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דער Т I
* у
— ״אזעלטענדיייט  ... Iפגאמנות ניט״קיין גיהעוטע  ,ניט ״קיץ
*גיזער^ע זאך  ,אױך .ךער וועלט!״ איף ^זװער אייןז פביץלעלע ׳ דיאךץ
״טײנס וויא יזיר שטײ^ן דא גײךע אין אט־1םזקד'1ש .ווי אױדע^ע
״טאןטער איןד פין ; עײט איןז כין א'שט;קעלע ^אנש ׳ צײט איך חאלט
״זיןז אױף עײנע פיס ; האב איןד אךעלכעס ניט באנעױנט $ 1טעלט
״אייך פאר גאלד טיי^פ ^ /אנ^זין װילד פיעמךע  ,ניט.קײן פריץד י
״ניט.קײן ב&טלעןז  ,אט למשל  ,וױא אץ־ םיט א ”ול ׳ י\אס !ײנען
״טיר ? גאר .ניט 1איר הײסט ברײנדעלע  ,א*נ איך  ,ביז ; 120אהר
״הײס גיפע מרשע נו ? זאנט ! איז צוױישץ א-נז דא א׳שטיכןעלע
״שייכות ? הא ? אט אזױ זיינען זײ זו ^ ע דער גלעלער  ,טיט ייע ,ע
״ךעס קילזנער ! פון ךע?ט וועגען וואלט איר ד<הן  ,ךי הײ^קײט. ,די
״ליב^אפט  ,פון דיא  2מאלשין ! אי־ זאנ אײןז  /גיט״קיץ נעזעהנע
״זאןד  ,מילא טאנסביללץ  ,זײנען טאנםביללין ! אבער ווײןער ? װאש
״זאלין מיר זיןד ^ארין ? איז דא או־יף רער וועלט נאןד אקאפריןי^ע
״האלק וויא מיר ווײבער ? איין וואךט ניט אזו  ,איז שנדם פתח׳ היטיל
״<קאלב זיןד ״ איין לןךים ניט אזוי  ,איז פאר §אלין לביל טה שלכול  ,די
״קוה מיט ף עזטריק ן בײא זײעיע וןײבער איז אז.א ױ;צעלןיט  ,אזא
טיץ IТהאפ ?
משיגע י
שװעסטער ! Тנאר Тװאפ •^יז V I.
״ליפ/טאפט •װיא ~כײא г Г V« 2
■ : о־ }
*הונדעדט טויזענט טאל בעי^ער װיא שװעלטער ! אסור חזיר
״ברײנרעלע ,א1יב ^ען זעהט אױפ מען העלט אטא ליב/צאפט אץ
״אוועלט  ,וויא צוױ־שין ךי  2פאמיל;ען I
י ״רי חיפשינײע ררישה האט גיסע מו׳שע  ,ךיא עשנאטער ,שטאט
״זאנערין אפ געזאגט פ?ןעט אין אײן אטהוס  ,פאי ברײנדעלק ליא
״שיטאט נכאןטע ; קוטע:נךיג ^ייךע טיט אםאל שבת פריח זעפסךעם
״זייגער ,אין שנײךעךשין גית בזמךרש .
מען דאךןש וויסען  ,אז ענןנאטע איז אײנע פון ךיא פרייש
געפאקע^ע ש^אךטלעך ,וואס אין ז.ײ שלאגט זיך אן ,נאז אויף ^אז ,
ריא
'(פאל׳שע חתן כלה)
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ךי אלטע װעלט  ,טיט ךי נײע וועלט ; לץ!$:עקייט $־ט ?;נםטערנעם,
באגענעגען זיך אױף טריט אינ שריט .
ךי עלנאטער הױבע פאן  ,האפין זייוך לןאהרשול ,אין װעלכע
מען קומט ׳גזפת  11—10אזיץער העךין דעם ס;ן  ,מיטזײן חאר; נאר
ךער געמיעער עו^ש  ,האגין זײעיע ^ױנים  ,וואס שפת ? 8—7ריה
האלט.מען אריין ני^אךין אין דאװגען היפשע עטליכע וועךסט ; אונ
בי; ניץ אזײגער  ,איז שוין{אכען קוןיל ; אונ מען לײגט זיןז אפ
רותען  ,יי צו *ראכע^ג נלירער ,{ ,יאם האיען זעיסטאנ בסדר ,
ניט ^עהאט.קײן רוהיגע ןלטט .
מען דארף גןאר שטיץ  ,אז די  2צנולת זיי{ען;יט חל'לה אזו
װילדנארעש ניץ אין זקאר,ךשול  ,ױאס ביז  10אזײגער  ,זעהט מ ק
ניט אלעלעךיצע פלינ אונ חוץךעם טוז טען דאךטין זײן שטום וויא
א$י'ש  ,א הויןל נ1,ל ניט נױיזען ; אז ץס איז רא איגית המדר׳ש  ,וואס
כעלות הב;לן ׳ קומען טאנשען  ,טאנשען ױאס האגיןנאט אין
האךצץ אונ מען הערט פון ז.ײא אױדלט וואךט ; אײנעו זאגט ,
אקאפיטעלע תהלים  ,אציוייטער ךרייט אױס אפזור ו אשלשלת ,
איז אליבע הנאח ! אךךיטער זא?ט ךי פיכות פון פאךינט  ,הויןד מיט
א..נגון  ,אמ אלע ענט?עיק אמן .
אונ בפרט אז גיסע מישעז־י זאןעךין  ,האט אוייך ,ישוין ^טליכע
טאל  ,געפראביךט  ,זאגען אין רער הױןד  ,ל.יט ננון אונ שטימע  ,די
פאדערקטע ?יכ 1ת עס זאל ;יך הערין אלנטען5.ײ ךי מאנס לײט פךי
זײ ; ,אלין זאגין אטן  ,אויף אירע ליכות  ,וויא זיא אויף זײערע .
דזים ניט אלע ?ןאל  ,גל;קט זיא אפ זיא זאל ;יט געשטרויכילט
וועךין אין ךי עטיי ; אונ די ?יךנע גייכות  ,װאס פאלץ אייין צו גיסע
מ לין אין ט1יל> פאקו^ען נע^עך  ,גא\ א.יץ א:נדער פנים  ...אונ ניט
זעלטען וועךט גײא רי טא^סלײט אונטין אין שול  ,הערענדיג דיא
״פױןעױקע״ וואךטער  ,אנרויס גילעכטער ; יןאס אײנע אװ־ערע
ױדענע  ,וואלט פון בז־ון ׳צזטום גיװאךין אויף עןויג ! נאר גיסע טושען
לןמעךט ניט  ,זיא זאגט  :״ײאן איך ניט לףן ךנןדיק״ ^לוילט ?!יר״ מיר
האבען
(פאלשע חת; כלה)
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אונ ןעה טענה זיןד אוים ןןיט איר I
.קײן םפק  ,װען ך ט ךער 3אנ/עע;ע№ מיט פריעדעלץ ,װאלטין
?ױוגעוױס זוןה געװען העךין אייע עפךי ; $אר דער ח־שק פון ךיא
נײן *מאס רייו־  ,האט ןעוױזען זיין נבורה  ,אוג גיסע מו׳טע  ,האט
זיןז צו דרשינט .

— אפער זא$ט מיר גיסע מושעלע  ,האט ךןו פױינדעלע ארויס
געחאפט מיט לשון'  ,זאגט מיר  ,איך פעט אײך  ,וואס ?  . . .האט
איר ;יילעהן ? ךער ךעס ־שטעלט ארײן אשויב  ,אונ יענער ;ענעם
^איט אקאךטוז ?
— רעט איר ךאך פוײנדעלע  ,זײנט מיר מ1חל  ,וויא אקינד !

שוין  пיאו  ,ןיט  13טאנ  ,איר העךט ?  13יאר  ,וויא איןז לןאן
ךי מאנשען ! אונ תמיד אוהבים נא^גים . ,קיינע ךכילות  ,לןײנע לשון
הרע יאיז פיי זײ ; *נאטאװ זיןז לאזען ?עײףן  ,איי^ע 3אר ך אנלעךע,
נאז מיט אויעױען  ,פרענט איר װאס ?!
 אי לאזט לעיעז ! א\ר מא?ט אפ אז״אך  ,מײנט דוי ןיווײטער׳מי יװ־ע װאע?  ...ז_ײ זײנען גוטע ?רײנד  ,פאר וואס גיט ? זינע האט
אפײן בהוריל  ,אוג יעקע חאט אישיק ?ײךיל  . . .אגאגץ נלייבער
^דוך !  . . .אונ מער גאר ניט .

 זאלט א,יהי ^אקע ןױםען.אז ךער שדוך גיפא  /איז אויןזגעװאיען ,צויליב זײערע נוט פרײנל׳עאפט  Iװאס איז אויאי אדאגה
זוםסען  ,ערזאלזיך ארציל^ק  ,ךעם ?ן:יזיך׳ל ׳ ?אקימען אז"א?לה
וויא יעקעס מײךיל ? אונ גאך ^יט ןןעױ נדן ?

>'

 איזראם מיר  ,טאקע אלזתיש  ... Iאונ חוץ דעם ,װאס איןנלאט אפהלה ? דױנט^ע ?יי^ין ; 1 5 ,ארינע קי^־ער ׳ §אר דרײען ירי
לןאפי  ...םשיגעים ן וויא ^ױךעשע ןזאלטעראיך 3ין ?י

— איך וױיס,ניט  ,וואם איר ווילט ! רואס געךיײט ? װאם 6אר
ךרײט ? רער װײלע איז נאך  ,בײ זײ;יט גיווען  ,ךט.ק“י-ן הןנסמאל  ,ניט
כןײן הנאים  ,אירג?רעגט טיר  ,איןל פץ דער פײ נױוען ; ’פײא זײ אין
(פאלשעחתן נלה)

 3אר

'К
■ז т в
?
נאר  у щ״אמדוכר״ ! מער נאר ניט .
— אמדופי ?  ...וואס איז דאס  ,פאר אבאעזעפעגעס ? אדיפת
טאכט טיר ^ א ר . . . I
— אזא מוםחהטע  ,אייך פויינדעלע האוץ מיינס  ,כןלאו טאכין
פין איך ך ט או ^ ט אג ד ; נאר איןל װעל אײך דערציילען בכ[צור .
ךעסמתפי וואסיבײא זײא איז נעייען •
,ארציקל  ,מוםעם בן ;חיריל פאלט אין ויאקנער פ־וישים ףןױכה
^עךנע ; זוהע איז דאך אפער אװד אקבצן ; מיט לייךעע האנד,קאן
מ?['ן א־ם ניט ^זיקין ; ניט יעקע ךיא הוצאו־ת הךךןד  ,אונ איז ױןד
?תחי_ב  ,יל ן$ן ארציקל ,וועט לערנען אין י^זיבה  .זאל ער אים ^זינןין
 5יתפל מךי חודיש בחך׳שו ; פוך״נאי  ,אז ארציקל וועט קוטק פון
ישיבה  ,ווען אפילו ^יט פמיכות אױף רפנית  ,זאלאוציקל זײן ,זיין
טאכטער פערעלעס חתן ! אט דאס איז גיװען דער גאגצער ״טחפר״
דער בײא איז גיווען ךער ךכ  ,מיט גא־ ^טליכע איךען לוטךיס  ,איןז
אױך  ,מען האט גענומען צי ^יסלעף לשקח  ,אוג ךעי ך ט  ,האט
זיף־ טענדיגט .

— יא ,

—ינו ! ...אונ אן אין פױ  ,אךער פינף ;אהר ארום  ,וועלען
הת כלה  ,זיןד ניט ווע^ן ?
~ אץד ווײפ גיט פאר וואם ? א^יינעי בח-־ר  ,מיט אפײגע טײךיל
פאר װ זאלען זײא זיף ניט ורעלען ?
ארציקל  ,איז *טוין אװעק נעפאיען ? |
אהודיש צומער  ,וױאעראיזךארטען I
— אזױ אפילי ?
אזױ !'י
פון ךמאנםפילשערעזול האט זיך גיהעךט אנןלאפ  ,ןלײך נאןד
ךעם אגע^רײ , :הוח , . . .קלאו... 1״ אונ פ״ךע ץנועות  ,האכען זיך
נענוטי׳ין ציום דאװנק •
* 2

זיא וױל ניט ,הארען אונ

;
זעהן .

אװיס פאךענדינ ליגקס  ,פון יד־י ױךי׳שע ^זטאט עקגאשע ;
פארעגדע
(פאלשע התן כלה)

^אךענךיג אטוחק  ,ןיט מער ןויא אוועך&ט  , 30בײם פרעג ׳ פין
גרױפעןידארןן װאךווארעױקע  ,נאהענט בײם :גרויסען וועג ,איז דער
ןרויםער פאפטאיאלנער ךוואר  .פון העךר הענךעל.װאטפ .
ןנר וואהנט דא *שוין אצײט מיט ײאהךען .
_4סאןז ?אג׳שין נעךיעקען ,וױא נע^יגען טאג  ,אז פ»ת העןדיל
איז אריץ ף^אךין אץ עכן;אטע איז ןך נעװען אפ;אםטער איד ; אןאיד
אפלעכער  ,וואס <ןלע;גט ן:ל;םױ  ,מאכין ?לא?־^ע ^ואךטלאף £אי
בלןשךאל צוןץאשין נאניל וואפער ; אונ יעדער $אל צוס ע?ען ;
אויךי^עגט ער א1ים וןײםען  ,א^ע איךי׳^זע ?א^אװאוין אױף ן?וח ׳
ןאר אנט׳יק; אונ רער פאו הא$ען אלע עלןנאטער אידין ׳ ?יגע§עו
הענדלען אסאך פפיד  ,אפ׳שר נאך מער פין זײנע טעשים ט1גיס ; זןווײ
$אל אין זיאר ׳ לפת צו ?ןנחה  ,איז הענדעל;עװען  Ц/ל י ׳ט י  ...אונ
?זמחתתוךהאק אתה הראת אפשוק; הנםכןייןער האט ניט ןיהעיט׳ ןיט
די פרכה״אוג ךטדעםפםוק ,וריל ®אולךן פלאבער .גיךאןט ^יז
העגדיל ,זיין$ר טיט^ינ גיווען אויףדיא ׳?זוואר^ע פיןטלעך; יוארום
^אקומען פרן
ארוים 3ײענךיג  ,רעם ^קיטען זמן פין ת״ת האט
{זלאןד $פחי_אל  ,אצווײטין מאל א^נעל אוג^ערין ןאז ; אונ עד ה־ום
איז הענדילם גריןעלע אוןטעךין גאז _קײן עךך {יט  ,טי§ער וױא 5ײא
אלע מאנ׳שען  . . . Iאונ האט לה;ש ע;ן פר געפי ',פיז״אװאיט עכיי .
ןאר צײט איז אריין געפאךין איןוואךוו־ארעװקע  .האט ?נר
דאךט געפונען זיין ®זל  ,זיין ריצלחה ; פון אללאזעי איז ^יר גיװא־ען
א:קלײ$ניק; ךער נאך אונטער ניהאנךילט בסתר מיט «אקאפעלע״ נ׳ש
לכןרו׳ש ; זיןז ךער.קןיבעיט* צו עטל;כערופל; אינדי уטלי^נ ע —
וויא ךי טפע איז רער פרן  -דאיין צי געצוינען  ,צו נישלעפט  ,נאײ
^טליכע תפל; אוגװאם וױיטערמער ן פיזעסאיזגװואךין אנרױ^ע
לןלײט ןויט אםאך פהורה אגהיםער ןאךעואל {£יט א^אך מ׳ש^ה ן
אנרויןועו־ פאפטאיאל  ,מיט א?־ אודחיפ אונ ?יט אןאך פמםח . . .

,

,

,

,

,

,

,

אונ פון אמאל;גין הענדיל  ,איז גיוואךין אךבי הענדיל ! א^יד
צנגיד  ,אאיר אחים ; אמכין  ,אונ א  ...למק*,א^רױםער למךן I

ט^ינים װאפ ווײכין ר׳ הענדילס ף^עפםין ^ ,יאצין איפ  ,אז לגר
פאר
(פאלשע חתן כלח)

—

מײךעלע פי־ן א;ארו17
ײנט  ,איז ןיא ניטרףן

עגין  ,איז זיא אײן
ױפיל ױ;נגע לײט  ,עס
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פאר מאנט אמאה אלןש רו?ל  ,חוץ .קלײנגעלט  ,א ױפעןהאוק.
א נ ךער צו האט ר׳ הענדיל  ,נאך אײן ״אײגקס״ וואס מיט בײדע •
״אײגע;נסין״ מאג גאט העל^ען אלע איךק ; צו ךי הונדערט — טױ?י?ד
ו.ו*
רו?ל ׳ האט ער צוױי זיהן  ,אוג א  3ת ןחיךה .
אי
ךיא נןינדער זײנען גילערינטע ' ,געבילריטע  ,וויא עס פאסט
14
הײנטיגע צײטין ןאר אפיי^עם אידץ  ,פאר אאידין אנגיר . . .
לי'',
ךי,ינים“ זײנען עױן מיט עטליכע לועךישאק אריבער א1יף יענער
גײ
זײט פךיזיװ ; אונ נאןד ז״ײער השגד״ךאס הייטט שיל טיט דעת ,טאר.קײן
איר ניט דזתונה האבין פאר  40יאר  ...נאר אז ער איז ׳טױןנךופ למקח
^
 40יזאר אן אחוד׳ש* דארף ער האבץ אישוב הדעת ; אויב קר האט
אקאפיטאל פון א  50טויזענט רובל׳ מיט אדאהאד  ,פון לפהות נאןד
אפי;ףט; 1זעגדרונל ; אונןערצו טךעפטדךאיש אב תמלכה ,אויןל
^י‘
איין די יארען ׳ מי ט אזו פיל כ־ןאפיטאל א^קעגק  ,מאג ער התונה
ה אכ ק  . . .ו?אס לאו  ,אויג עס 'שטיטט ניט מיט דעם פונך)ט ,
סי
ךאךף ער ווארטען נאןד פעךציג;אהר . . .
1י'
אונ די זעלפיגע עברי  ,נאר מיט איין אגדער נגון ,ד1עךט ןזען ,
א'
פוןךיב ת יהידה  ,ךי מאדעמאאגל נלאפירע (אױףױליש געלע) זיא
מיט»אגוךק!״ אונ דאשט זי1ד ׳ וןיאייי
נאר ; הגם פיץ ךי רעשטע וױיבערשע £
£
הכײה> װאס הײםט 'שײ<קײט  ,א״ז זיא װײטער וויא מזרח פון מערײ ;
״בראקיױעױן״ מיט דןתנים י וןיפילט:
זײגען .ניט געקוטען איר»אנקונןף א
״■
זיי^ען אלע אװעק לעפאךען מיט לײךנע ך.אגד . . .
^
אונ אז ךי;נלטעףן פלעגין ^יט איר טענהן  :״װאס טראכסט ח
א
״זיך ? וואס גלײכסט ה זיך  ,צו דײנע ןנךיךער ? דו ביזט ^ננשה  ,אוג
ר
״זײ זײגען זכרים!״ איז תטיד איר א:גװאךט;יווען  :״וויפיל טאכיןער
האט איר ? ״ .וואס ווילט איר אזוא ^יך  ,פטװ װעףן פון מיר  Iאיז
^
טירגוטעס באשערט  ,װעל איך ניט פאר שפעטיגען ; הלילה
פ
שלעכטעס וועל איך.ניט ?אר זאמען ! . , .״
1
די עלטערין האןען גיזעהן  ,אז זײ נ־וזין ךי זאך לאזין גײן וױא
עס
(פאלשע חתן פלה)

עם טיט  ,אולי ירהס  ,אז אירע מה׳שכות זאלץ זיך פייטען !
נאר אץ אמת׳ן  ,זײנען ?לאפירעם מחשבות בעווען ךי זעלפיגע
װאס בײ אירע עלטערין ! ךא האט אױך גיטראכט ײעגען אחתן • • •
אונ ווער ווײפ  ,אױב ניט מער אונ שטארקער  ,פון איךע ,ױטרײע
עלטערין ; ךער אונטערשײד  ,איז נאר אין דעם ; וואס איךע על^עךין
האבען ניט ני^ךאכט  ,אונ גיט ניװאוםט  ,פרן ך ע ם הו*ן וואס זיא
ווייס  ,אונ טךאכט טאגי וויא נאכט !

שוין ; 2אהר צײט  ,טראגט נלאפיוע בייא ןיןז אין האךצין אכוד...
שױן ; 2אהר  ,וויא זיא איז אכלה ! .״  2יזאהר װיא איהר ליבע צו
איהר טײערין חתן בךעןט וויא יפײער י אירע אלע לחישבות  ,איהרע
אלע גע$יהלק זײנען <ןאר נומען מיט איהר חתןי מיט איהר לעבענס
ליבען מאךקוס !

גלאפיךע האט בדעה ניהאט  ,לגלדז זײן איהיע ?־לטעךין דעם
סוד ! זא־לין זײא אויך וױפען  ,אז נאר ער — מארקוס  ,מהאיהר חתן
זיין ; נאר וױא אױך .להבעיס  ,לאפנעט דיא לטרונע אלע מאל  ,גאר
אין מיטין רעלטין טא^ן ;  . . .אט וןךאךע  ,מיט אײן טאנ פאר ךעם,
װאס גלאפירע האט געוואלט  ,איחר פולע האךץ אויס ?יססען
פאף ךיא עלטערין  ,איז אנגעקיסען הענךלען ׳ אפאוועסטנןעלעי פרן
באנק ,ער זאל דך מטריח זײן אײנצאהלען פאר סאװעלע פעיךנערג
טויזעגט רוביל !  . . .אונ ו׳ הענדיל איז ניװארין פון דער פאוועסטינעלע,
אוימער זיך ; אום גילאפין איבערין ‘שטוב ,וןיא אמש־נעעער שריי־^נךיג ;
״טױזענט כןארבען ! ;  . .נא ךיר איו־יש !  . .וויא ךיא האךץיהאטימיר
.נקאגט  ,איןד זאל זיך פון ךעם .פלוט״ היטין  . . .איך זאל ניט נעביןי...
’ אונהאכ גלאפירען געפאלגט ארנ ױגעבין  . . .יואס ר א ט ך א דער
ךײװיל או;טער גיטראנין ? וױיס איך ניט ! ג ען האט נ־יר אבער
זײנע גיישעפטין.זײנען שלעןט !  . . .מיט אמאל*,ווער
געןא^ט ;
איך פךיש גיזו^ד אונ םישונע  ,אוג ניב איהש אײעהןסיל אין באנק 1
טויזענט נןאחיין  ,ווײא א.יז מיר ! א־פער ךיא ,א״עצער״ איז מען
ךאך או^לינןליך׳. . . 1
אונ אין ר׳ הענדילם לעןי^ע װעךטער  ,שטעכןט אניױסע ־שטיק
י כיטערעף
(פאלשע התן כלה) י
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ביטערער אמת ן אזעלכע אמעצער  ,ןףא ךעי העלי םאװעליע
פעטראו־ױט׳ש פערדבערג  ,האבין אנגעמאכט אויף דער װעלט גרויסע
ארנגליכןען ; # . .פילעגדיג אךאללע פון שטי ז:לעך סוחרים ,י גישעצןט
מע^שען  ,ערליכע לײט ; האט מען בייא כ,לײנע מענשין אויף 3ייא
נגיךים  ,רלער עם האט ןיןז גילאזץ  - ,ניניסען װענטעלעןד  . . .וואס
איז אווע:קםעלע ? אשט;קעלע פאפיר  ,אונטער ןעשריבען א ^ ע ן
מיט אפאמיליע  . . .דאס איז ניט .קיין געלט { ,יט רףן ?חויה ; , .
מען דאךף ךעש ״פאדפיפ״ {יט גײן לייען ^ ,אךנין ; , . .ךר ברוךערל
איז דאפ אטובה ?  ..נא!*  ..אונ ךיא ״יײנע״ פוהךים  ,האפין ראס
ךעהאןט וױא דער ^טן וױיךעח  . . .אונגענומען  ,אנגעהאפט אץ
אךעלסע ,אין לאךז  ,אין ווארשױ  ,ןל ערלײא מחורית  ,געצאלט
טיט יענע גיחאן׳טע וועהןםעלעך  . . .אונ  ,א נוטין טאג ! ןנס לוי?ין
אפ  4.3חךישים  ,קוטט אן א;ךיעה פון באנק - ,״צאהל!״ אונ מען
זקאן .קןין הזיר ניט זיי]  ,אונ מען כוז ןעןיןד בעצאהלען ? ,עצאהלק
?יט שוןײפ אונ 9יט בלוט י:ע טרעיק • ־-
ןער דאזיגער נײעם  ,האט נלאפירען אפנערןיהלט  ,אסאף מער
ורא  40עמער.קאלטע ױאספער  . . .זיא האט נװואוםט לעם פ1ד;..
ךעפ אמת אז כאװעליע פעטראוױטיש ( ,אויף ױךייש  ,שואל בן פנהס)
.איז א־הר ליבץ מארקום — טאטע  . .איצט מנלה זײן ךעם טא?1ין
■ךעם ; 2אהןיגק ליובאװ  ,פא?ט אזױ גוט ׳ ײיא לןיסת אום וױנטער . . .
ךער כוד  ,איז נעפליבק אכוד  .מער האט גלאפירע ^יט ןירעיט  .ךער
.טאטע האט אפ גיצאלט ךיא טױזענט רי־ביל  ,אונ האט דער נאך
ארעכטע 3יסיל צייט גיבוךטלעט  ...נעוואךטשעט  ...אוג נלאפירע
איז נאך אלץ אמויד  /וואס שדוך ? ווער'^חך ? זיא ןויל ^יט זעהען
אוג העיען 1
3 ,
דערבא^מע^•
פנחס רער פלגאײ^יק-לאפ^עניק  ,איז ניװען אײ;ער פין ך א
^.ערוןעגע״ אונ ךאפ שטעךטיל ״פ־שזאורקע״  .ניט מיט ^לײנע
מ?ושים טו^ים  ,האט ער בײא ךיא צ״פופטאװקער״ בעל־ ?תים ,
פארדעט
י
(פאלשע התן כדה)
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פאךלינט ךעם ; 2אךינרינען נאטען  :״£לגאיזע;יק-צא?א;עןיק!* איי-״עי
אחןןם  ,האט ןען•;גט  :אז יעדער אות פ־ן ךעם 3אטיל,יג גאזיק ׳
האט אךױ^ין רטז !׳׳  . . .אבער ןןיר !יי־גען פךאסטע מענטען ו כ־אי
אונז איז.גינוג אזמיר וױיסין  ,ךאס װאס א־מעיע אױנע! р п־׳-• р 1
אוג אוןיעךע אויגין דעהען *$ז רפי פנחש איז אחץט  , : ,אןראסטער
ה;יט  ,װאפ א$ש.ךארף סען אים ךער^אנען  ,װאס $ײא איהם טהוט
זיןד או;טעוין נאז  .אונ ווען ?יט ךער נאז  . . .מיט נאך א ײ ^ ע
הסי1ג1ת׳לעך,װאלט ן$ר;יטגיהאט.קײן״פעװף״אין גאנץ ״פופטאוונןע״;
נאר(ואס ?אשערט  ,איז פרן לייטין איז ניט $אר װעךט  . ; .רכי פנחס
האט בעקוטען.אפעו־וף״ ך ט נאו אין פופטאװקע ׳ א?ילי אי| ךיא
גא;צע סביבת ארום ,וכן אונ אזױ היה ^יז גיווען המע^ה״ךימעשח !
ךער אוין ע ך ^ ע ר  ,האט  пэдניווען רבי פנהפין  ,טיט אפן
זקונים  ,אונ כײם ףנןיא ׳טמו גיישךאל  ,האט מען איחש אנאקען
גיגעיין שי$ל ! ; נימ ( 12אהר ,האט.קײ^ער ניט ױקא^טבעשטימען ׳
װאם פון ךעם ;לד וועט אױש מאקפין ; נאר דער סוף אי? גײיען ו ער
איז נימאךין אטי^רת אין א^לײט  .שואל האט אפ געדי;ט
עטליןעיאהר  ,אונ איז ניװאךין אנאנ^ער מענש ! ווערענדיג אקענש ׳
צו זא?זמען ?יט ךעם ^אךדיל אראפ גװואר^ען ךעש
האט
,ןריאזגעם״ נאמק  ,דעם זשיךאװםקען מיאו^ין נאמק ישואל פנחםעם..
אינ זיןד גענןכײנט מיט דעט נאםק סאװעליע פע^יראוױטש . . .
אונ משנה שם  ,איז מסתטא  ,מ׳שגה מזל  ,םאװעליע פעטראװיט׳ט
האט צו ליכךעם פײנעםנאמען באקו^ק אפלה ,מיט עטליכע הונדעךט
רו^יל ;דן  ,אונ מיט עקליכע טויזענט רוניל כ׳רעךיט ; אונ אתר
דהתונה ׳ איז פאװעליע פעטראוױטש א־יײן גיפאףן כןײן;,ילןנאטע״ ,
אונ ךאךט ;יעפינט אניישעפט  ,אףוים ױישעפט; נילע?ט אגיטזן
א,£רײל?ין טאנ־ ,אונ װאם עש פלע;ט אויש פעלין ?ײם ״פצאט לאורקע׳
?לענט עי«שטילעךהײט״ אק עךעלען אויגןין  ,אראפ כר)דוי<־<ען  3״ א ך א
פידולים . ..אונ 9ער לאר {יט .
אונ ?שנה מקום  ,איז ?שנח ^זל  ,ךא איז גע:.אךען געיוארען
זיץ עלטןןלער זוהן מענדעלע ׳ װאש מ ק האט איש ךרופען מארקופ ;
(
אוג
(פאלשע חתן כלה)
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אונ ךא האט ןנר באטמען ״א^ערוף׳ פאר אהױפט ערלי$ען מאן , . .
װאם מ ק מאג אים געכין  ,באךגען אונ לײען  ,וויפיל נןען האט , . .
אונ דער פשיער גוטער ״בערוף״' האט איהם איײן ^עפירט אין !&םאןד
רברות  ,אין אםאןד זקחלשע;יני^ים  . . .אונ סאװעליע פעטראוױטש,
איז אײנער פון ךיא י^׳נאטער פײגע  ,ח׳שיבע פ־^לי ?תיס .
סאװעליע פעטראװיטש? ,יךט זיןד אךיםטאהןכא^יש ; זיץ מארקוס
לערינ.ט אין גימנאזיע ; ךיא ױךישע למוךים  ,האט ער מארקופין
גינעבין אשםיר איבעךין וואנס ; נאר אױמגאזיפט מז ער זײן  ,הנם
יער זי^ט ןעךף אפ צוױיא יאהר אכןלאס  ,אונ האט זײער שלעקטע
םןאםאלנאםטען צום לערנען •
מען נןאן אנךעךיש גיט זא^ען  ,אז םאװעליע פעטראװיטש ,
האט דער פון ניט גיהאט  ,נןיין גדיוים נהת ; ךאם האט איחם ז״ײןך
גיכןרײמןט ; נאר אשאך מער האט איים נעקרײגה,ט  ,טאקע נ• יז אין
טויךט יאױץ  ,וואס זײן טארקופ  ,האט זיך אײן גיגאךזעט בײא
יענןע ךעם .קירז^ער  ,אונ איז טאג וויא נא?ט ךאךט ; וױיא ער קושט
פיץ כןלאפ דיא מינוט לויפט ער צו יענןען ! וואךפט אװע־ דיא ביבער
ךיא טאטעראןךין  ,מיט ךיא א־ראנןן  ,אוג האייא צו יעקק  . . .וואפ
איז ? אים גיפעלט יעקעם מײדעל  . . .״איז דאם ניט אשאלךע  .אבושה ,
אאיננעל פון  15.14זיאהר  ,ר)אחאיעט זיך אין אזא ׳שטי״קעל רןלז;ער
טײךיל  .טיט ?װא^ען אים נ\ט אפ צו רײפין ! ; . .
פאװעליע פעטואװיטש  ,האט דעףפער גיפיטץ זײן ךיךה ־,
זיןז אפ נעזו^ט אךירה אױף אײן אןךער 3אם  ,נא?ץ וױיט פון יעקע
האט גיפראבירט מארקוםין שלאגין ׳ זיך בײדערין ׳
ךעם״נןירזנער ;
אים ער^לערין םיט גוטין  ,אז יעקע ךער קיח;ער איז ניט זײן נלײכין ,
אונ [ײןיטאכטער ,הגם זיא איזטאנןע אשי־גע מײךעלע ,ךאןד הןאן
זיא ניט זיין זײן כלה ; אבער דאס האט רןין זאך 3יט ױחאלהען ;
מארקום קלענט שוין געפינען ישנגהן  ,וואם ער פלענ:ט מיט זײן
ליכע פעךלען  ,יעקעם טאכ^ער $ ,אר ברײגנען װאס ניט זײן ®אטע ,
אוג ניט איהר טאטע זאלין עלװאם נויםען .
^ײם -18טען יאהר  ,האט מאךקוס ני^די^ט  .ךעם 6־טען
קלאס
(פאלשע חתן כלה)
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כןלאס גי&נאױע ,אוג י א דןאט זיך אי מ ך געךיטין רער פאיים  ,פין
ןײנע אלע האפונגען מיט אײן מאל ... I
זײן טאטע רער הויפט עלליכער מאן״ האט געמא?ט אנך1יםין
״אנזעץ״ פון א  50טויזענט רו^ל ; אין דעם געפינען ןי־ אהאןד
אלטנות׳ע יתיטישע ,ארעמע בלוטיגע געלט ,װאס ער האט אנגעספט,
אן געל;ען אין.עקנאטל׳ באי בעקאנטע מאגישין ; חוץ װאס ער האט
אן געהאיןט װעכןםעלעןד  ,אוג פאר זעצט אין באנק  ,ארױס גענרמען
אייף.זײא געלט  ,אונ די נאךי׳שע /עפער״ וועלין צאהלין .
סאװעלע פעטראוױטש האט *אפ גיטראטין״ אייעק פין יי
אוי;ץ  ,א1יף אפאר ךוו־שים צײט  :ביז עש וועט זיןד איכער ״קאביז ׳
איבער דרײ^ן  . . .גאר טארקוס  ,האט גוט געװאוסט  ,אז ךער טאטע
?לײבט אקןצן׳ אדלפון ! ארב ע ר װעט מיזין א^אווען די גימנאזיע ...
דער געדאנק  ,האט םארקוסין צו טו^ילט .־ ..ציי מישט זײנע
אזלע רלונות  ...ער האט גיזעהן עין בעין  ,אז ןןין לי־באװ הײנגט
אױף אהאר ...אונ איז גילאפין צי־ פעול׳נן
וואס ײין לויפין בעדײט  ,האט מארקוס אלײן .ניט נעװאוסט ;
״װאס זקאן זי מיר געבין  ,פאר איין עצה ? אךער טיט װאס הןאןיזיא
^יר העלפין ?  ...זיא איז דאןד ניט טער װיא אײן אךעם רןנד באי
.פןאשטע געמײנע עלטעךין  ,װאס זײ האלטין זי אויפין פענצ־ע אונ
פיךין פאךין צײםעלע  ,אהין װאו ז״ װילין,ניט ךאךט װאו ױװיל ...
מײן גאגצע קאפפוננ איז ?יייען ׳ אי איר מעל >¥לע{ין ?י?!נ-אז;ע .
פאסטופען אין אוניװעךזיטעט  ,אויס שטודיךין האט דאקטאר
וועטרינאר ••• אוג וועל זקאגען האבין אקאזאנע שטעלע ;יט צוא
ראךפין אנקושען . вקײנעטס לאמןע  ...אןער איצט .״ מיט ד׳א
רעיונות  .איז מאךקוס געגא:נגק תךכין בולװאר  ,גלײך צו פערלען ;
ןאר דא האטער זיך 3אנע.גינט,נאז אויףנאז״טיטיליער אבעלןאנטען
ןןאנשין  ,אונ האט זיןד אפ גישטעלט — .
דער בעקא^יעי מעגישי איז‘ גיווען רןין אנרערער  ,מיא דיא
?אדיטאזעל גלאפירע װאמפ .
;אןד אין גיןןגאיע לער^^ךג ,האבין זיי.זיך בײךע גוט גיכןאנט ;
מארקוסי
(פאלשע חתן כלה)
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טארקוט איז אלע טאל גיווען אפרײ^כער ^לעפען יגער ימג ו אינ
.פלענט נ:שא חן זײן באי אלע מײךלעך׳ אונ בפרט באי ךי גיעזטראפטע
טיט אןןאו^ין פנים ...
— װאס זיינט איר טארקום  ,אזױ ?לייך  .אונ צוא טראגען ?
האט גלאפירעגיפרענט  .זעהענדיג עז מארקוס איז גיט באי זיך..־.
״זיינט א־ר ױט פאלזקאב גיז נד ?״
— פ־ לזקאש אייגליהןליך ו  . * .האט מארקוס גיע^טװערט ,
כטעט ווײנעיליג •
— איהר ןייןט גאך אױנגער מאן ״ מארקוס  ...איױנר גליק איז
נאןי 5אר א ך  . . .־
— איך דאנק עייןז  . . .אי עו אומזיטט טרײסט איר טיר  ...סײן
גליק איז י • •
לעךנען  . . .ענריגין !  . . .אבער ץיצט ? דררןל מיין פאטעוים ׳
§או ארעטט וועךין ! ...
 - 1יאיצט ?  ...איצט געפינט אבל־ו מיט נךן .,׳ .אונ עגדיגט
אייעו סטוךיי־ם *•»
— הלואי געפין איןז אזעלנע ^ . . .לױןט מיר גלאפירע ^ ,יןל
וועל דין איר נןנעטט ; מײן ^אנצעס לעכען ! \ ..זיא װעט ז.ײן הײן
פלאך ,מײן רעטעלין •••
— זאתט $יט טארקום  ,עס וועט זיך אפ זוכץ •״.
 א ׳ ג ײ [ ! ^יך גלויב ניט  ... Iוױיל אומעיע כ ״ כ עמאךעמאז״עלין  ,זופין ךיי כ ע חתנים . . .
— אונ ךי ז אךעמע,מיט דיאךײכעחתױם  ,זוכיןךי שאהנע
צלות  - ...מאוקוס האט ךער א1יף ניט ניע^פעןט ; אײן ךגע האט
ארײן ניקו.קט גלאפיוק אין ךיא א1יגין ; אונ אנײע  ,א:גלינןליכע
עצח  ,א,יז װיא א?ליץ איס חרך גײלויגין רוךןײן ,קאפ  ,אונ
האט גיזאגט :
— ן־א שטײענךיג אויף אײן ארט  ,פןאן איך ניט אייף אײערע
;ואךטער געיין ’.קײן א^וואךט  ,קיטט לאפיר גײן . . .
’ אננגײע^ךינ נאנץוױיט  ,גײם ברענ בילװאר  .װאו ״קײנער זעהט
זײא
(פאלשע התן כלה)

«יי ניט  ,אונ העוט«ײ ניט  .האט מאיקום נעזאגט  :נלאפילע ! מיי
מוזין קומען צו ךי בעישליםפונג אז די פא&עהינג פירט ך א וועלט . . .
איך װײס ניט ךי אוךזאכע  ,פון אי;ער קומען ׳ פון נואךװארעװקע אהער
אין בולװאר  ,גךאד וױ איר וױיס ניט די אוךזאכע פון מיין קוטען אי׳עי
ןעגען אײןד  . . .מיר זײנען ליז איצט ױװען פענןאנטע  ,אבער ניט
^ער ...רי ה/צנהה  ,האט געמא?ט אירע פלאגער ; מיינע צלטערין
אךעס גימאבט  . . ,אונ דער;אך  ,צוא זאמען ױבראפט אומער
אײערע לעצטע וואךטער זײנען גיװען ן׳ליא איעמע
?אנענינעם
אוג רײכע קר.קין  ,אךער זוכין לי שײנע 3לות  ...אײן הײ?יג וןאךט ,
ניט ?יר גלאפירע אײער האנד  . . .העלפט ?זיר צוא ^נדעין מיין
קטוךױם  ,בין איןד אימירעו ! ’ ביז אין גרוב  ...אונ גלאפירע  .האט
לאננ  ,זײער לאנג  ,ערװארטעט  ,אזעלכע ווארטעו  ,פון אזא פחור ,
װי טארקוס; אונ בפרט פון מארקיסעפ מ1יל אלײן; זי האט גוט ניװאומט,
אז נאר ךי ביטעיע לי או^לץןליכע אונש^אנדע זיין פאטעךס ,האבין
אים  ,מארקוםין צױא דעם בעשלופ;י?יאכט ,אזער זאל ניט קינןן
אױפין פנים,נאר אויפין ת?לית  ...אונהאט אןשום וואיטער  ,אויס
ןעצויגין איר רעכטע האנד צו ןןים  .ו .
מארקוס האט ;עןועגריג גלאפירעס האנד געזאגט  :ביןט דוא
מרױצה זײן מיין מלאןד  ,טייןירעטערין ! איז ךי הא;נד ריכטיג מײנע ?
— דײנע מארקום  . . .דיינע ! איןד וועל ךיר שטיצו;נ געבין ביז
 иוועסט ע^ליגין  ,אונזערע עלטעךין דאךפין דער וױילע . ,קײנער ניט
וױסין ; ^אר מיר בײדע אונ דער אלערהע?סי!ער  ,גאט א״לײן' !
ווען אײנער פון ךי ״אינטערעסאנטע ראמאנען האכער« וואלט
ךי ז?יה גיך.אט  ,זיץ גיט וױיט פון ךעםבילד; עאלט עי געװיס
^יטאכט  ,צײן ״אפמאלעכץ״ ; ווי מארקום שטײט אויף ךי ל,ניה פאר
:גלאפיךען.׳ ..ווי פון אירע אױגין.קאפען טרעךין אויף זײן'$ניפ ...וױ
ךי פויגשלעך  .הא?ין ?עת כעשה.גיךרעמי^ט  ,ךער ןאלעוױי האט
^עפיפטשעט ׳ די ^װייגלעך ל׳א^ױ { Т1י^ריי9ילט...ךיא״ זון חאט
זיך ני^אךין אין טײ?ל  ...ךער קוסהאט געהיל?ט  ...ךי ^׳בו,עח האט
זיך גיהעיט  ,ה1יך אונ װײט  ...לי פוימער מיט ך גרא,זין  ,טיט ךיא
’ ז כחטות
(פאלשע חתן כלה)■
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בד!ט 1ת אױ^ן פעלד  ,זײנען גישטאנען פיט אימטער ?ילאזענע נןאפ .
מיט אויס גישטעלנןע אויערין . . .
נאר פאר אונז איז גינוג  ,מיר זאלין וויםין  ,אז מארקוס מיט
גלאפױען זײנק געשװאוענע חו^ן כלה ; גלאפירע דאךף רעם התן
העלפין מיט געלט / ,גר זאל כןאגען ענךנץ  ,אונ אז.ער'נועט,ענליגין
וועלין זייא *ײדע חתונה חא;ין .
ך ב״דע ״ט״ערע נןינרער  .האבין זיןד ניזע^ט  ,אפ גיךעךט ,
ךען זייזאלק זיף ווידער זעדזן; אונמארקום האט בעגלייטעטגלאפױען
ביז איר ^.ואטיר  ,אונ זיך אומ^יזקעךט אדזײם  .דעם זעל^יגין אווע:נד ,
האט טארקוס.זיןד גײעהן{!יט פערלען  ...אונ פערלע האט זיןד  .זייער־
געחדושט  ,װאם מארקום איז אזוי אויף געלײגט  . . .אזוי פר״לעך . . .
ווי אים^קימערט ניט ךעם טאטי;ם אומליק  .זיין טאטינס א^ולוייפין
אונ ןאמת  ,האט טארקוס ,ניט גיו־אךפט זובין.קײן פלאנער מיט
גל;קין ; אונ האט גאף ךער װײלע ןיט גידאך^ט זיין אומעדיג אונ
טרױעוךנ ; ער האט זיןד שוין שטאךק рיט בעקימערט וועגין
г
זײן טאטינם אנזעץ  ,אונ״ער וואר שױן ?רײליכעי .
עםדיינק §אר כײא גילאןפין צװײא חךישים צײט  .איז האװעליע
פעטראװיטש  ,גיקומען אהיים  ...זיינע כןרעליטאךין  ,זיינען ווײכער
גיוואיין׳ מ ק האט זיןו מיט אים ךעגולילט ; אונ סאװעליע פעטראװיטש
האט רידער אנגעהױפין האגרלען  . . .אונ ךעם זײט־גין עולם  ,ןהאט ןיף
נעדאבט ,אז ער מא?ט נוטע גישעפטין  . . .אונמען האטאים וױךער
אנ^עהויבין גלױציין לועכר,סעלעך אין באגק; אונ א?ילו רבי הענדיל  ,ךער
^ארזיכטעער רער אמטאראזשנער איזיאויך ארײן נירןיאכין מיט אפאר
װעכ)סעלעך אויף ט";ןע?ט .קאךבין אונ אפשר ,מײל זיץ טאכטער
גלאפירע האט אים מן ה?ד צוא נירערט  ,פאר ווארפין אפאר נוטע
ווארטעה וואחם נלאפירע חאט איױך געמיץט׳אז איר מארקוםעס טאטע
וועט״צו ריק ארויף אויף זיין אטא^עו4ין ?עמר  ...אונ זי פאג שוין אין
ףכין טנלה ז_ײן אירע עלטערין דעם פ1ר  ,אז טארקוס איז איר ח תן.״
אונ אז ךאס איז שױן ; 2אהר ווי זי שץ;ט אים  ,אין וואנןראח נעלט
אויף הוצאות  . . ,נאר פ)־ינער חאט ניט גיװאוםט לעם תוןד  ; . .אז
סאװעליע
(פאלשע התן כלה)

;ע,קאפ■

*קום מיט
ןעם התן

,1ענליגין

:יךעךט ,
לאפירק
אורע.נד ו
י  .זײגנר
1עך . . .

סאװעליע פעטואװיטש  ,איז ?לײך צו יע עפ גוםםין  ,װאס אשעה
פאךין טױט  . . .לאזין אים אפ,יאלע וועחט ,נין  ,אלע זיינע יסיךימ ...
ךי זײטיגע נןאגשין  ,זעהןי א ב ע ס ע ו ו 5נ  ,אבער ךער ״פעןערונג*
ישמעקט מיט טױד  ,מיט  ,зпзמיט לןבר  ...ם װעליע פעטראװיטש ׳
האט וױךער ץנניזעצט  ...אוג ?יט ןיך  ,האט ער פאר שלעןטו
אהאף אךעמיננןע  ,אומלינ־ליכע  ,אל^גות׳/ג ;תוטישע רו?ילס . . .
מיט רגני חענדילפ טױזעןט רובל ,מיט גלאפירעס  .לעצטק האפוןג ...
אונ גע&אכט ?לטה פךן אמעףכןא . . .
* ךערינאסק ״פנרז :פלג.א;עניק-לאפאיעניק  ,איז אויס נימעכןט
ךוואךי־ן פון נאנץ אײךאפע . . .
נ־ױיהע זיף אט־עױקא טיט דײגע אוץ־דזים!

יויפין

:ער מיט
אונ
עייג^לײןז

טענין
Г

!װעליע
איאהר
װײכער
מ־־י^ט ,
אװיטש
אט ןיף
וױךער
‘  ,דער
אפאר

לכטער
־ נוטע
טאטע

זיןאץ

זתן . . .
נעלט

•:

אז

♦
ף די ט גייט גאנץ זא?ט ; ך מ'נו?ןין לײגין זיך צוזאםען א־ן
ש;<ד,ן ; די ש*הן אין מאג; די טאג אין װאכין ,ךי װאבין »לין חד^ים ;
!
זיאפליהט ניט  ,זיא לױפט
ניט  ,זיא  -געהט !
נאר מיר מאנ־^ין ^ ,ױ״יאנין “£ ,ר טרײבין  ,מיר שטוןין די
צײט  ,ןי זאל גיכער  ,ניכער אװעק גיין ! מיר קולןן זייעו גערין
אױפין ןיקונרניק  ,וױ ;נר לוי^ט  ,ער ^זפרינ?ט  ,אונ;אגט ךי צײט ;
אוג טיר כןערין אפ אומערע אױגין פונ׳ם שעה■ וױחערל ^ .יר ,קענען
^יט זעהן ׳ 1ײן ^ריכי[׳* זײן.קאם . ,קאם ךיךיין זיןז־ .־. .
אטזײנען שוין §אר באיפינעןן לאחר ,צײט אךציקל זי?ע ךעם
גלאזערס ייצט אין זקאװנע ,אין ך א פרישים י׳שיבה ’אונילעךינט יוטס
ולילה  ...אויך וױ טארקוס סאװעלעוויטיש ,עצט אין ויאגןיאח׳ אונ לעריגט
זיך זײן  ,דא;קטאר וױטרי;אר . . .
ג״ךע ללײך לעמען  ,בײרע גלײך  ,ווילין שוין קומען אהײם,:
^ייךע נל״ך האיין אײן װאזנש  ,אײן מחשבה  ...״פערעלע״ !  5אי
די
2.
(פאלש־׳נ הת; כלה)
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ךי  5יאהו  ,איז פערלען ניט צו ךער לןאגען ; ןי איז ךי ער^טע ,
 #א ה ^ג ע אין גא$ץ ;ענןנאפזע״ אלעעלטערין ,װאס האבין טא?טער ,
מ ינ'שען ךך  ,אז ^עתער זאלין זײערע 'טאקטערניט [ײן.פעמלע איז
^גרויסע ״וגקאךעלניצע״ איךע האנד ארןעט > איר א1יס נײען  ,איר
האקלען  ,פאר נעמט א\ין אױג ; זי האט זיך פאר ךץט  ,ךי'שאהנסטע
ךי $עסטע רל״דער  ,זיגײט ארוים אין נאס  ,וױ אפריצטע ! .לןײנער
גלױ$ט ןיט  ,אז דאם אי? יעקעךעם לןירץנערס טאכטער .
אפילו יעקע אליץ גלויבט זי־ך איױןז.ניט  ,אז זײן טאכטער
זאל זײן איא ניךאטענע א;א אריםטאלןכא^קע ; אונ האט פאר זײן
טאבטער טער דרןד ארץ  ,װי זי פאר איש ; איר ךעה איז אי?ט אםאןד
אגרעפערע  ,הגם זיא שווײגט  ,אוג רעךט ניט מיט ךעם £אטין איין
וןאךט  ,ורעגין ארציקלק > וואס ער זיצט אין ישיבה אזג־י לאגג  ,או:
ײען װעט ער ק?-זען ?
יעקע ?והוט זיןד זײן ז_אך גאנץ עיינ^ט  ,יעךער הוךיש 'שקט
ןנר אפ דיאימ׳לט ,ז.יץ ד,תן ארציקלק  ,אץ ל^ינה ••• איױ?לי{’דע
פושקע״ איז שוין אוץד דא גאנץ היפש אנגעלןליבען  ,אונ טטע
בשורות פון ארצילןלק העוט מען אויך  ,ךאנזקען נאט  ,פאר
זײנע חפךם !
אונ ’פערלע״ יעקומט אדיף־ גוטע ?שװות ,ג.אנ.ץ אפטלעןד
םץי^ט ד־ער ?ייפפענטךאגער בריפפעלעך פערלען  ,אינ נעמט צוא
פ8ן א.יר אנ^װארטין ; נאר װאס איז זײן״עסק? אונ װאס ,קאן אנגלי.נדעי
מאניש ז,-ה; וואס טען ־שרײבט איר ךאיט .
זאט ליגין אײף פערלעס ארבעט־טייש  2בייף  ,וואס גאר-וואם
האט ךער בףפפענטראנער זײ גיפיאבט  ,פאר פערלען .
פעולע דארף ?אלר קוטען  ,זיא האט גיטךאנין האנךארבעט ;
אונ ייעקע װאךט מיט אוננעתלר  ,ער וױל אטאןין ךיאי טאכטער
א^שוךה פון  2נךיף סיט אמאל !
פערלע איז גיקו^ען  ,אונ ךער טאטע האט «יא טבשו גיווען
ךי בשירה ״ .ןיא דואט ?!יט אײן ^ליק ךעי זלןאנט  ,פון װאנען בײךע
ײי ף 1ײ <4ן •
וװיא
(פאלשינחתן כלה)

ץ

וױא אה^-עךיגער װאלןן ׳ ך׳אטךא גיגעפין אהאפ אײן בױף ;
טיט אשערעלע א^ע׳שארין דעם ברענ  ,אר1יס נישלעפט > אפאסט
פויגעלע פאפױ ,פלן אױבין טיט אלע^עךי^ען פלום  ,מיט  2פױגעלעןל ׳
'צויאמעלנעפיסטע שנאפעלעך״,אונטין  2דזאגר אוג ״שלום עליכס״
גיישטאלט  . . .פערלע האט דער אױף אךעכטע וױילע גיקמןט  ,דעו
נאןז האט זיא אמעהײבען לײענען ךעם בריףו  ,מיט ךיא וואךטעי :
^וױג ליפע נ׳צזמה פערעלע !
ראױצלעך ראג^קע איך ךיוי  ,יפאר ריין ליפען בייןז מיט רײן
כןאךטע  .איןז האפ זיא אײן ניפא$ט  ,אין זײער ־אטײערע יאטקע ׳
זיא ישטײט אזיף מײן שרײכ טיש ; איצט ביזט דוא פאר מײנע אליגין
אלע ווײלע - ; . .װעי יײןךלד«עחט)י1ןלױ?ט ניט ,אז אין ״עקנאטע׳
זאל זיף גע§ינען אזא מלאןד  ,אזא גאטעס ?גנגעל וױא דוא
איןל צייל ךי טינוטין צוא מײן^עסזאמען ׳ איזגי5ליפין_קארנע
 2הךישיש  .וויא אץל וועל פאקוםען נןײן דיפלאם ^ ,לייך קלש איך צו־
פליהען צו ךיר מײן ליפע ; װאס דו *טרײ^פט מיר  ,עס העךט זיך אז
ךײן טאטינס התן  ,דארף אויך אין גיכין קוטען  ,איז נײטינ צוא
וױשין  -ךירטיג ! ערייפ טיר אפטער  ,אךיע מיין פזהײעיע ליבע ׳
ריץ עווינער מאוקלש פערדפערג  - .פערעלע הא ט ךעם סלײנעם
בריפעלע איפער געלײענט  99מאל ; יעךער װארט  ,יערער שורה איז
איר זײער טײער  ,זײער ליפ ; זיא האט איש צוא זאיןען געלײגט ׳
בעהאלטין אין זיץ כןאנוועךט  ,אונ;יך גענומק צום -2שין ברי־ף .
טיט כעם  ,מיטי.ע׳ש  ,האט זיא אױף נעךיסשין ךעם זקא;נװערט /
אונ ארוים גיישלעיןט אהאלפין בױגין  ,דונכןעל סערע׳ ןראסטע פאפיר;
פא׳שךיבין מיט ניט כןיין שאהנע האנד ^ױ?ט  ,כןאצעיעש טיט
לאפעטעס  ,פא־ שםיךט /אוג §אר פלעכןט ,״ ״יער ?ךיף איז דער
פגיס  ,פון  ьי׳ טאטינס חתן  . ; .אונ יענער ?ריף איז ךער פניש ,
האט פערעלעמיט זיך ;יךעךט  ,כעטכאלטענדש
פון טײן התן 1
דעם אונטער׳שײר  ,פון די פײךע ?ייןן ~ .
פערעלע האט אים אננעהײפין לײענען :
להפתל^הװ שוכח' ,מב.״ת .מרח פעיעלע { Г'у׳•'
דער פךיף איז ךער  3טער §אר אלע , 4יאױי•  ,צײט איןז
2ין
פאלישע חתן כלר׳) .

,

,

פו; ךעו היים • אייף .ייא עלשטע  2בריף האפ איך גיבעטין אונ
געיןארט דיץ אױשװאךט ; אייף ךעם בריף ניט איןל בעט  ,ניט אי,ז
וואךט  ,דײן אנטוואךט ; ווארום ווען פיל  ,וועט 9ײן קומען אהייס
נעיױערין נאןז  2חד׳טיש ! — בו־וןז השש  4 ,יזאהר אפ *נעװאלנעךט׳
״אפגיקומען״ ניט ניגעסין  ,גיט גישלאפין  ,אונ ניט גילעבט ! . .
פיר ;אהר בין איןז  ,וױא אין אתפיפה  ,גײע׳שין אויף א"ן
ארט ! הוץ ךי פיר פאר ^טויןטע פאר רויכעךטע וואגר  ,פונ ם קלויז ;
חוץ דעם גלאטעגין פאל  ,מיט ךעפ ח׳טכריגץ פאטאלאק  ,האי איך
ניט ניזעהן רןין וועלט ! ...חוץ ך א דונ,קעלע ליכטעקײט  ,פון ריא
אומעךיג ברענענךיגע חלב-נע יזאהר צײט ליכט  ...הוץ ך א שלאפע
זונען שטךאלילװאמרײפין זיך אריין אין כןלויז ,דוךןד ךי אויםנעשמ־רטע
פארבלאטיגטע שױבען ; האב איןד פאר ךיא פיר ;אהר ניט גײער׳ן ׳
כןיין וועלט  ,נןיין ליכט !  ...פיר ;אהר האכ איןי ניט גיזעהן  ,יויא
ף א פיר צײטין אין יאהר כײטין זיןד ...
נאר וואס זאל מען טאדזן ,מיט ךי יװ־ישע ׳׳'שװער״גלינגע״ תורה !
ךא ווײםט א1יס « ,יא אנטלויפט ט;1זעגט מײל וױיט  ,פון דעש וואש
שלאפט /אױף פוחאװע.קישי?.ם  ...פון ךעם װאם האט ליבשפאציךין ,
אימנײן לייךג  ,גוט עםין  ,גיט שלאפין  ...אונזער תוןה הרןד'1שה זקאן
גיט לײךין  ,ךי רעלי תאןה׳ס ךי בעלי דונ^ה . . .
מיט .2ציגל צו זקאפיגס  ,אויף אהאךטין באנק״בין איןז ; 4אהר
אפ ניישלאפין  ,צו צװײ ׳טעח יעךער גאפט  ,ניט מער ! ךיא איבעךינע
צײט גילעךי^ט ! — אונ דאנה)ען גאט  ,מײן טרוזה  ,איז ניט אומזיסט
חלילה ׳ .נעכטי; ,האפ איך באקוםע; ,פין ראשןשיבר״ אונפון נאך ךייי
ןאוױם  ,סטיכות אייף רפנות !
איןד מאג זײן איב  ,אין די ?רעםטע ױךישע נןהילה ! ״ .
מײנע שמיבות  ,איז ניט אויןש העיבאווע פאפיר  ,מיט גר1יםע
נעריולןטע א^מיות  ...מיט נוטערעס  ...מיט פעטישאטין  ,אונ טיט
חתימו״ת  ,יױלהכליל ?אי ךי אונ־ות העולם ,גיט זיך ארויפ אךיפלאפ
חלילה ! מײנע ?מיכות  ,זײנען געשליבין  ,אויף אײן אלטין פאך־
'שמיךטין  ,צוא ר)נייצטין ׳ לילײן פעךטעלע פיאסטע פאפ־ר  . . .מיט
בלײש־בלא&ע טינט  ,א־ פעטשאטץ ׳ אן נומעךעס  , . .ךיא אונטעו־
שריפטען
״ ’
(פאלשע חתן כלה)
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שףפטין  ,זיינען אויף צו ךרײט  ,צו פלאצטעיט  ,אױם געבײגין ו אױס
געלןײטט  . . ,אזױ אז ל'א שמיכו־ת האט ךעם זעלבעגץ פנים  ,פ\ן ךיא
וואס געבין  ,אונ פון ךי װאס נעמען זײא . . .
נאר  ,נאןד אלעפ ךעם  ,זיינען רי סמיכות בײא מיר  ,זײער ליב ,
זײעי השוב  ,פיל מער פון זײעךע ךיפלאטען  . . .ךעריבער וױיל מײן
ךעפטער  ,מײן אמתר  ,ךיפלאם  ,איז ניט דער פאפיךל  ,נאר מיין
פנים ? ,יט דיא תורה ,וואסבײא טיר אין מח  ,אין זקאפ  . . .אין
האךצין !  -הויצאות אױףקוימען אהיים ,דאך\ש איןדגיט ,איך װעל אראפ
פאךין ^יט עטליבע ךרשוית  .מיר ?רײט זי;עו  ,װאס מײנע עלטערין
שרײבין מיר  ,אז  пביןט אטײסטערין  ,אונ ח האםט ןיןד אנגעגרײט
מלגושים אויף שבת ןיוס טוג  ,לבד וואס ךיא בלעדע פישקע
װעט אח־יס געפין> - . . .ןיך ?ין דײנעה מײן תורה איז ריין טאטינס ,
ווען ניט זײנע צעהן רו?ל ייעךער הו־לש װאלט איף ניט גיקאנט לערנען
אױףרבנות - .געריס אומערע עלטעיין״ זײנט אלע ביזר^ד  ,צל;קלץז .
דײן רזתן  ,הקטן איציק בן זוסהע .
אז פערעלע האט ג;ע?ךיגט לײןגנען דעט בריפעלע  ,האט ןיא
גענומען אשװעפעלע אמעצי:נךען ךעם ?ךיף  ,אוג״ער איז ?הךף_עץ ,
פאר ?רענט נץוארין  ,פרן ארציקלס מחשםת $ ,ציז* *גיװ^רין
אקאפעלע אש . ; .
־

'

5.
ך א טךהח איז מײנע .

ך וועלט זאצט  :״ו־ןילהט דו זקאנען—״יענעם״ זקא| ?יי¥י זיינע
ךובלים ; לי רואלטעי !.ײ^ען הײליגע .ייפציגע ; הביים וויךקין [ײער
פיל׳ זײןנר ש^אךק ,אױף יעךער טאןשין! ;ידער פײנ^ער דער בעסטער,
צווישין ^לעכ? 1ע §אר ךארבענע ^ רי מ  ,ווערט ןןר §אר ךאךבין'אונ
שלעכט !  ,ךאס זעל?יגע§ארןןעךט  ,ךער ןארדאךבענסטער  ,דער
^ךגם^עי חאראך^ער  ,אז ער ןאלט איײן  ,צוױשין פיעע עךלשע «
גו;:ע לברים  ,ווערט ער אױ־ אפײגער  ,אג־טער  ,אונ.זײן שלעכטער
ךו׳אראכ־ןטער וועלםילט זיך אױף אנופין — .
ךאס זעל;עע זעהן טיר ,פוןאונזער בעלןאנטץ רבי הענדיל
י װאטפ
(פאלישע ההן כלה)
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װאטפ  .וויא מיר ,קאנען אים  ,איז עוי.ניט גיװען פון ךי ארעל לײט ,
פון ךי זײדענע נאטורין  ,מיט אגעלײטערטין נפיש ; זיץ גליק  .האט אים
אבער אריין געפירט  ,צווישין פײגע ז עךעלעױףשע מאנישין  ,אונ רבי
הענדיל  ,האט געביטין זײן רואראקטער זײן טב״ז . . .
צײט רבי הענדיל ,האט א^עהןיי^ין פארין אין *אשראװ; האגין
איםױינע עפנןם איײן ג־׳יפירט אין בעקאנשאפט מיט ךעם געריט^ען
«אשךאװער« .קאמי^יאנער /אלרנאטור«  .דער הערר נאלדנאטור ,
איז פון ךי אישראװער גרעפטע אדעל ; זײן ה1יז איז פון ךיא נעריטט נ
אריסטא־ראטיע ; די פײנםטע לייט  ,ךי רײכסטעמאנשין באנעלנטמק
ביים הערר גאלדנאטור אין ישטוב ; אונ נאך אלעס רעם  ,איז ניט צו
ני׳יפ/ען נאןז אזא הויז< װאס ךי עכטע אידיישקײט  ,זאל װערץ אזוי
פינפןטלעך אונ שטכײננ אפ ;עהיט ! בײם העךר גאלרנאטור  ,װערט
ניט פאר פעלט  ,מי.ם אחרוגים ןאךין בענישין  ,אפױהטארגענךגער ׳
אדער אמגחה וטעייב ךאוץנען  ,געוויס;יט ! נןש װערט אװעפ;יװאר?ין׳
דער ^רעףטער אונ נ"טי;נסטער.עסק ׳ ךיא צײט וואס מען דאךף
דאוונק ,י בענשין  ,וכדוןת .
אונ צו אלעסךעם  ,פאר טאבט.זיך {יט ךי טיהר  ,פון איעמע /
אונ נאהטבאךערפטינע; װאם ן א ^אקוןגען זיי עכץ; ,טרינ,קען  ,אשיעע
ןדכה; אונגאנץ אפטלעך אןרי3אװקע?£,יסילע צמעטראגינע ?גךים .
ר׳ הענדיל װאטפ ,האט ^רזילת ;יקונןט ,ױי אױף אטישונע^עם ...
עי האט געיזײנט  ,ןיט אנדעךש אז גאלדנאטור ,איז אשטיפ,ל
שלעלן ;  . .נאר אז ער דיאט 3ײא .ןײן;עךער מאל קומען גיזעהן ןאס
זעלבע  ,גאר אן אוין־העי ; אוג צז ער האט בעטרא?ט ,גאלרנאטורס
ןלנהג ,ווי ער איז טכןבל אוךחיס ; אונ ךי אהבח ,ךי נרױ^ע ל'פשאגןט ,
מיט רעם ^רױפין ככוד  ,וראס גאלדגאטור ןיט אפ;עדער למך /,רפנים ,
מגיל־ים  ,שיולוטים  ,מלסדים ; אט  ...האט א1יף נקליהט בײ הענדלען
^♦ן האךצין אפונק  ...דעם ״פונק .ן אג יעךער אנזאטען געבין ווי ער
וויל  . . .אגנער אפונק א־ז ניװאךין ! אונ ר׳ הענד ל האט אנגעהיײין
זיך ישנײךין  ,אויף גאלינאטורם שניט ;״ער האט זיך געקויפט אלאננ־ען
חאלאט  ,פיט אטלעםענע פאסין  ,מיט אגארטעלע  ,װאסבײא ךיא
גרעגין דינען צווײ שײנע פרענז ; אזײרענע יארמילכןע ; גרויסארטיןע
נ־ופלעס י
’
(?אלשע הת) כלי־)
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טופלעם מיט ;אקעלעך ; אוג אין רער דזיים  ,אז קימט ׳טבת ? ,לױבט
ער אױין  ,אי; ךי בנדי-מלוכה  . . .אונ זײן טגו׳שם ריגער פניש  ,פאקו^ט
 щ цאיןין ןןדעל״קײט ; א*נ ליא שטע^דיגע ^ר א^ ײ ט ךיא טילרע
פיאס^רףט  ,װאס ליגט $ ,יט האגד אונ ?יס  ,אויף זײן ?ראבע צייה ׳
?אקיטט אזא מראה  ,װאם מען הןאן מײנען אז ךאס ״זײךילט ? • Т׳•.
וואס ךארן-מען אבעםערע ראיוז  ,אוךחים ךער צײלין  ,זיי האבין מיט
זיי״עוע אויערין גיהערט פרן רבי הענדלען זאגענךיג ן ״רער לא;נגט
אביסיל מים אחרונים ^  . .שױן צײט  ппдеדאוו;ען !  * .״
זאנט וואש איר וו־ילט ,ארום פעטע טאפ איז טט זיןד צו רייבין ,
אונ פון גויטע מענשין  ,פון ןנדעל לײט  ,איז גוט זיןי צוא לעךנען ;
יעדער אײנער האט באזטעךקט  ,אז נאןו רכי הענדילס יעדער מאל
קומען פין א־שראװ  ,איז איש צוא גיקוטען אפארלױט עךעלנ־ןייט׳
עטליבע זאלאטטקעס ממת טובות . . .
זאט איזישױן צװײוואכין  ,וואסרבי הענדיל מיטזײן ״נ׳שמד«
זײנען אין אשיאװ  ,ביים הער נאלרנאטור  ,אונ מאכט.ןײן פאקין-הןע .
רבי הענדיל  ,האט צוא גענומען ךיא האנד פזן ו^אךצין  ,זיןד ברבה
בהוצאדז ניווען  ,אונ ?ויט גענימען זיין ״נשטה״(דוענליל רופט זיין
נויי ב־ ^ ה) זי זאל אױך זעהן ךי װעלט  ...זי זאל זעהן וויא מ־^שין
לעיין  ,ווי מענ׳׳יזין ?יהךין זיך  ,ווי מע:.׳שין רייכע  ,גרויטע מניךים ,
זיינען ?־רוטע לײט > דזי־טין שבת  ,אונ דאװנען אלע טאג . . .
יאונ רבי הענדיל^יט זײן ״גשמה״ זײנען דא.נאנץההיג ; ך
לןלײט  ,ךעש ״אךוואל 3יט ךעם הויף  ,האיין זײ איבער געלאזין א1יף
ןיא קיןדעךס דישנחה ; זײא ווײסין זייער גוט  ,אז זײער טאכטער
נלאפירע איז אטײערעוויךטין ; 3ײא אירוועט ניט נײן ךעם ?אטיגס
לאפוד ׳ >}ײן ?ת^־ה ^יט — I
אין אײנעם פון ריא פױיךכע רורזיגע טאג  ,וואס גאלדנאטור
מיט זײן <ןאמיליע> אונ רבי העגדיל 9יט ז״ן ן׳שמה  ,אונ נאך אמטן
א1ר:חיש ? ,בירים  ,רײןע לײט  ,זייןען גיזעפין בײט ^ייש  3 ,אדיגער
ןאך האלניין טאג> אונ געטי^אגט ; איז אריין געקומען ךער שמ׳ם ,
אונחאט אפגיגעביןךעם בעלחפית״ךערנאך יעדער אורה אקאנװערטל.
;עךער האט ארויס;יטטען פון זקאװוערט אלןאךטעטי^קע  ,מיט
עטליכע
(פאלשע חתן כלה)
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עטי׳ענע גיךרוגןטע װאלטער פון דיזען אינוןאיט  :״ווײנט  6 ,אזײנעף
אווענדס ׳ וועט דיכב הכחור  ,אוציק בר׳יזופסע זזאגין אין ך א צרויםע
שוריל  ,אךרויש .נ?לא .- •Iגײען מיר רבותי !  . .נײען טיר  . . .וזא , ,
האט נאלד נאטור ניפךעגט זײנע אוךדזים .
— מען דאךף גײן  . . .סען ךאךף ! האבין עטליכע צבירים
גיענט^עךט  — .אונ איר ר׳ העגדיל ?  . . .וואס שוױיגיט >*יהר ?
 איןז ווייט ניט * . к.יןל 3ין.לײ^ו־ מיד ; . .— ר׳ הענדיל !  . .הא .ר׳ הענדיל . . . 1האט נאלד;אטור
נעזאגט  :איר בעטראכט זיך נאר גוט  . .איר זיינט סאהט! װאס איז ?
איהר האט איץןיקויפט מיט  10שטיןןלעןל סחו־רה מער ?  . .אניער
קוטענךיג אהיים  ,ווילט #יר אז קונים זאןין קומען צו אייך ;  . .נאר
אז לית ?כירה  ,זײא קימ^ען $יט ! אוג דיא ?ח1ךה איז אײף א^יקומען
געג-יןר  ,םיטגרויפ^רחה״^טמוזט איר^ןעןד?95ין ?1יכ 1אג  3אזײןער׳
^ט  112נו ? . .וואס טוט ןלען^ ,עסט םק ך א פח1ךה ׳ אונ םען
פיךט צו ךיא קוןים  . . .אויף מעךק  .אױף יריךים ; אבער אז נאןד
אײעךע אלע טרחות זאגין ךיא קוצים £? .יר !.יינען מיד  . . .אונ א.יר
שטײט אפ אמאךק  ,אלךיד  ,אונ ליץט ;יט אפרוטה  . . .האט איהו־
^ ע פ עצגןת נן ש  уעך^עךט ךאס אייך ? אךער ניט; 1אגט ר׳ הענדיל I
איך פךעג אייך . . .
 איר פאר'^פאו־ט פרענין  ,עפ איז גאצץ רי?טיג י• אז ?לען^זטײט אפ אטאךק ,אךעו איךיד ׳ אוג <$ען לייזט ציט א,קא?;קע . ; .
נ|עךט זיןד איבער אין בויך  . , .אלעפ ךיגג ניןאפױר ! ןןען האט לסוריפ
אן אןךעג - . .1אזוי ? זקעךט זיך:־א איבער 3ײ .1ײך אין בויך״קאפויר. . .
אז קי^ען ניט כןײן ק^ים ? אי־^־ט ײאכןלערט אײך גוט ; ךער בחור  ,דער
רב  ,דער פגיד^,ר האט װײ;יגנעהארעװעט ? ב י ז ה א ט אייעיקוײט
1ײן ?חירח  . . .איר װײןט דאך ר׳ הענדיל ^ ,יר איךין זאגין ״תיךה
איז ך א בע?טע ץחוךה ' 1אמ אין אטתן ^ ,יז אונזער תוךה  ,א?חוךח
וואם מיר טחין זיא הא?ין  ,וויא ברויט  ,װאםער  /לו^ט ! על ?י ױ^ר
װאלטין טיר דאךפין נײן צוםסוחר § ,ײא אים אײנהאנרלען דיאסחוךה
וואס מיר מוזין ןיא האפין ; אבער אז מיר זיינען $יד  . . .דואט ער
ךיא ץחורה ניפךאפט צו או;ז  ,אוג אז ^יר ןאלין זיך ?מדוילה אויס
ציהען
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ציהען נאכסיטטאג  ,זיןז אפ רוהען  ,אונ ניט ניין איינהא^ךלען ךיא
פחורה װאס טיר מיזין זיא האבין  ,וועט דאס זײן פין אוןז אחכמה ?
ןתט מען ןןאנין אוגז ריפין םה־רים ? «.
— אבער גינוג; 1ינוג ! איך נעה  . ; .איך לליף  . . .איך בין
שוין ניט טיד ־ .. .אונ  6אזייגער איז דעי עולם גיװען אין ׳שוהל . . .
גאלד-נאטור איז;יווען מיט זײן נצחוץ  ,אזוי פוײליןז  ,וןיא ער װאלט
היץט  юטויזענט רולייל פאר ךיוןט  .ניט וױיט פון ארון קודש,יבײא
אישטע^ךעריל  ,האט זיך ני ^ ע ל ט ךער מגיד  ,אײנגעהילעט אין
אין אטלית ; אױנגער מאן פון עטליכע אינ צװא^ציג יאחר  ,אדארער
אמא^ערער ; ה1יט אונ ביינער ;.ארום ז.ײן בלײכץ אוים ^עװײכןטען
פנימ האט זיך אויס נעישאטין אלילײן ישװארץ בעךלעלע ׳ ער האט
זײנע ?רױסע #וואךצע אויגען  ,װאם האט פון ז_ײא פייער נישאקםין«
אױס גישטעלס או־י^ין עללם  ,וויא על װאלט וועלין אךי[ קי.קין 3ײא
יעךעףין אין האלצין  ,אין נ^מה . . .אונ זיןד פעטראלטענךיג אװײלע ,
האט יער א^געה״בען רײךען !  3 . . .ישעה גאןד אנא^ד ,האט ער
{יךעךט ; דאכט זיןד ניט הויך  ,ניט ?יט קולי קולות  ,נאר יערער ויארט
איז גיווען אזורײן  ,כןלאר  ,הילכיג׳ אונ איז;יפלאכין איןי טוח׳ אץ
האךןנין  ,אונ גאגץ ן־יף אין ךער ךשםח  . . .ד־ער עולם איז ױישטאנען
וויא אװאגט ; מ ק האט ט1ךא ניהאט געבין אהוםט  ,אריהר מיט
אפינגער ! דימאנ:סין  ,ןעךיל ,בייןליאגטץ זץנען;יפאלין פון זיץ טױל .
ער האט ךיא ךדשה ניע^ךץט ; אויסטוע^דיג פון זיןז ךעם טלית ,
האט ער גייפע^י; ךעם עולם  ,אויף מארנין ווידער אין ךיא זעלבע
צײט ; ^אר יער עולם שטײט  ,פןינער' װיל ניט ױין אהײם  / . .אונ
נאר  ,ווען ךער מגיד.איז אײעק פיו ?זטענךער  ,האט מען אנגיסײלען
נײן  ,יעךעו אהײם  ,ךײדעןךנ ; ,אנענךיג  :נו אמויל ! גו אל־שלן.י ; . .
אט ראם זײ;ען וןעךטער׳ גע־אנלןען  ,יע ױ װ ת׳ װאס יערער פאר
שטײט ! אט דאס היי^ט ארב אמגיד ! אזעלכעס האבען טיי עי
עתה ניט גיחעיטI .. 1
־  -נוא אײער טרהה ר׳ הענריל  . . .איז כדאי ניװען ?  ..האט
גאלד-נאטװ גיפרעגט  . . .גוטע םחורה ? ז״נט א.יר' אמבין אןיף
אזעל׳כע ?ה;יה ? . . .
מען
(פאלשע חתן כלה)
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— מ;ץ מוזזײן אמבץ■’  ..אי ! אי ! אי ! איר ווייםט נאלר-נאטור,
אױף אזא כחוירה  ,וואלט איןד זיץ אבעלז • • .
— ךהײנו ? מארגין וױךער גײן אים הערע? :
— ךאם געוױס ! נאר אי־ מײן אנדער׳נז  ,אי־ װאלט זיין »בעלו ו
איוזם נעמען צו זיך . . .
— צו אײך אין וואךווארעוונןע ? זײנען אייעיע פויעריש_,קײ;ע
טבינים ניט  ,אויף אזא פהויךה . . .
— דאס ווײס איך א1יף ! מייין פוגה איז אז1י  ,איך װאלט זיין
אבעלן  ,אזא בהי־ךל נעמען צו זיך  ,פאר אײן אײדים . . .
— אזוי ?  . . .זיינט איהר דאך ר׳ הענדיל  ,עסוהר אמבין . . .
— מאךגין  ,מוז מען ה;;קר ודוריש זײן ? װער ער איז  ,אונ פון
וואנען  . . .אונ אויב ער איז טאקע אבהור  ,לאז איןד זיןד כןאמטען
 20טויזענט רובל אונ ער מיז מײנער זײן !
װארט ?
ריכטיג ?
אהײליג Т I
•
— ״ *•
— װיא אאיד איך בין .
— ךעכט 1זאל גאט העלכ־ין  ,ךיא טיחת איז מיינע  ,ר׳ הענדיל .
♦ 6

דער ג אן ט .
דאם איז שױן אוואך צײט  ,װאס םארקוס איז מיט זיין דיפלאם
אןיך .ךאהטאר װעטרינאר  ,ניקיםען צו זײן גישװארענע פלה:גלאפירע ;
ױאס האט איהם ערװאךטעט  ,װיא אי; אנרױםע פלאטע אזישאבע . . .
אדער םיט ךיא ?ליצה פון ךיא ראמאנען שיײכער  ,טיט אפענע
אךע?ס  ,אונ מיט ךיא גרעס^ע פךײד 1
דארף §אר ^זטײן  ,אז פון גלאפירעס צד  ,האט ניט גייפעלט
כ)ײן פיציל  ,פון דעם ^אטיעאל  ,װאס אזא ראמאני^ע באגענינעס
בוז האגיען ; ךהײנו ; אךעכטע װײלע האט מען זיך ארײן גיק־נןט אין
ךיא אוינען ;  . .טרעךין רויאציגענע באב  . . .האבין ןיןד  ,זאכט ארייס
גיכיןײכיןילט פון ךיא ברעטען  ,אונ זיןד אךאפ גילאױן באלג אראפ ,
איבער ךיא רױטע בעקעלעך ...מיט עטליכע ד'.יס,קא^עדינע כ־ןיס
ךיא פיסקעלעך  .א .ז .װ.
ךיא ש?חה איז ;יװען אדאפעלע .
ראישית
(פאלשע חתן בלה)
“ •4
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ראישית  ,וואם טארקוס איז גיקוטען טיט אךיפלאם  ,אונ ךיא
םאכין געלט וואפ האט גלאפירען גיכןאפט  ,איז ניט לבטלח ! שנית
וואס ער איז גיקרמען גױאד איצט ,װאם ךער טאטע מיט ךיא מאמען
זיינען ניט אין ךער היים  ,אונ זײא זקאנען בײדע אונגעשטערט  ,זיןד
אױם רײךען אונ אױם ךער ציילען זײערע העךצער
ךיא ערישטע'שעה ,װיא כארקוס איז גיקומען  ,האט גלאפירע
אים פאר גיישטעלט איחךע  2בריךער ; זיא האט זײא ךער צײלט ךעם
אמת  ,אז דאס זייגען שױן מער פון  4יאהר  ,וויא זייא.זײנען חתן כלה ,
ניי^װארענע ! אוג דעךיבער האט זיא אפ גיזאגט אלע התנים  ,מיט
אלע שךהנים ! העכער { 4אהר  ,וויא זיא האליט ךעם סוד באנךאיין
אין איר שיואכע האיץ  . . .איבער טךאגין  4יזאהר ? ,ער טיט.יפוךים ,
מיט אזא שטארקע  ,פײעךךיגע ליבע  ,דאךף מען האבין בערישע
גבורה,אײזעךנעםפח ! א׳שטײגער ׳ האט זיא ךיא בריךער גיטמגלה
ךװ/גן דעם רעפםין פינטל אז העכער  4יאהר  ,דואט ךא מארקוסין
איפער געשיקט אלע ח1ך'ש  . 30 .20רונל אונ מער אונ ניט ךער
טאטע 2? ,יט דיא מא;ןע  ,האבין ךער פון געװאו?ט  . . .אונ גלאפירע ,
האט ניכע^ין ךיא נךיךער רחטים  ,זײא זאלין איהר צי הילןז ז.יץ 1
א1יב הלילה ךער טאטע טיט ך א מאמען וועלין דעם שדוןד טיט
סאװעליע פעטראוױטש הענדיל ניט וועלין .
דיא בךיךערזײנען מיט ךעפ חתן גאצץ צופיי ךן גיווען  ,הגם
זײן ^אטע  ,האט זײער טאטין דויזק גימאכט טויזקט דוביל  . . .נאר
וואס איז ער שולךיג ? אונ טארקוס איז זײא ךי בריךער;יפעלין גיוואךץ ,
ציט וו״ל ןןר איז אמעטךי;אר  ,א'שט;קעלע ?ןלוטר  ,אפײנער ױמער
טאן  ,אגו^ער חאראכןטער  « ..ניין . . . 1זײא זײנען גיװען מרוצה .
אז מארקום זאל.זײן גלאפירעם התן  ,דעךי־בער ; זײא האבען גוט
געװאופט  ,אז ךער טאטע וועט ךעם ״אנזעצערס״ זוהן  ,ניט וועלין
פאר אײן אײךים; אונ בײם @אטין איז אײן יחוס וואם ער איז ארו§א
איבער פערד אינ ?הטות  ,אךער אפאסטוןד איבער פעךד  ,פהמות ו
חזרים  ,אײן כבוד !  . .אונ גלאפירע וועט דאך ניט נןאלגין  . . .װעט
דער טאטע ײין אין פעס  ,אונ וועט זאגין  :זײן ^אייע האט שוין אמאל
גינומען בײא םיר טױזענט כןאלבין  ,נא ךיר ^אך טױזעצט  ,א־נ גײט
נײדע
(פאלישע יחתן כלה)
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בײךע פון טײנע אויגען  .. иאונ או?ז װעטמיט א  10ט1יזע{טרובל
בלייגין טער ירוישה ו ׳.״ אונװאס טערייךוישה  ,איז אשטײגער בעסער...
אתענונ אזמען דואט ללוןע  ,גוטע  ,געטכײע׳ נינצינע ביידער .. 1
אונ ךיא ברידערס ה^ןחות  ,הא$ין ניגעגיין נלאפיהוען טוהט ׳
אונ זיא איז גיווען מלא שםחח .
נאר  ,פלוצלו־נג איז גיװארק אנרויםע אירער ,קצרענעש . . .
אחוךבן 1אונ װער ךיאט ןאס גיטא^ט ? אהליץ פריפעלע  ,װאס עס
איז א^עקומען  ,מ ה הלשון :
ליבע טהייערע קץד־ער ז
גיענךיגט אונזער פאקר?£ה,ע ; מיר רעבענען ניט אנךער׳ש  ,ךנםטינ
אומינד זײן אין ךער הײפ ; צװישין אלע ?חוהית הא^ין מיר א?ה1רה
פאר ךיר אומערליןע טאכטער— אהתן ;  . .אײגם אץ ךער וועלט . ; .
רײטליןז װעלין מיר ךיר ךעןצײלץ קו^ענףג  .הענדיל וואטפ .
גלאפיױן איז גיוואיין פינסטער . . .מארקוס איז ניווען גערירט
?יז טרערין • י♦ ״שלעפט״ ! ניט גיט  ,מײן ליבע גלאפירע ! כךוגאם . . .
אמלחמה מיט זײא ן  . .האט ^רגיזאנט .
מען וזאט ןיןד אלע צו זאמען אנןעהײ^ץ מנ׳שב זײן  ,וואס $ען
זאל טאהן  ,אונ ךיא לךיךער האבין ױצעפין זײער ^לאן  ,מיט זײער
עצה  ,עס זאל אזוי זײן ; מארקום זאל אפ פאךין . ,קײן עקנאטע ;
טיטיואך  ,ךאנעו־^אנ  ,זיןען  2טאנ  ,וואם זײא װעלין ״צעעליך
מיט ךיא עלטעךין מיט גוטין  ,אי מיט יײזק  ,אונ װעלין ?מתמא
פ1עלץ בייא זײא  ,זייער םאצלאפיע ; דאן וועלין זײא ־־־ בײךע ?ךיךער ׳
פױי^אג פייה קומען נאך מארקוסין  ,אים נעטען אדוײם ; צאר אױב
זײא וועלין פיייטיג ניט קופען  ,איז אפיי^ן  ,אז ךיא ^לטערין ווילין
ניט בישום או^ין  .• ..ךאן װעט מען נאלןלערין אײן אגךער פלאן .
דינ?!טיג פךיה האט !יך מאר^ם גיזע^ץט ?יט זײן לע^ין ^ /יט1ײן
וועלט ,אונ לייט ? . . .יט זײן גלאפירק  ,ארנ ?יט איהךע ?ךיךער ,
וואס האיין זײא פײךין גיטיײםט או :געטונטעךט  ...נאר אז םארקוס ,
איז אװיט גיפאךין  ,פון יענער זײט טר״י^ר  . . .ך.אט ער מיט זיןד
גיטכאכט ״אהאקפטנג ׳ איןי וועל פון איר ןגץר װעךין  ,אין פײנעס
אוי^ין  . . .הגם  ,וואס לאך איך ניט פון איר ? צו ךען אז ך טיאוסיוײט
װעט
_
פאלישעחתןכלת
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וועט מיר ועכעגען פאו עפײנעם  ,ארער פאו א&ארלעץ  ,אין ^יר ניט
אײן ןחוס ? ..נ א ר  ,גאר ;יט  ,אויף רעם אוי^ין איז גיוױש נוט . . .
ביז זונטאג וועל איןז נואןטין.״ פלומעך^ט װאךטין ;  . .אונ ךער נאך
פאר איך אװעק  ,שטעל אפ אהופח מיט ’פעולען ,אוג אםיף אנטי• • 1
ךשסטאג האלפין טאג  ,האט יעקע ךער קיחנער ניהאט פייא
זיך אגרױשין גאסט ! יעקע האט ביש־ס אוי?ץ {,יט רער כןא^ט ״ אז י עי
ךאקטאר  ,וואםישטײט א\צט ?ארזיינע אױנין  ,איז יענער ^ג ע ל ע ,
מארקוס  . .װאס ?לענט א?ט קימען צו פערלען ׳שפילען ? — ״אפנים ,
וואשךער מענש,י איז ^ער וײלערעט  ,איז ער אלץ װײ^יגער געל
גאוה !׳׳ ..דואט יעקע מיט זיין רןךןנעך׳טען טוח ניטכאכט  ,איז דאם
ניט אפײגקײט ? שוין  2ש^ה  ,וויא ער פאר ןרײנגט מיטפעילק ,
וױא אפראמטער מענש« וויא אברודער 1״ * . .
ךער גארע׳טעו יעקע  ,האט נעביןז;יט $עװאו$ט א< ךער פכ1ד ,
פרן דיא ^טליכע מינוטען  ,איז.ךין לעןיטעו פכ1ד ! ’אונ ז.ײן הנאה פון
ראנןטאךס ענױת  ,איז נאטור  ,גלײןז צו ך א הגאח  ,װאס ךי װ^לי־ח<
האט פ־ן ךעם לןיציל׳ וואס דעם שוחט׳ס הלף;יט איף§ ,יי ך ישהיטח!,

ל'' ;.
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ךיא חופה ,
זונ?זיג פריה  ,האט גאגץ ענןנאטא  ,גינןאכט  ,גױױשט מיט
רעם גייעש ,אז פערלע יעקעס  ,איז אגטלאפין׳טיט מארקוס פערדבערנ.
י פון גרױס ^ייעק ׳ הא?ק ^קנאטער דאמען פאר געפין ו א^אפ
נעפין אײנע פײ די ^װײטע אין די,קאךזי^ןעלעך  ...לויפען ׳ יא^ן ,
ךימען אונ איפער דינגען  ,חאפין ; אוג אױס האפען ; צאהלען אי
דרײען  ,אפי טיר ניט ,ךר ניט !  -וויא שאף אין אנריויש היץ ,
ה א ב ען ך װיײער צוזאמען נעשלאנען רי,קאפ ; אייגעד־׳עױ צײלט ,
אונ צװא^ציג הערין צו ; נאר ןליצלו?ג איז נעווארין ארעש  ,אטוטיל,
ןזיט אנרויש גילאף . . .
אױנגע מײבל  ,װאס ^יז געשטאנען בײם ?רעג ׳ פון דיא
קופע ווײפער  ,האט גיט מיט ^יתר קול אױש ןעשךיהען 5
״ווײ^ערלעןז זעהט ! . . .
אונ
(פאלשע התן כלה)

אונ מען האט דער זעהן  ,ליא ױ.ננע װײפל  ,האלט אױם
געצויןען אהאנד  ,פון ח א ך אפיננער  ,צו צפוין זײט . . .
אלע ווײ^ער  ,האבען מיט אײן מאל ךערזעהן 1אז  . , .ניםע
טױצזע לױ^־ט אן אציששה  ,צלײןו אין י׳עהןע דעם.קיןזנעלס גאט .
אונ אלע האבין זיןז ״אלאז געטאן״ ןלײף אהין !
פאר ־שאןעט  ,פאר חךאפעט  ,איז גיסע טוישע ארײן גיפאלען
צו יעקען אין שטוב  ,א1יס כןוויצע^דע ךעם איץ וואךט  -״געקומען!״
אינ ניסלישט  ,ךיא ןהלח איז גיווען גחייס  ,ןויא להבריל אוייף
אשךפה  ,מען האט זיא איןגעטץטעךט .
— ארציכל  . , .אי;ער חתן  . . .אייער ארציקל \: ,ז נאר װאם
געקומען \  . . .האט גיסע טושע ןעשטאטילט  :אןז  ,אליכטיגער
פנים! די שכינה חיהט אזיף אים  . . ,ךי מא^יע זײגע האט גיסלשט /
אזא זװזן ן אזא ש;זהה ! . . .
נאו גיסע מו־שעס מצוח . ,איז גיװען אנרויפע עביו־ה !
 ארציקל איז נעקומען ׳ א^ער פערלע איז ניט דא ! ...האטיעקעגעטװזט נוײ^ענךיג אויפען ק׳ל .
אונ יעקע האט דערצײלט ןײן אונצלי־ק ; ^אןז הפדלה איז צו
געפאךען דער דאקטאר טיט אפור ; פערעלע איז שוין געווען צוא
געגרייט ; זיא איז צו גע;אנגען צו מיר אינ זאצט  :זיי געזונד טאטע1
איןד $או אוועק ארציק איז ניט טיין התן  ,מיין חתן איז ער ו
פערדפערג ! מאןצעז װעט ןײן או;זער חופה ׳  .־ . .זײא זיינען " 3לע
אװעק גיפא; ין  ,אונ איך בין געבליננין אצוטישטער  . . .מײן מארןי
האט דך אי^ער ג;קעךט ; אז איף האב אנגעתײבען שרימנן  ,װײנען׳
זייגען גיקומען ךי שכנים נאר וואס ן ווער נןאן ^יר העלפען ? . . .
קונ) ענךג  ,אױף ךי אומלי^ליכע טאטע מאמע  ,אױף די צרות ,
וואם מען׳האט פון קינרער  ,יהאבען אלע געוױינט .
ךעם זעלביגען טאג  ,האבען די ??ר,נאטער שמישים ,פאנאצךעי
גיטראנען בילעטין  ,אז הרב רכי אךציק בן זוםע  .וועט זאגען זע?ס
אזײגער אװטנךם  ,אדרשה — ר׳ חעגדילס בניס ׳ וואם .זײנען הײצט
נעקומען י אהער  ,נעמען טארקוסין אהײם  . . .האבען אױך
ײאקוטען אפילעט .
דיא
(פאלשע חתן בלה)
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די סבה ׳ וואס זיי ײינען ניט גיקומען פלײטיג ; וױיל ר׳ הענדיל ;
איז ^עקומען אהיים — ראנעלשטיג ! פױיטיג  ,שבת  ,זײנק נעװען
רי מלחמה טאג  , . .אונ אז .זײא האפין שוין:א מנצח געווען ןעם
^אטץ  ,אונ ^יקו^ען אים נעטען איז הילד איננו ! ' . . .
אן מאלקישען קו^ען איז .זײא גץוען גיטער ! עךשטינס איז
צווייט/נש אױף זיך  . . .ווער וױיש ,
אוחמנות א1יף ךי שיועסטער
וויפיל דאס װעט זקא.סטען ?  . . .אונ װעמען ? אכא^לךלןװעצער 1
אבזיון צו לייךען ! — בײא זייא ^יז נעבליפץ אז זיי זאלין אויך גײן
איןישוחל  ,זעהן  . . .אונ העךין 1
— אן ךער עולם  ,האט ניט פאנאנרעל געשטופט ךי ווענד
פון עהנאטעל ש־הל  ,איז גל׳יסע גישים ! עש איז ניט גענליבק אקינד
אין וויג ! — פיר שעה האט די דלשה געדויעךט  :אונ ווען פיר חלשים
פיר;אהר פשךר  ,וואלט אנפש זיף ניט גערירט פון אךט ; אז״א טױל .
£יט אזעלכע פןי׳וגע וואךטער״ האט ביז איצט_קײנער ניט גיהערט .
ל׳ הענדעלש זיהן  ,האבען זײערע טבינ־ות געזאוןט ז מאזיעלכע
פףיךיגער  ,זײנען אין יעװראפע אצווײ ךלייא  ,נימ מעל !
דעם זעלןניגען אװעגד ׳ זײנען זײא נעקויןען אהייפ אן חתן ;
״
גלאפירע האט געווײנט  ,אונ זיך גי^עמט  . . .זײער גישעמט !
אונ א־ױף ^ארגען איז ר׳ העגדיל  ,מיט זיין נשטח,אונטיטיגלאפירען
;עפאךין.קײן עלןנאטע ן ךער ךלשן  ,האט וױדער געזזאנט  ,אונ ךיא
שוהל איז װידער גי£אפ)ט ניװען . . .גלאפירע האט געקו;קט פון אויבין
אראפ  ,זיא האט גיז^הן גוט גיזעתן  ,אוג וײהעךט ".
ךעם אציעו אװענד  ,איז נעװען תנאים ',בײ דרכ ר׳ ארציקיל ,
מיט ה?תוזלה נעלע בת רפי הענדעל  ,נדן עשךם אל,ז רו״פ ! . . .
ךי התוגה איז גיווען  ,אין גיכין  .דעפ נדן מפלק גייוען ליר
החתן ׳  20טויז״ענט רוןל ! נאלד-נאטור האט אייער גע׳^ײלט  :אמ
דער חתן  ,האט באלר אראפ גינומען פינ^ הונדערטער  ,אינ גיהייםין
ןיין טאטין  ,אפ געפין זײעי גוטען פרײנד יעקע דעס נןירזנער .
ר׳ ארציקל האט באקומען אשטעלע  ,אין אגיױםע ױרישע
פ)הי^ה ; ז.יץ געלט אװעק גילײגש אין פא;נק  .אונ 3ײא אישי איז
;עווען תורה ונדולה פמקוש אחר !
פאטעלעף
(פאלשע חתן בלה)
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»8
פאמעלעך« ,יינק זיןז אינער .גילאפין  ,סןז הנול א?ט;אר 1
ר׳ ארציקל  ,איז ארב  ,אגךויסער רכ ; געלע איז אלבצען ;
זיסע דער.גלאןער  .ארנ הענדיל וואטפ  ,האבק אפאך  5חת  ,נאר
אײן יעקען  ,איז ניט נוט ! ך ^ לי מ נ רובל ,האט ער גיןאטעןט■[
אוג פון זײן טא:טער  ,מיט ךעם ’ אײףם  ,איז אויף מער צער וויא
נדת 1מארק־ס האט {יט פײנד דעם ^ראפין . . . .סיט נאך עפעס —...
האט,ליג אנןיא־טל  ...אונ האט §ײגד  ,אז ?יא זא?ט איש אווארט! אונ
דיעריבער איז צװישען זײ ארײםעגעס  ,איײסענעש  ...ער רופט זיא
״יןךןנעךכןע !  "...אונ זיא אים ״אנזעצער!״ אונ א?טליך  ,דער גײט
ביז אמלימה  ,מיט א#טול אוניךא מיט ךעם אויבעך^זטויסיא —
^אךן לײטעיש . . .
אןנים  ,אז געלע  ,ךאוץש זײ ניט מ׳ןנא 1״! I
אין א־ינעש פון ךי.קאלטע וןשטער טאג  ,ננעת ר׳ ארציקלמיט
געלען  ,זײנען נעזעסין ביים טיש  ,ניטרוגקען .קאפע  ,מיט ;רױש
הךהבה ; זןינען אריץ גיקימען ץוויי מאנישין  ,טאן אונ נןמיא ; אונ
;
בײךע חאבין גיפעטין רהטים מען זאל זײא גט׳ן !
ךיא רבצין איז פלוצלו.נג;יט נוט גײױאיין . ,זיא האט געטו;זט ,
אויין גײן אין >}יעזױ.דער ציטער  — ,דעם רבש שמש  ,האט;יןיא שט
ך יינים מיט אםיופל מיט עדות  ,מען האט נעשריבען דעם נט .
פון ךי נאטען  ,האט דער רב מבין ניװען  ,ווער די פאר פאלק .
זײנען ; נאכין טדור ה;ט  ,האט דעררב ױפרעגט ךי ןרו^ה —״ זאגט
ןןיר  ,זײט אירגיט פרן ע־־גאטע  ,יעקע ךעם ?ןיךןגערש טאשטער ? . . .
I
פון וואנען  ,זקא:נט איר ר.בי  .מײן טאטען ?
— איך  ,בין זיסע דעם גלאזעךש זױזן * . .
ך אונגלינןליכע  ,אי« גע׳?1ווץט  ,ארויס געלאףען פון שטוי .
די גאנצע צײט  ,איז געלע גיזעיןין ?ײא זיך אין ציטעי ו ?יט
פאר ביאכענע האנר יײרענךיג םיט זיך ; ״נא ךר אזא אוננעךיפטין
באגעגעגשם ! . . .
׳
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