגלה זיא .ער דואט אזוי אונ
 ךעך־ אנגעהייבץ ער״ דואט נאןי ךער !טאטע אךימער אוננליקליכער זײן

 װאם חבר, טאטי^ס זײן פון ,פרײנד” מטץ זײן פון ^מופתים אותות צײלין
 אריך איז ,ער אונ לןאפין׳ צו בײאיאיהם געזעסין אב צי׳־ט װאכין ̂ איז

.אבעקאנטער . .
,אויןד טאטע איהר אין ךא אז פאךשטאגק, האט גאלדע

“זעהן•■- טאטין ךעם וויל איןל קום, :מרדבילע’מיר ״קום^יט -
גיגאםץ, זיןי האבין טרערין אוג ,געזא^ט גאלדע האט

,שמחה אונזער ניט שטער פאר !ליבע מיץ זאכט - . ,ניט פאתעם !
 טאטלנם ךעם ,״מײנע אונ דיינע פון גרעהער איז שמחה טאטיגס ךעמ אז

 ךעך־ ךיר וועט ״ער אז .שטאךלןער אונ מעהר איז קינדער אונזי צו אהבה
 מאכין או^גליקליך איהם חלילה מיר כןאגען ,פלוצלינג ךערקאנען אונ זעדץ

 ךאנק איז טאטע ךײן ,קומען אהער באלד וועט טאטע ועד,'ךער לעולם
 לאז היא זאננט, גאנץ נאלדעלע זעה לעבין'/ מיץ זעה נאר’ געזוגר׳ לאט
 אז ,ברײ;גען אויס קונציג אזוי ךאם וועל איןי ,זעהן חא װעכזט’ ,מיר
שאךין/ ניט ״קײנעם וועטיחלילה ןןס

 הערי ךער וועלכען אלטער ךער אז ,ניגעבין איד;עה זײא האט מען ’
 איהם האט ךאקטאר ךער .געקומען איז ,קומען געהײסין האט ךאקטאר

 פײא א;געך,ײבין אונ ,אשטול געגעכץ ,זאל לרו־יםין אין גענו־מען אריץ
 ,א^שובה גינעבין האט נוטהארץ שלוס .שאלות פךיערךיגע פךעגין איהם
טאפטערךאהאט וועגין/ײן ?ךענץ אנגעהײבין האטיאיהם אז.ער נאר

שלום ’ ' י )׳־יא״נ(
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 זײן פץ ניט ווײס ערי אז דעךצײלט האט אונ ,וױינען אנגעהײבץ שלום
.זאהן זיין פון ניט ווײם חבר זײן אונ ,טאכטער

 אױס וױיזט איהט װיא אז * לײלין ארום אגגעהײפין האט מרדכי
 לײט ױננע אזעלכע ,ער דואט ,ד־עךציילט שלומ וואסי סימנים דיא נאך

••• זײנען זײא װאל וױיסיאפיא אונ ,זײא ״לןאן אונ ,געזעהן
 האט שלוס אױגץ, לרויסע פאר וואם פאךשטעלין, זיןי קאןז מען

.דאקטאר אליפין גענלאצט אוים
גע־ ןעפרײנךעט גאנץ זײא מיט בין איןלי ,זײא קאןז איך ,יא -

 בײךע זיןי האבין זײא .קלנךער׳ ,עוליכע פיינע בײךע זײנען זײא ,ויען
.האבין חתונדז בייךע בדץ׳גה האבין אונ ,געמאבט בעלןאנט
 אלנז זײנט !חבר מיץ’ מיט ,מיר ךאטעוועט ׳דאקטאר זלערר -

 פלי־ען אהץ װעלץ מיר ,זיןי זייא געפינען וואו 'אונז זאגט ,מחידז
.געגאםץ זיןי דואבץ טךעךין אינ ,געזאגט שלוםי האט

■ שךעקץ• איבער נןיןד־ער אײערע חלילה איהר/קאנט !גידולד האט -
 פון ^ךגעץיזײן ךאךף מיר בײא ,װאלטאוױילע !זאנין איץי וועל״ איןי
אקאךטע■••• זײא

אקאלטע. געפונען אונ זוכין אעעהײבץ האט קטאר:דא ךער
 הןאלטע דיא געקיטט האט ״ער ,טא?טער ךעלרןאגטיזײן שלום״האט

.נעווײנט אינ
 איז הולה דער אז זאגץ, אײןל־ שווער■••• ליבער ,איןי לןאן איצט ״

 אי־הר װאס מלדכע יער בץ איןז זוהן•••• הייד׳ם בין איןי •—טאטע מײן
:פרוי בזײן איז טאכטער אייער אוינ י געשיקט ישיבה מירער נאך מיר דואט

 דאםיאײן איז !•■••’זיא איז װאו אי, ?י מיגלץי אלעס דאפ איז -
? חלום .קײן ניט ,אמת

 ארויה־ געזאגט גאלדעלע האט אמת!•■••״ !״אמת,טאטעקע -
.‘לאלז אויפץ טאטין דעם פאלענךי: ,חךר אגדער דעם פון קומעלךינ

א ך  אונ געוױינט ,איטגעהאאט א.לע זיןי האבין נפשות ךרייא '
.זײלויט אן װעךטער׳ אן נעקלסט׳

 האבען !ונפלאות נסים גאט׳ס ,װא^דיער גאטס !השגחה גאט״ס י
.’געזאגט אלע זײא

 געזונד איז ערלעןד דויד אז געװאלין פול פאר איז שמדוה ליא
זיך זעהן -טען1 דעם בײא בײאישטײן קאנען זאל אזיער ,געװארין

גע־ האבין וואם לײט, אלטע ךיא ,ךױס נעווען איז שמדוה דיא
 חלק׳ אשײנעם .עלטער ךער צו נעהאט אויןי האבין ,צרות אױב׳ס דואט
 חלנןיט גיט אונ ,המינים כל פון אסןי האט גאט ,שטהות מיט נחת
♦ פאךשטעהט ,ער וױא ףיל, עלז וויא
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