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י\יא «וײא שײגע א?;עוואקקע;ע ב־וימער ,זײנען געייען דיא
ץןךײא ^וו ע ^ ע ר מערעלע אונ טירילע ! —
א{על?ע שײנע אפגעמאלטע .קאךג^עעם׳ אזעל?ע  « Г 0־
דינע *גײןער ; ^יפער מיט ך,ן ,מיט זלעבען ,טיט מא;ננעט ,איז
אין זײעד נאנצען נעגעט־ ניט געװען ; בײדע אײן הזייןז׳ אײן
גרעב 3 ,ײא בײדין ^װאלצע האר מיט #וואךצע אוינען ; בײא
^ײךין איז ליא $טי?ומע מיט ךיא איוים^פיאכע נעויען צוכןער
זיס ; בײדע זײנען געװען בײא אלעמען פאר רעכץט §אר
א צווילינ:ג ,הגם דיא ןגל^ערע מערעלע איז היט גאנצע צװײא
יאהר ״על^ער נעווען פאר מירילק ; טערעלע איז אלט נעויען
י ריכטינע נײ^יעהן יאהר ,אוג מירילע ריכטינע זיבע?צעהן ;אהר ;
3ײךע לינען געװען געלעריןט מיט הײמי^ע 3ילד,ינ־ג ; 3ײלע
הא{יין נ;קא^ט #גײדין ,גײ^ן ,םיט אלע מאךעם ,וויא ךיא צײט
פאדעךט ; פון זיןד אלײן  4עלערע;ט ; 3ייךע האבץ זיןד מיט זײער
מו-טער טפךגם געװען ?ןבוד׳ ^טיל אונ רוהינ ,ניט אנצוקויזען
» .קיינעטס הילנןע ; 3ײדע קיןךער עינען;יװען ,פאר זײער אריטע
או{נלי?ןלי;ע ממ׳ןער א טרײקט ,א ;דזמה ; טיט דיא צװײא לי 3ע
נעראקענע קץלער ,האט זין־ ךיא מוטער רילמכײסט/אןד איהר
לילען  5א! 1ײעי ^א^ער ,אוג {אןד ךיא .עלטערע איויןז אי^ערע
נןי;דער« יואס ןףגען 3ײא איהר יויא צ־װײגין פק א בוים אפ
ןעפי אנ ק געװאךץ׳ אײ^ע נאןד ךיא אט־עךע ; װער ך א צוױיא
קץךער ד.אט ;עזזגהז ,האט יעדעד בו^ע ;ליאות;עזא;ט ,אז אין
גיבען
( אײבינער חתן)

גיבען ײעלען קו מק ןףגייא רײכ\נ ױנגע לײט ; א(עליע װאם
#אטצען ךעם ם ע ^ ען טײערער פון געלט ; י^גע לײט '?ןלוגע ,
װאפ פאר ^טעהן אז ניט ךיא געלט« פאר זיפט אונ פאר׳שאקט
$ליק ,אין לעפען ; אונ זײא וועלען דיא ?יווײא טײךרעןד ^עהמען׳
װיא זײא  #ט ײ ק אונ גײען אן ;קלײךער אן נדן ; װער ךעךט 1ײער
ארעמע מוטער ,האט ךער איויף נעװאךט ,וויא מען װארט איויף
אויף משיח׳ן ; איהר גאןצער האפפו״נג איז געװען ,אז ךיא.קץ־ער
וועט גז־ט זײן ,וועט איהר ױט $לע?ט זיין ; ןיא ויעט זיין
א האלב ;אהר בײא מירילען ; זיא וועט ?ײא בײךען זײן הםיד
א נאםט« תמיד ליב ,זיא וועט זײא ניט מאום װערען ...זיא האט
זיןד *}פילו פאר געישטעלט וויא זיא זיצט בײא דיא ^יינע ,כײןד
אויםגעפ־צטע װיגעלע׳ וואם אינעװײניג געפי;נט זיןד אײן אײ.ני.קיל»»
א שײ^ער ,א ליפטיגער ,ניט אײן צו-קוקץ זיןד אין זײן פגים .,.אמ
זיא ווינט זיא זץ?ט׳ זיא באי;קעט צו ; אונ איר האךץ איז אי^ער
פול מיט פגײד ,מיט נתת ,טיט ךויפ דא?ק ,דעם אויבעלשטין
פאר זײמי רוםךים ; װאם פאר לאןט ;יט אךעמע .יתלמות ,טיט
אביטערע א פארוואו־עלטע אלמנה !
מיט ךיא ?ו־שבות איז דבורה לאה (אזוי האט .זיא
געהײםין) ו^מיד אוטג?לנאנ;גען ; זיא האט געהאט איהרע ציױיא
די&אנ;טין ,וױא אןלי;דער הי׳ט ךעם #טעקין ; אז זײא ?לעגען
3ײא /־וועלף אזײגער בײא נאפט£ ,א?צע; נךג ןיי^רע אלבײט,
זיןז נעהמען » זי;ערע ראיןאגעשע ביכער ,צום .לײענען אפאר
ש;עה ־לײט ; פלענט זיא דבורה לאה׳ האבין ךער פגן דיא
גר/פטע ע^מת נפש ,דיא ^ךלפט־נ לםוךים ,זיא פלענט ז״יא
זאגען :״פײנע ליבע מײנע טײ;ורע ^עפטעךמין־ ,פאללט אגארעיטע
מאמען ,איהר האט אפנעהארעװעט א ט אג מיט אדןאלבע
נאפט ,זאל זיין גענוג י איצט ליילט אייןז שלאפץ ,ח ה ט א1ים
אײערע״ פײנער ^ ,ל ק ך ע ט' ני ט איײערע אױנען ! וואס לײע 4ט
איהר
(אײביגער חתן)
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איהר ךאךט ? וואס געפי^ט איהר ךאךט אין ךיא ביכער ? ג איז
כךי> איבער ך א נארע^קײט פטױן ךיא אויגען ? פאלנט מיר,
לײגט אײןז שלאפין׳ #לאנןט אײןד נוט איוים ,וועט זײן ךער מידז
.קלעיער ,ךער פניס ^ענער ...אז א?יע;ש דער $לא?ט ניט ,איז
3ײא איהם ךער ןנים וויא באי א טת  . . .איהר רועט מעהר
פאלי^פילין ,דזלילה ■"׳
גאר וועלכע קץדער פאלגען אונ האךכען זײערע געטריײ״*,
זײעךע גוטע ^ןטערין ? וועלכע .קימ־ער פיהלען ךעם צער ,י ךעם
װײטאג ,וואס זײעיע מןגשים ,פאר $אפען< דיא גע.ט.רײע,עלטערין
זײעךע ? ױען יטאצט מען טײער א חפץ ? ביעת אז מען האטאיהם
ניט ,ב׳טעת מען פאר ליךט איהם ,א־ויף תציד ,אויף אײביג
ניט צו באקומען איהם מעהר ! דאם .זעלבינע ,ווען הײבען אן
קי;דער פאי שטעהן ,אז אזעלבע גופןע פ_רײ;ו וויא א ןןאפןע
א מא?ע זײןען ,איז ניט ?;ןזןיא איויף ךער ווע:לט ; אין.זיי״ער
ריב£א;פט ,זײער ג,ע;טריישא 5ט באקומק ניט ,אפילו פאר מיליאנען ;
װ ק ? '  п у зאז מען מעךט אן׳ ך א נעטיײע העךצעה ' # 3עת
טיר האבין ז״ײא שוין ;יט מעהר.״ דע^טמאל הײבען מיד אן,
' זיןז בעטראפטען ,בא;קלערין> אוג פאר $נ$עהן ; נאר באן איז
«טיוץ ׳טפעט ,א סאןד צו ^ן ע ט ; חא?ין צו ריק איז אין ;אגצען
אוײיגליף ,אומלגלעןז אויף אײביג !
םערעלע אוג מירילע האיין ןײער טוטער 4יט נעוואלט
ן א מ ץ; ,יט געװאלט ך,ארזבען •,זײא האבין ניט געפי־לט ווייא
איחר האכץ טוהט ווײא ,וויא איהר האךץ §אר ל 1יפט מיט בלוט
פון י^-ריפ ,וואס זײא טהו״ען זיןי 1ײעךס׳ אונ י ךיא טא^דעס
וועךטער לאזין זײא פאר 3ײא  1ײ¥יע אוי^ךין ; נאר  пузאז
זײא הא3ין אן ןעסײ^ין האר ^ ע ה ן . ,איז עזוין _?ײער סוטער
געײען גאנץ וױיט פון זײ^  .ז.יא אין עזיין ^ײ־עגין אין איהר
אײ3יגער תה.
דבזרה
(אײביגער חתן)

דבורה לאה האט ניט זוכ־ ?מוןען פיהרען איהר־ג ליבע
טעפג^ער צו זײעכע הו-פיות ; זיא איז ל,כאנ.ק ;עװארען ,אמ איז
זיןז גא^ץ שטיל ^ ט א ך ב ען ♦ —
!יײאי איהר טוילט איז גיט ?עייען.קיץ יע^ט׳.קײן נןאך׳
פטעט האט .קײנער ניט געװאו&ט ,אז ןיא איז לןרא^ק געװ־^י,
אלג וויא לא:נג זיא האפ גע;קיײנלןט ; ״קיי^ער דזאט .ניט געװאמןט
ךיא שזעה לוען זיא איז געשטארבען ,דיא שעה ווען ^עס אין
געיוען איהר לױה א פאר װײבער זײנען געווען בײא דבודה
’‘ אה׳ס טהיד״ ךיא זעלפיגע ןאר װײפער ןײנען געװען בײא
איהר .לױה •,א ןאר 'שמ#ים בײא ךיא .קבירה« אונ אויס ,א סוף
א ענרע ׳! ״
יזיט א פאו־ טאנ׳ שפעטער אונ אנןשרװאפין ,האט ךער עולפ דער
דזעןט אז מען זאגט :״דבו־רה לאה איז צגעישטאךבק ?  уגא;ץ
,עךליפע א גא;נץ פ ת מע אידענע ןעװען ; א אידענע נלט כןיין
גאר געווען !׳׳
א1יף איהר ״קבר איז ניט דא .קײן פאטעטגיק ,כ־ףן מצבה,
.קײן צײ?ען ,נאר אפעךגעלע זעךד ; מיט א דינעם פךעטעל צו•
זקאפין אונ צו פוסין ,אונ נאר'.
אט איצט דער מאנען איהר ,איהרע טעפטעי־ איצט
־זךץ ליא איבער איהר יעדער װאלט ,איהר יעדער ?ןרעהטיש ;
איצט נעפיגק זײא אז אין יעדער ?ןעיץ איהרען ,אין איהר
הפמה׳ זיא איז^עוי׳גן
לנו״עהלע ,איז נעװעןלויטער
אי?ט שפירק זײא ,וןיא
סכםה ! איצט פיהלעןזײא,
ריא סאמע ...אט איצט
ױיא נוצינ זיא ױאלטגעווען
נוט װאלט געווק איתי
רעךט םעיעלען אחתן,וויא
עצה איהר מיינו;נ׳ איהר װאךט ! נאר צו 'ש«עט  ,איצט איז
נ־אר פאלין״ פאר פאלין אויןש 'אײביג י —
•

(אײביגער חתן)

׳ וױא

יאםיל^איליט^ קורצלעבען ,איז איעער פו-ן דיא רײ?סטע
פון ךיא ;עכץדיט^ע ,פון ךיא אדעלסטע׳ אונ פיעסטע בהױ-ים,
אין ג״א^ץ דאלימאפקעד או;עןד ; ער איז בײא ןיינע ?;ביריישע
דײכע ;זלטערין ,װאס זײנען דיא 1ײ3ק?ןע פײ;םטע ל1יט אין
זײיער געגענד  -אבן זקרבים״ אמ טאכ*) ע ךער י לינ^קטער ,ךער
בעםטער.קיגר  :וואם ;יט ^אר זײא ,זײנע עלטערין האבין איהמ
וןיא דעם לע$ען ;עלי?ט ; נאר יעדער אײ;ציגער ,ווער ךעס יויננען
מאן האט ניזקאנ; ט ,אונ געזעהן ,דער האט איהם געליפט או-נ
געל1י 3ט— .
י יאםיל האט נעהעךט יײךע?דינ ,ךער צײלעגדינ יוע^ען דיא
?№ײא ארע?מנ טײדלעןד ,וועןק זײער .עךלעכקייט8 ,ײ}55ײט׳
או-נ איבער הויפט #יץכןײט; אונ האט ?אי־ טיאפט׳ אז ,עס
איז א ייו^ר צו־ נןאנען ךיא ?ווייא ית 1מות ; אליב זײא איז ;ײטינ
היקפע דאלף מען זייא העךפען ,א1יב זײא ,קאנען ניט ,איבער
זײער ארעטנךט? ,רײכען ’ צי אכעקטען שהץד ,ממ קען ןייא
#טיצין ; אךע^ע קץדער אן ?נלטעוין ,אן פבײגד ,או-נ אן
1יע_קאגטע ,רןא^עז צז ו;ת־נך קו-קק אונ ן ע ה ר; װיא סיט
אקרעבטש
(אײבינער חתן)

—

8

—

א ״זיןץ“ ױעט .קײנער זײא יגיט העלפען״
אקיעבט׳ט ,מיט
מיט אזעלכע מיזיטבות איז יאסיל אוטנעגאננען א §אר װאיין
צײט ביז ער האט באקו^ען אגערענע;נהײט ,פאײאנען זיןז
מיט ז״ײא ; דער ג אזקאגען זיןד״ איז נעװען גא:נץ ז אײ;פא־ ;
פאךעפליג שפאצילין ,מיט ז_יין נעיויספען רײטװעגעלע ג<שפא;ט
מיט א טײערין פעךד ,איז ער פאר פאהךין אין לענע אײנגע
ללאטיגע געםעלע ,ײאי ליא צװײא ?ײךלע־ געפינק זי־ ; 'ער
האט שלץ גוט געװאולט ,דער װיפילטער הויף פון לרעג נאם
אוג וועלכע ךייה איז זײערע ; ךאס אלעם האט ײער זיןד פאר
איוים גוט ,עךקץךץט ; קומעללינ צו זײער דיךה ,האט ;יר זײן
פעךד צו-געפומ־ען ,אן א פע־ך-חאלטער ,או-נ איז צו זײא ארײן— .

אציךען ;

וויא

ךער

זײן עלשײגען האט פײךע מײללעך ,אץ ליא ןרעקשע
פאלוואונדעמנג געלראפט ווען אויןז זייא האבין ווענק איחס
פיל גו-טעס געהעךט ,אונ זײא האבען ג־ט נעװאיפט װער איז
ךעי נאקט ; זײא האבין איהם געזעהן א םןד מאל ,פון דער
״ער פאהלט
שפאצייקלינאין בולוואר ,א״לער יו ק
םדר עולם א\ז  ,אזדעם גגיד ״קאנען
זקאן.קײ^עם ניט ; נאר אזױנאהע ;:ט,
אלע גןיל ווײניג  ,הלם
אינ בײא זיןד אין *יטמער  ,איהט זעהן  ,ךאס האט זיןד «ייא,
ךט נעלטען ניט אײער געלטען נעהלוטט ; בײךע 9ײךלעןז ןײגעז
^ײא ,זײער אךבעט טיש  ,פאל מיפט אין 1ײ.עיע
האניין ניט
ארײן נעטאהןאין זײער איבעט ;זײא
געהעךט אז אימי־<ער איז צו נעהאהךין צו זיי^ר ׳שטוב  ,זײא
האבין אק פע^טער ניט נעקלקט  ,דוךןז וועלכען זײא ד>א?ין
איהס יא ג;קא?ט זעהן ; נאר ךער הערע:נליג טיי ט בײא זײא
אונטעלין טיהר ,אונ הערע?ליג מיא דיא טיהר ע?ע;נט .זיןד
צום טיהר  ,אינ
האבען זײא אויסגעלכײט זײערע
זײנען
(אײביגער התן)

זײנען אזוי נעפליבען זיצען ; ס מ ^ פ א ר קיהלטע  ,וויא זײא
וואלטען  ,ניט ^קאנען  ,אדער פאר געפסין אפ ץ־רײען צוריק
,ןײעךע ,קעפ  ...דאס זעלביגע יאפיל איז געןלי^ק שנ־ײן בײן
?!דזיר  ,גיט צו זקא:ען א.ײן טךאט געבען ווײטער  ,אךער
אױקכײדען א װאלט פון מויל ; ךיא איבעךראשלנג איז נרוימ.
געווק פון בײדע צךךים ; םאי יער  ,מאי זײא האבען ניט
גיזקא^ט  ,איעע פון ליא אמ־עךע אפ בײסען ךיא איויגען ; ךאם
האט אזוי געדויעלט  ,נא;נצע ו־ינף מעוט  ,אונ אפשר װאלט
ךאס נאןד מעהר געדױעךט  ,ווען גיט  ,מערעלע ײאלט זי“
נעשטעלט  ,אונ האלטע:נךינ !י־ גײם בײ^קעל ?ויט איהר רעכטע
הא;ד  ,האט זיא ?יט אלןלאפע^ךיגע ־אךץ  ,׳שטיל נעזאגט :

יאסיל אילאיטיש ? װאפ

— ־ניט א טעות ? זײנען זײא ,
נו-טעם ?״
יאםיל ךיאט זיןז פאר ךיא נןלײנע װײלע ,נאןד גיט צ״אממעל
גילןליבען ?ןיט זײן גא;צען א?הום; זײן האךץ האט איהפ אזוי
שטארק גץןלאפט ,וויא אײנער וואלט טיט א האטטער װעלען
ךאךט  ,דוךןז :קלאפ־ען דעם די;עם װע^טיל  ,ש־ האט איצט
פאר זײנע אויגעז גיזעהען  ,דיא גא;גצע ?ינוךע פון ךיא שײנע
באישעפעגעם  ,װאם האט איהש פאר שװץדילט ךעם כןאפ
פאר ןלע^דעט ךיא א־ויגעז ; גאטור וױא מען קולןט זי־ אײן,
אין ליא תט־ז;ךױ.ע זון ; יאפיל איז נעװען  ,גיט .קײן ישײבה
בחיר? ,נר איז געװען א װעלטליכער מע?ש ; ער איז שיוין
נעווען א פאר מאהל אין אױפלא;נד ^ ,פילו אין ךיא ^רויםע
װעלט־שטאךט 9־אריז ; עי האט זיןד אן געזעהן גענונ  ,איןער
מינוג ׳ מיט שײנע בילדער ׳ מיט לעבעךלגע .קאיטינעם  .מיט
ךעלויאפיײער פאלשוינען  ,אונ ״לןנאפאװי^עס״ ; ^אר האט ךעז
ךיא לבנה א פנים אניקענען דער זון ? ךער אווע ך שטערץ
גענען
( אײביגער חתן)

—
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מארגק ^•טערין  ?№ 5איע #יץקײפןען
רעם פדיה
זײבען.קאלט  ,זײא זײנען _פאר וױקילט ?ויט טויןאן אונ מיט
.דיא #ײגקײט  ,אך  ,ךיא שײנכןײט ! װיא
* ;  .אונ
מעלט מען דאם אפ? *ו־ואו־ נעהטט מען אזעלכע װעךמערי
זאלען אד;-ז זקאנען ארוים
נעדאמ־ןען  ,יןאס .זײא
ךדיקין װאס טיר טיינען ? א  ,גײן : ,אפילו
אונ איויס
א ־םיךישער סײםער ;£אק מיט ךיא פי;;ער  ,האט איויןר ביט
אין .זיןד .דיא ?ריויסע הך«פ;עלות ! — קיקע?דינ ,דער זעדזענדינ דיא
שױ;הייט מערעלעם ליפטיגען  ,ליננען,״ או-נ שײנעם פנ.ים  ,וואס
אזעלבעס  ,נןאן זיןז געפיגען  ,נאר אין דער איךישעד בלאטיגער
נאם״« םיט ךיא ^םימיות  ,מיט ךיא ?1רלעכ_קײט  ,וואם קיקין
ארו־יס פון ךיא שײנע אוי;עז ; האט ’ יאםיל ביז איצט ניט
געזעהן  ,אונ איצט אז ןנר האט דאס ךער זעהן  ,האט
;גר זיןז געפיהלט וויא ער איז ?ןלײן  ,וויא ער איז קינדערש,
וױא ער האט זיץז פאר לארין .

— «איף האב אייןד ן ע  -ן כ א פ  -ט ,אדוץ ווע-בעל—נע
טא—ניש-רןעפ צום אוים ;,ײ—,׳גן ; זקא;ט איהר זײא נעהמעי ?“
כײדע;דינ דיא וועךטער  ,איז .איהפ זגטליכע םאהל
קמךץ געיואיק ךער אטמם , ,ער ; האט געטוזט אוים ציוזען ,
ךיא װעךטער •
— ״יעפט !* האט מ ע ר על ^ געזאלט  ,אונ האט אײ;עם
 раדיא זײטיגע שטולען ך<שטעלט א'1פק טיטין ציציםער ,
װאןפע^ךיג אויף יאםיפין ע ק־ק ? ,טקיום ךיא ?וער^ער;.
.זױלט איהר זיןד 'ןעןיען  .זעצט אײןז !׳
יאסיל
(אײבינער חתן)
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זי טעז
 :טיט
! װיא
ימערי
ארוים
.אפילו
ד ניט
ג דיא

וואס
טינער

קיקין
 гניט
האט
;ערש׳

—

— יאפיל האט זיןד געןעצט ׳ ?$ר איז איצט ניט וױיט ,
פון דיא נעטלעןד ׳םײנע פכײלין % ,ר זעהט ז.יא איצט נ.אנ;ץ
גאד»קט ; איהר #ייגכןיט איז גי־ט געקץצץיטע״ געמאפטע,.
איז סיט דעם
געפולרעטע  ,גע§ארבענע  ,הלילה ! זיא
פאלקאמק וואךט העךלעןד $ײן ; יאםיל האט איצט בעטראקט
גא;צעצייט ,ניט אפ
ליא צװייגןע םײדיל  ,האט ךיא
נעגזןערט איהר נןאפ אונ ניט אראפ ^ענומק איהרע א1יגען
פון איהם  ,גאר וןצײןז װיא ךיא וואלטען נעווען םיט ЩУЩ
זיא נןען זײא ,ניט אפ
גע״ןזלאג.ץ  ,אן 1ײן פנים; אןנ
כײפין פץ איהט . , ,

״ײעלען ןץא גיןד פאלטינ זײן?*

האט

יאפיל

געפרע^ט .
םיר האבען איצטנײטיגע אלבעט

'־נ ע
עי ?*
:אהל
זק״

״װיא מעליןז ,
צוש «דיןען״ .
— ״אץ א פאר טאג אתם , ,קען איןד מיךער אן ?אהיין ׳
דאפ אק ?לי^ער וױא ;ײן צו פום *. . .
— ״אױב ליא טררוה איז ניט ?ר1ים  ,נןאבט ניט אוים ! . ♦ .
ך.אט מערעל פיט אקזםײכעל ^עזא?ט,
יאםיל דזאט ןיף באלד £אר ;ײ?ט  ,זיןז ןעזעןינט פיט זייא
׳
*־’
’
י
 я кאוועק גיפארין .

т
ער«

—

—י

ן?זר
(אײכייער חתן)

נאר
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נ א ר פוין אי ץי ♦

אין אשײ^ער

קוס  ,אין לו?-ט
אןז לות־ען

ען

װעט ער

בחו-ר  ,װאפ#ײן ס ײ ס ט וןזאט
קמןי^לע דולנין פקקטער  ,ו.ױא יאסיף פאךט אוועק  ,טירילע צוא
מערעלען ו.י;ןאלט  :״א 1א שײ^לן׳זן האב איץד ביז איצט ניט
גיזעהן  ,וואם §אר שײנע אױגען מר ה א ט; וואס §אר אהויכער
אברײטער שטעלין  ,סיט אפאר שלײפין  ,װיא בא• אתנא ; נו• . . .
ני  . . .א לןכאסאװיטש !״
— ״ךיער רעטט  ,א־ויב ער װעט קומען  ,װעל איןד איהם
זאנין ; מײן שװעלטער מירילע איז פאר ליפט אין אייןד  ,נעהטט
איר נ־אר א פלה ף דיא ווערטער האט מערעלע מיט א שטאןד
שטײליל געזא^ט  ,אונ איהי־ ק1ל האט זיןז ןעהעלט א פריוג?.
—  ,א ךרבה ׳ .זאג איהם מײן #יועס^ער  ,זאנ ! וויא פיל
שלבשת ' ת א וועקוט ?עטין  ,וועל איןז ’ ךר מעהר ״געפען ,
א ני א !  . . .אי  ,א הת^דיל׳ איןד קוס איהם !  . . .מירילע האט
.
איהם  ,פאןוט ניט  ,נאראז
מעט קז־גטען״ . . . .
נעױיס . . .נאר גיט צואמיר
קיטט אבער נאר צו ךיר  . . .דוא װעוסט רויט ?
םערעלע ׳
ןעהטט אן איך בין א טבץטע ; װאם אךט ךר  ,טײן שוועט^ער,
איןז האב ניט אךאפ נע״יםען סײן אויג פוין איהם ; איןל ’ האב
זציהם נעקלקט גלײך אץ ךיא אויגען  . . .איןד האב געןעחן »
וױא
(אײביגער חתן)

—
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וויא ער קונןט אױף ךיר  . . .אט װעסט דוא זעהן 3ײא צין
צװײטען מאל קו־מק  ,װאס יער װעט דיר ןאגען  . . .וועסט
מיר תפען נאר !. . .
״איןז װעל דיר שוין רופין גאר  . . .נארעש קץר  Iװאס
רעךסט ה א ? מ אג ק מיר ארעטע ״קינרער טרא?טען פו-ן אןערבע
זאכען ? װיא ^ מען מיר צו• אזעלכע 4ליקין ? מ א מייסט דען
ניט װער ער איז ? ״ער זקאן מגהמען א פלה א עײגע? ,יט
צוואךציג ט־ױזע^ד רובעל ג ק ! בײר גיט שװע??£ןעריל .קײן
נארע׳טרןיט♦
אונ ךיא זעלבימג רײד  ,האט זיןד איכער געהזרט צװײא
אדער ךרײא מאהל י״עדער ט אנ; מערעלע ד.אט ?ןלאר געזעהן ״
אז .איהר ׳שװעסטער ,די־א *#רע׳שע מירילע איז $אר לי?ט  ,זיא
איז פאר שפךט  ,אין ךעם רײכען בר״־ר ; אונ האט איהרי
עך^לעהו־ט אלע טאג ,אז זײא טאהךען מעגען איהם ניט
ט־א:נטען ; זײא טאהךען ניט אזעלכע גארע_#קײט האל^ען אין
מ,־ש'בה  . . .הגם איהר שוועפטעךם װעךטער האטען זי־א נעקיצץט
.מאהל נעזעהן אין
יײם האך^ען  ,אונ האט איהם
הלום  . . ,נאר טיר מע׳טען זײנען אל־׳ג אז1י ; םיר מ^רין ךעם
צװײטען  ,טיר װארענען איהם פון אזעל^ע זאכען  ,וואס פאטט
גיט  ,װאס מען טאהר ניט ; בעת מיר אלײן טוען דאס שטילעי־
ך\יט מיט ש־ױס חישק ,אונ 1ײ^ר געיין •
ךעם פינפ^ען טאג § ,אר ג אנ ט ,האט מירילע קיכןקדיג
רוךכען §ען:םטער ,דער זעהן אז יאפיל פאקרט ,אוג האט אויס
געשריען ,' :ער ןאהךט!״ מיט ניט .קײן לןלענעיע שטדוה פיז
יןאלוםןעסין ?עת ער האט ^עפונען־אמעריקע ; אדער וןיא דויר
ראליער ג) ; זנאר ןעהע?ךיג  ,אז איהר שװעסטער םערעלע האט
»Т

2 )1ײען ךעם םפור
»ו א ^יג .
(אײביגער חתן)

לונןט באלאן  ,זיי^ע זיעבען
־'ל.'.,
׳ ' ^ .ז ׳

ז»נ

—
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אוד״י■
דא

זיןד אפימ פץ אךט ױט געריהךט  ,נעטאהן איהר אךבעט ,
וױא ’ פריהער  ,האט ןיא ןיןד אויןד אראפ געלאזען אויף איהר
שטוהל  ,נעהיןע^ךיג ךיא נאךיל אין האנד - .
אךמ
ךיא טיהר האט זיןד ג ע ע ^ ט  ,אויג יאפיל איז אכײן נ«עקי9עז י
ןאהל איז ער געקומען וויא צי אלןןע בעקאןטע ; עד האט ^ ײן
בײדען דיא האט־ נעגע^ען ;אלײן נענו?ען א'קטוהל  ,אינ
פנים
זיןד געזעצט  ,מיט דער זײט וואס ער איז ^עה^טער געמען צי
דיא
טערעלען ; א #טײגער איז דיא עףטטע אךבעט נעװען ׳ ליא
אויפי
נןיאגע •
— ״רינען ^ז־רין הײנע טאגײטקעפ פאךטינ ?*
א2ײן
מערעלע האט איהם געוױזין א?ט $טיק ?אלטיגע ;
מיר
יאסיל האט זײא נעטכאלט  ,ער האט געװאלט  $ע ^ ען ?ן עפ
א פעהלער ;  . .נאר מערעלע האט איהם  3אלד דעריויזין  ,ליא
מוז ן
קימיייעךט פון ליא אך<יעט וואם זײא האפען ד־ער נייא ױמ
וױיס
.גיוןאהט ;.ןייא האבין אײני;ע מאהל ,בײךע צ^אןןען געהאלטעז
בלײ3
ךיא מאגי^זקע אץ האנ;ד ; זײעךע פי^ער האבען זיןד  ,טײט־
איהר
לע^לינ  ,וױיזקדיג ; ¥טליכע מאהל צוז״אמק גע#ט1יסען ; בײיע
אןיב
האבען געפיהלט װיא אמאבאז׳קכןעלע איז דורןד נעלאנןען עיער
װײלןן
לײנ ; אע דאן האט יאםיל אמעהײבין רײדין פו-ן ויע^ער׳
גיכןאנ
פון ךער צײט ׳ פון ארעמען לעבען ; ביז ער דער נא?גען צי
זייער לעבען  ,צו־ זײער תפלית ־ ,ער האט בײא מערלען נעצוינען
וועךטער ? ,יז זיא האט איהם דער צײלט פון איעפ  ,פון רזאר
?יז גאר .
דאם
— ״פון איצט אן  ,זאלט איהר א^ער ?עהר ױמ זאךגען I״
האט יאםיל נעזאגט  :אײ^נר זאךג איז טיץ זאינ1
^אנ
פינף
— ״סיט וואס האבען מיר דאפ גןאר ךנ מ ?״ ״האט
טיט
מערעלע געזאנ.ט װאךפע;נדיג » קו-ק א־ויף יאםיפץ  ,צו־ וועלין
נעווא
ווין ק  ,א1יב ; ך זזא?ט דאם מיט אקת ; ױ א װעךטער פון
איהר
(אײביגער התן) /
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איהר שללעפטער האבען ^זיןז געפלא;טעךט■ אין איהר מ^צבה ,
זיא ד״אט מוךא געהאט  1,ג ע ב ען אויף איהר א קוק .
איהר ? ;עווים ניט מיט דיא
וואס ? $רקט
אךבעט פין ךיא מאל־שקעפ ; ךאם הײ^ט נאןד אפ פון אייך
אלײן אויןד * ...
נײא ךיא וועךטער  ,האט יאםיפם קול נעציטעךט  ,זיץ
פנים איז ^עווען פלײכער וויא תמיד  ,ער ד 1אט געדכײט צווישען
ך א פיגגער א שטי״קעלע ?ײג  ,פון ךיא  ,װאס איז געלענען
א1יפץ טיש . . .
 ״3ל 1י?ט טיר  ,אז דאס וואם דוײנ^ט אפ  ,פון א,ינזאלײן  ,טהתגן מיר אלץ  ,פיר נעהקען אן אלע מינים אלבעט,
מיר פיוילען ;יןז ;יט  ,מיר אךפעטין פלײסיג טאג אונ נאכט . . .
גיט דאפ איז מײןפלנה ; איןד
פיײליןמערע !
מיז אײןד דײטלעכער זאנין  ,ניט נעהטט §אר אוטגוט  ,איןד
ניײס ניט  . . .א1יף אלער אךט וועלען מיר גוטע פרײגד
פלײבען ; דאפ ווענךט זיןד אן אײ־  ,גאר אן אײןז.אלײן;י אױי
איהר ז־ײ?ט $יט  ,גענען מיץ פאךלאגע ; איןד וויל אייןד בעטיז ,
אויב אײער הא;ד איז פלײא  ,זאל זיא סײנע זײן  • • .איעכ^ע
געלוען זײער שטיל ,מען האפ
איז .אץ :קלײנעם צימעלל
וויא ליײא יעךעלין פו־ן זײא ?ןלא§ט דיא קאךץ .

— «האט איהר  ,ךעם טךאט  ,גוט בעטךאכט
ךאם איז 3ײא אײ־ אמינופזנע פא;טאז;ע ? . . .
— איןד ?ין .ניט נךין פא$טא;אר  ,פבײלין מערע ! פ?ף
פזאנ פק איןז בײא אײ־ .ניט נעװעי  ,אטת ? אונ §אר ליא
פ׳ןף טענ האב איןז אלעם באלןלעךט איןז .קען ^עד^ןען א ילה
סיט א סאןד גדן  ,נאר איץ מאל איז 3ײא טיר בעשלאשען
נעמארען  ,אן ; דן ף אי־ האב שוץ גענומען ךער צז־ ךיא
ערלוינלנג
(אײבינער חתן)

אךער
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ןנךלויבוןג פון מיעע ײלך<ע גױזע ןנלמערץ ; אי?ט סיי^ט דאס
;אפ  ,גאר פון אײןז . . .
מערעלע האט אין ןער װײלע פאר נעסין ךיא גא;נצע
וועלט ; ז\א האט פאר זיןד ;יט ^עזעהען אפילו־ איהר ^וועסטער,
םיט איהךע אויגען  ,װאם זײגען פול געוועי  ,מיט קנאה טיט
גי$ט ; מערעלע האט געזעהען  ,וויא ךער ;רױם־׳יר פליק  ,פון
זיא האטאויס־
פליהט פו־ן ד־׳י^זעל;לײןז צו• איהר ;
יאסיפין ;יאפיל
איהר דזאט־  ,זיאאויפגעצױנען צו
האט ךיא געגעבענע הא^ז־ גענומען מיט .גר־ױם ליפשאפט ,
זאגע;נךיג ; ״הימעלשער גאט  ,אינ באשעפער דיא וו/ןלט  ,ת א
גיזט דער אײגציגער ;בדות אויף א^זער ניולד  ,אויף אומער ®אר
קגיפ^ג  ,ביז ה^דעךט צעאך^ינ ;אהר ; גיב או/ונז ריין לריה דײן
ביצלחה אמן !״
פכײלינע:$עג ,
האבעןזיןד אעעה ײבק
ךעם אוו ע ד
זײןנרע אךבעט  .האבען ’  4א גע^לי^ט ׳
אפ געגעבען אן מעהר ניט געטמען ; יאםיל האט געגעבק יליא
כלה טויך^ט תבעל אױף הלײדער א1יף «ייהריגנ ; ךער טדובר
איז געווען  ,וויא אלעם װעט פעךטינ 1ײן  ,וועט זײן סתוזגה
בײא .ןײא — .

טערעלע האט ^עןליהט ; פון טאג צו• טאנ א*ז זיא
געמאךען שענער  ,אוג ךי״קער ; זיא האט מירילק געק^ט,.
.געהאלזט  ,צו געזא^ט  ,אז זיא וועט .זיןז טיט איוזם ניט שײךק ;
זיא וועט §אר איהר זאךגען זיא וועט ^עה?ען ,פאר איהר
א התן אפיי^פ ,אז;*לטענם ; יאםיל וועט .זיא געבען אשײנעם
ш

'

(אייבינער התן)

סערעלע
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מערערע ד,אט איר ן עד א ^ ט  ,זיא איז אי או מעךג ,אי
®ךײלעןד ? נעווען ; ןיא האט געעײגט אונ ןעלא 3ט פון .גדויס
^?זהה — .

♦4
יאםיל ! יאםיל !
Т

•

Т

•

א  еш иגאןד א טאג ,אנא?נט נאןז אנאכט ,איז זי־
נעגאג^ען ךיא צ ײט׳ טיט איהר ^טעמ־יגען מרר ,צוזא^ען איז
ישוין אחשביון פון ציוײא הךשים ; $אר דיא צני־ײא סיישים א״ז
מערעלען ױט צו• ךש/קאגעז  ,ןיא האט זיןד ש־וין לא;ג ארײ־
גע־ליבען אין א.גרויםע שײנע היויז  ,װאס יאםיל האט ?אר־
איהר  ,מיט איהר שװע^עער  ,געדו;;ען 3יז גאןד.זימנר סתוגה ;
מעדעלע איז שיױן ?טעט ^רײט אונ פאלטיג״ מיט איהךע אלע
ציהרו;ננ  ,א מ ?ןלײךער ; נ ע פ ^ ק אווע;ד איז יאםיל נעקומען
פיר א זײגער גאןז חאלבעןי טאג  ,אונ איז אוועק געגאןנען
א סײם  ,פיר אזײגער נא־ פאל^ע ^א?ט ; ^עהטק איז  3ײא זײא
??גשטיטט נעעאיען״ אז אין פי ^ ג^או .א ױ ם ,ראם איז דעם
קוקעניען דץםטאג  ,זאל  3ײא ןײא דןתונה זיין ; מען וזאט אפ
נערעךט  ,װען דיא חוןה ןאל צין  ,ווער ליא שאפערק טיט .דיא
שאפעריגעל זאיען  п׳ ײע?רעז מען יאל שיקין ?ייעטין ; ה3לל
;עךעד זאןז איז בעטיא^ט אמ  3אךעבע;ט נעמארען פאר איהם,
אמ §אר ןײילןעגט אויף ?א'$י ; 3יז 3ײל א ך־גער  ,זײנען זײא
נעזעפען
(אײביגער חתן)ו 2.
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געזעםק אלע ךכײא אין צי^זער  ,דער גא־  ,האבען זײא
פירילען געלאזען אלײן  ,או-נ זײנען בײדע ארײן גענא^ען אין
דעם רער פײעגין נאךטין ; דיא נאפט איז אװארעמע א נא־
שבו-עוולליגע נא?נט  ,ךיא לבנח  ,האט פו-ן ?ךעג היסעל  ,מאו
הין ?יא האט זי־ געהײלט אראכ גײן  ,געישיץט פיט א $װאבע
לײ;ט;נכןײט  ,התן כלה זײנען בײדע געשטאנען  ,בײא אגעדיגטען
פוים ? ,ײדע אײנגעשלאםק אײגע אין ךיא ^דעריינס א.רעפם /
א הילכיגער קוים יאםיפס  ,האט געישטעלט ךיא רוהי;גלןײט  ,פון
ךיא י ״זעלטעגע װײלע״ ; התן בלה האבין זיןד אפילו ?שעת
מעעזה דער שלאיען  ,זײא האט זיןז געדאלט אז זי־יא הערען
א^,אלןד״ פון טליט  . .־ נאר .ךיא האןען ״קײנעם ניט נעזעהן ;
א פארי שעה צײט ןןאגען זײא בייךע נעשעפט אין זיןד ליפט
טיט נוזת  ,פיט פאךגעניגען וראם ווע^ט אךיב־ער א סאןז יאהךען ;
ךיא וועלט מיט איהר ױא״יען יןאראדיז ד.אט איצט אין דיא
גע־שטאקע  ,אין ריא זיסע פץטטעךלףט  ,צו־ זײא געשמײכעלט י
אריין קומעלדיג אין $טוב  ,האבען זןיא .נעפז־נק  ,אז מירילע
אי־ן באשעפטי^ט מיט דעם צו־ ו^רײטען אװע;ד ןרויט״ ; דאס
איז געווק גען.רײט א טייש פאר זײא לרימגן ? ,זיט ךעם גלעלטען
פאיאד ; באלר האבען זיןז אלע ךרײא געזעןיט צום טיש  ,פירילע
איז דעם א װעך געוועז ,זײנני פלײןז  ,אונ זיי^ר לרוגז ; האפ
זיא אוועק געשטעלט א .גלעזיל  ,א ?לעשיל אוי־פין טיש ,האט
כןיגער ניט גע$אךט איבער שטעלען ; ,איבער רײטען; האט דא
ךער לא;נ^ט צום טיש ״קאללעטעך האט זיא אלט^ג געגעבען
אז יעדעד זאל זיין פאךצך׳ג עפין ; דאס זעלבינע איז 3עריען
טיט לעם זו־-פ ,אונ מיט יעלערי^ס סלק עוף; אז יאסיל האט
'ש1י| .פאםעללןט  ,או-נ געזאגט « :מירילע איהר זיץט הײ^ט »
שטכײנן! .״ אונ גאןז אלעם דעם ,איז געווען גערעלט״ געלאלט ,
^יוױצילט  .או-נ קעכפט פלײלעןז פאר פיאפט  ,װאם ראס האט
אוועק געדויעלט ביז נאןז איץס  уזײנער ; דאן האט מעז צוזאמען
נעשפילט
(אײביגער חתן)

—

19

—

^עלזפילט אין זקאךטען ביז דדײא  ,אוג בײא פיר א זײגער האט
מ ק ז.יןז געזענינט ; יאםיל איז  уהײם גענא^גק שלאפען  ,א־ג
ךיא ;־װײא #װעסטער צו זיןז — .

נא־ א היןש־ע וףילע איז ;עךער פון ךיא ךרײא נעלענען
א־ויף זײן נעלענער אונ געטבאהט; מערעלע פון איהר ללקליבען
פון גאנ׳זס ךויסעהישגהה ,פון איהר פײנעםנוטען
הר,ן ; "ךאס זעןביגע האט געטראלט דער התן פון זײן ליבע פלת
װאס אזעלכעס גיט ווײניג  ,אלןלו־נע אשײיגע ,א גוטע ; ער וואלט
װעלען ךער לעגנען  ,ז־ו?ה זיין  ,א.ז דיא עטליבע טעג ׳ זאלען
גיכער אװעק גײן ; או-נ טירילע טכאלט אױןז ,נזאר איהרע
מסישבות  . . .א י ־ ת מס׳טב־ות זײנען פץטטער וויא ךיא נא?ט ,
שװארץ וױא דיא נ׳י־נטעלע־ ; זיא טכאקט פון טויןט  ,פ,ץ
^טאךבען  ,ןיא וױל ניט מעהר לעבען אויף ךער יועלט ; א,יג
ליבע צ•1
לרע;ט א פײער . , .א פײלר פו-ן
 ,יאסיפין ! ז.יא פיהלט וויא זיא וועט יאם ניט איבעךטיאגען ,ז.יא
כןאן דאם ניט זעהן וןיא איהר יאסיל  . . .ךער יאסיל וואס זיא
האט איהם ליב באקומען  ,מיט איהר עךטטען קיקי  ,פו•; דיא
עו־ש־טע מינוט  ,דער יאםיל גע?י;ט זיןד פײא אײנע אנלעיע
ארעקס  . . .ודעןאויןז ךיא אנדערע איז איהרי ליבע
י מירילע האטזיןי פלוכלש־ט געפרײךט מיטאיהר
האטזיא
אבער בײא זיןז• טיףאין האלצען
איזאיר
פאךג־נען ; אונ נאןזמעהר  ,זיא
וויאךיא
לעב,ען ; ק־וים האט זיא געזעהן ,
ליבע גןאר קוםין זיןד  ,וויא זײא האלזץ זיןד ; האט דאס איחר
; זיא ? ל ק ט
געיקטאכען אין סאךצען . ,גע^יגיפןץ ךיא
מוזען ארױס ^יין פון צימער  ,װײל זיא האט זײא בײךין ניט
״ג;קאןט זעהן  ,או-נ לײדען ; ווען זיא וואלט 3עיוען וויםען ׳
יאסיל
’
גער תתן)

—
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׳יאפיל וועט זיןז לאזץ איבער ריידין  ,אז יאסיל זאל לר־צה נאר
!יין׳ ^טלויפין מימ איהר  ,טעכר ל_ים ; וואלט ןיא דאפ ;עוויש טיט ד

רין ^קאפ ;
א אייגער

ש־עלע ווײ;ט ; מירילע
יט בײלע

נ־׳יטאהן ; זיא האט אבער נוט ארויס געזעהן  ,אז יאפיל לי?ט מערעל;
מעךעלען :מיט זײנע אלע פיפירען ,מיט זײגע אלע ױ?נע זעהן ׳
ל) רע?טען  ,טיט זײן נאנצען לעגען  ,נאר מערעלען אגער ױט זאל ױפ
איהר  Iדעריבער האט זיא  ,ניט נעךעלט  ,גיט ^עיאוןט ; ז.יא ג25/א?ג<
האט איהךע ?ריויםע צר 1ת געקנועצט אויף איהר נ שטה; זיא שעה ,
חאט זײא נע׳שטיקט אין איהר האךצען  ;3ןיא האט אױזרןן האט ז
מח׳ 8ב 1ת מיורא נעהאמ צי ?כײעען א־ויף איהךע ליפין צ נאו
ל״געשױג אין ןער פץטי^ער  ,אץ איהר פ עט ,מיט איהו נאר ! ,
י:
האטזיא יא עטװאס נערעךט .א1יף
ךעדטפון שלאף ; ראס .זײױען האקבע זיצין 3י
זיעך־טער׳ אונפארשטאגלי^ע פלאזען ; רײךעגךיג מיט זיןז איז.ןיא פאר א
איץגעשלאפען . ,זיא איז ניט לאנג געשלאפ/זן  ,אונ האט זיןל
מיט טאג א־ויף  3עהא?ט  ,מיט א גע׳שכײא  ,טיט א געװײן
מ
מיט א ךזליפערײא  ,אז ליא שוועפטער איז געקומק צו ל1יפען;
מיט #רעק  ,ךער הערע^ךיג בײא איהר אין שלאף1צירןער א ?עלעגען
איז געזעםען אין בעט ,דעםפניפ‘ אז 'לר
הע.נד א מ געמיץט איױפין קיול ;ליא א פאר
שויעלמער האט איר אנגעסײבען ?רענען װאם איז איהר ? או :אויף א
אװי;לע ,
נאןז ארעלטע ווײלע װאךטק  ,האט טירילע ג;ע:נטפעלט :
פ
 «זאל זײן צו* גוטין  ,א חלופ  ,א  пйрזײער א שלעפטער !יאיז מע
דיא שװעסטער לאט איד געהײסען ךכײא ^אהל אויס■
#ןײען  ,מירילע האט איר נעפאלשט ; גאר געהאלפ־נן האט ךאנ
גאר ניט ; דעם נא??ען טאנ איז מירילע נעיוען נןרא:גק וױ4
לןרא^כןע  ,חוץ װאלער  ,איז אין איהי ם1יל לןייןי זאןד .
ניט ארײן נעקומען ; מערעלע דזאט .זיןי זײער ןעאי־נריהיג^ ,
ניאר
(אײביגער התי)

אזײגער
האבין .ז
גיזא;נט ,
צײט ה
אז איבן

זאל ?זר־צה נאר נא־ מעהר אין זיא נעװען א*?רוהיג  ,וואס דעמ פאר נאנ־ט/
דאס ג.עװײ מיט דעם אווןעד  ,איז יאסיל צו איהר ניט געקומען  — .װ ק
יאטיל ליפה מערעלע וואלט זיןד ניט גע׳טעטט  ,וואלט זיא אלײן געגא^ען
ארע י^נע זעהן  ,פאר וואם ער איז ניט געקוטען ; נאר דיא ב^ 5ה  ,טען
אבער גיט זאל גיט לאכען  ,האט איר אפ געהאלמען  ,אונ זיא אין ניט
נזאןט ; זיא גענאעען  — .זיא חאט אפ געװאלט ביז מאךנין  ,דיא געוויסע
נשמה ; זיא ש?צה  ,וואם ?גר קוטט תמיד אמ אז ןנר איז גיט געקוטען ׳
«ט איהרע דזאט זיא געלאזין מירילען אלײן הנם .זיא איז נאןד שטאדק
ליפץ ; נאן־ לןרא^ק  ,א־ג געגאנגק זעהן װאס מיט דעם התן טהוט ;יןז ;
מיט איהו נאר  ,היטעלשער פאטער ! . . .
יאםיל איז :קכאו|ק ׳ לןכאגק צום שטאךגען ! צווײא דאקטױרים
,יךט  .אויף
־גען האלבל זיצין בײא זײן בעט ; מען לןלעךט  ,מ ק טכאפט וואס אין דאס
זיןז איז.זיא פאר א קכא^הײט  ,או-נ לןאגק ניט בעטראכמען .
ונ האט זי־
א געװײן
מיט יאסיפין האט זיא גאר .ניט ױקאנט .וײךען  ,ער איז
צו ל1יפען
 1צימער ״א^עלענען מיט צץגעמאבטע א־ױגען  ,אין א ?רויםע היץ ; מעלעןז
דעם פניי'אז ער איז ניט געווק בײא !יינע  ; Шп^сюאז זיא האט איהם
קול ; ךא א פאר מאהל בײפ גאמען נערופען  :״יאסיל ! יאםיל !* האט ער
איהל ? א״ א־ויף א ךגע גיעפינט זײנע א־ויגק  ,געקילןט איהר אין פניש
אװײלע  ,אונ באלד זײא וויךער פאי שלאםין - .
רט :
מערעלע האט שוין ניט אפ געטיאטען פון בעט  ,זיא
עלעכטער י<
;איז מעהר אהײם ניט געגאעען ; דא האט זיא ?י" פין ז-ייגע
עלטערין דעךװאיטט ,אז געלטען איז ,ער שפעט ועשלאפין« ביז
ןאהל אויס■ אזײגער צלהן אויפין טאג ; ייז ךרײא א זײגער פאר נאכט ,
האט דאנ האבין .דיא אן איהם גאר ניט באמערקט ; דער נאןד האט ער
קכאגק וו^ 3יזא;גט  ,אז א*הם איז ניט נוט  ,שטאךק גיט נוט ; אווענד
רךין‘ זאןל■  ,צײט האט םען גירופין  уךאלןטאר  ,י װאס על האט געזא?ט ,
אלנרוהיגצ  ,אז איבער נא?ט װעט מען זעהן װאס דאס איז ? א געלעגער ,
אד;־ר
(אײכיגער חתן)
נאר י

—
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אךער אזוי איץ איכעךגא;נג ; אונ  . . .א?שי  уלו?נ אן צי:נר^ג ,
אדער א מאלןד אן צינדשג ; נאר איויןז אי;צט  ,אז ט ק האט
גיבראכט צוױיא דאקטיויױם ,װײטען זייא א־ױןז בײךע ניט  ,װאמ
דאס איז ; גאןד זייער טיינוןג האט ער נעהא?ט א שטאךקין
גיפט  ,גאד וואס ? ווײסין זײא אויןז .ניט ! —
דער חולה האט זיןד שטאךק גיוואךפין ךיא גא^צע נאלט ,
געש־פאןבען !
פאד  1$אג איז ער
דיא ^לטעוין ,נאר
דער אזשגליק איז נעווען ?רוים פאר
יןאר מערעלען; זיא האט א םאןזמאהל
ט1יךט געהל#ט  ,מ?ןן האט אירלןאםצו זיןדנעבראקט ;זיא
איז איהם נאןד נע אנגען ביז ךעס ני ת עולם ; .זיא האט ױין
טיט איחר .קברדינען מזל בא;קלא?טאונ באווישט;א־ויף
קו,קע?דיג  ,האפין אלע או;נ;גלילןליכע ,אלע ארעמע׳ «В
צו^אהעגע הערצער גילןלאגט או־נ גיוןיץט ; רארט 3ײן קבר>
תאט מערעלע זיןז גיגעבין א נךר מיט א'שבועה  ,אז צײט איהר
לעבען  ,זאל זיא ניט ־ ת מ ה ה א כין״ צ ײ ט איתר לעבען זאל זיא
טךאגין ?!רזימגר הלײךער נאןד איהר ״עוויגען התן״ !
אשטער דיא הענ;ד  ,האט מ ק איד ציגינו&ען פון יאסיפמ‘
רבר  ,אונ .גיןרא?ט צױ זיך א הײם  ,זקאם אלעבעדיגע1
—««®»— о» всззе ефзгээсс

♦5
Тזאג •מיר Vדע׳ ם .•:א*Vמ ת ,
דיא
ךער הערע^דיג דעם ש־ויסק לןלאג אונ יאמער ,איז
קכאנקע טירילע אראפ פון אי־הר בעט  ,זיא איז צו ניקיאלין ас־
דיא
(אײבינער חתן)
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ן צי:נרו5-ג ז
מ ק האט
ניט  ,ױאמ
א שעאךקין

דיא #יועסטער  ,זיא האט איר אוקגיהאלזט מיט בײדע הענך ,
אונ האט געישריען מיט קוללת  ,גיקלא^ט או-נ.גיװײנט אויף יאםיפם
טויךט  ,אונ איויף איחי ?י?ע #וועםםעלם ?ייטעױן סזל !

:צע נא?ט-

א הודש נאןז אנא?ד  ,האט זיןד נײא ?ײךין זײעיע א1יגין
ניט גיטױקץט  ,ניט בײא טאנ  ,ניט בײא גאכט ; מערעלע
האט מ״גלה גיווען איהר שוועםטער  ,לעם נלר מיט ליא שבמנה ,
וואס זיא האט .זיןז שינערין  ,בײא זײן כןבר ; מערעלע האט
געמײנט אז ליא שיועפטער װעט ןאגין  :לאס איז צו פיל  ,דאם
איז נארעיט ! גאר וויא ךוים איז איהר װאונלער געווען  ,אז ךיא
שוועםטער האט זיןד גיװאךפין מיט א געװײן  ,בײא איהר א'ױ$ין
אז יאםיל ןלײפט ״לײן
האמ זאגענדיג « :א1יב אזוי ,
אײביגער התן!״ גיב איןד זיןז  ,אזיןד א נךר םיט א שבועה  ,אז
איןז זאל אױ־ ביז טײן ם 1ף לעבען .גיט התוגה האבין ; אין־ ;אל
זיןד מיט ליד.קײן מאהל .ניט ישײדק  ,וויא מיר האבין ביז איצט
געלעלט  ,זאלין מיר  3ײדע צחאמען לעבק פיז אץז װעט
באשעךט זײן ״ לעבען אז־יף ךער װעלט ף

נרין׳ נאי
שאןז מאהל
 :א? ט; זיא
 гהאט וײן
י^ט ; אוי־ף
ןמע  ,אונ
. ГЭק?ר׳
צײט איהר
.ען זאל זיא
־ין יאםיפפ‘
1

הערעגלינ אזעלבע דיײפע נעטכײע וועך^ער פון איהר
שיועםטער  ,איז זיא אריױף נעפאךען טירילען איויפין האלז ,
אונ האכין צו-זאמען אזױ פיל נעוויץט  ,אז זײא זײנען щ Ь щ
אן פ1ח אונ אן טיעהלץ » —

 ,איז ךיא
ילןיאלין »
דיא

פו־ן יענעם טאנ אן  ,האט זיןד אננעהײבעל פײא בײלע
׳טיועסטער א ױי־^ר לעבען ; זײא האבין זי־ אר1ים נע:קליבען
פון ךיא ריי^ע  ,פרן ליא שײנע .דירה  ,צוריק אין זײער אמאלינע
ךירהלע ; זײא האכין זיןד גענומען צוליק  ,צו זײער פליהצרלי^ע
פרנסה
(אײביגער התן)
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פךנםה ; דיא עטליכע רו-ביל וואס זײא האב-־ן גימאלט  ,פין
ךיא פאךקזייפטע .קלײדער  ,מיט ךיא ציהרוננ  ,האבין .זײא
אװעק גיליי^ט אין .קײזעךליכען בא;ק  ,גייי צוךיהךעז פו-ן דאךט
א פרוטה ; דיא געלט זאל זי־ כןלײןען פאר זײא  ,זײא זאלק
האגיין עזטיצוננ צו־ דיא עלטערע ;אהךען  ,אז זײא וועלען שיוין
ניט י קאנק הארעװק ׳ ארבעטין אונ נןאד דיגען - .

גא;ץ א?ט  ,פלע?ט מען זעהן בײדע שװעלטער  ,אין
טר־ױער גיכןלײךעט  ,ױיען מיט יענע געסעלע  ,װאס פיהךט צום
בית עיולם ; בײם .קבר פון דעם ״עװיגען דזתף האבין זייא פאר
פלא^־ט פיר בוימער ; מיט דער צײטאיזפון די.קלײנע בוימעלעןז
א1יםגעװאלןסען פיר הויכע ? ,כײט צװײגעדיגע בױמער ; וואם
זײעךע צװײגען האבין ךןו צוזאנזען געגאפין  ,צחאמען געװאקםין
אין אײגעש • ,װאפ דאס האט איויםנעפלאלטען א .3יל;ד פזן
א שײגע א ^ליינע ״עוןיג.ע חוןה״ ; וואס ה ײכ ק זו-טטער  ,פלע?ט
נזען דאלט דזעלין א געזאנ:נ  ,אפיפצעכײא  ,א שטוצעכײא פון
טויז״ע^טער פאר שײדענע פוינלען ; גאנצע שעה׳ן ׳ אפטטאהל
האלבע טענ  ,פלעגען דיא בײדע ש;װעקטער אפזיצק בײם כןבר׳
פאךזי^ען פאלטכאהט אין זײערע מל^בות — .
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אט אזוי האניין  .זיןז געצויגען דיא טענ  ,ךיא ייאכען ׳
.לדשים אונ יאהרק & у •,אןז ױנגע לײט דןאבין געפראביךט ,
בײדע -שוועפטער אדער
מען כןאנק איפעלרײדען ,
?רעכען זי־מיר נדראוינשבויעה ;
זײא . ,זײא זאלען
גאלדענע נעךג ,ךיאגרעסטע
אט זײא פאלגעשטעלט
אבער פו-ן .קיעעמניט נעמאלט
^ליקין ; זײא האבען
וויםץ  ,זײא האבין ״קײגעם גיט געהא<פט  ,זײא זײנען טבײא
געןליבען זײער גךר  ,זײער שבועה — .
דער
(אײביגער חתז)

דער זומער מיט ךעם װץטערךהאבין זיןז שױן א סאןי
מאהל געביטק  ,דיא ב־ויסער איױפין עוועען-התן׳ם רןבר  ,דינ ק
א1יןד שױן גא^ץ אלט גיװארין ; א סאןז פץ זײעיע ץװײנעלער ׳
האבין שױן א;געל.ײבען דארען  ,טל;קענק  . . .דער בעתעלע
עךד  ,איז שוין לא^ג  ,לאנג ארײן געפאלק אינעווײניג  /ז.יןד
א1יםגע;לײ?ט מיט ךיא עלד ; בעװאגקםען מיט ו.ראז  ,דוךף
גילענעךט אין אײגיגע עלטער  ,מיט טיפער  ,נא;ץ טיפער
גריויסע ’ לעכער  ,פון ^לײ^ג  ,פו-ן יא^טיךקעס  ,טיט •^לערע
עךד ?תאים ; דיא צװײא ^וועסטעד גײען 'שוין בײךע מיט
^טעקלעןז־ אין דיא הענ;ד ; ?אי בײךין ז»גען אויס געװיץטע
חןנןעלע אליגען ; ?יילע גײען שוין אײנ_גענוי;ין  ,מיט געכוינענע
־קעפ  ,מיט צוא ?ראיענע העלצער ־ ,בײרע זײגק ^ראה  ,װײם
ןויא מילןז״ עפ איז ניט דא באי בײדין אין זקאפ׳ אײן האר אישװאלצע ;
מערעלע איז נאןד מ׳ט איר געזונד האלב נישקשה ; ^אד מירעלע
אמ וויא אצו בראכענער שאלבען ; אפט זײןיר אפט  ,איז ז.יא צו•
לןראכין ? ,ןראנ;ק זייער לןלאןק —.

טערעלע איז אלט ,פיגף אונ «עכצינ יאמר  ,אונ מירילע
צוױיא אונ ז׳גגציג;אהר .
שױן אפאר יאהר  ,ו.ויא זײא אלבעטין ניט ; זײא לעבין
זיןד ש?ויל אונ רודזיג ; זײא נײען אויף ןןתונ׳ות אונ אויף לױה-פ ;
!ײערע פנימער זײגען תטיד מיט ט ר ^ ר §אר ציויגין זײערע !אזיגין
טיט אטוטאן  ,ארנ טיט טלעלין פול .
.גיט אומזיסט זא;ט ט<ן * 3אי דיא ווײבער האט גאט בע^אפין
ךיא אויגען אויף א.נאםי; ,אלט !־ אןגים אן ; דאם איז רינטינ ,
אפ צי־א וױיגען ׳ אפ צו קלאגען .ײןוב״ צוא פיפציג יאהר ,
דאךף יןע; ד.אבין אסאןז ?רעלין ; אסאןד פעסער מיט טרערץ
פןל !
מערעלע
(אײבי־ער חתן)
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האט תטיד געןא;צט  :׳׳איף ןגר וואךטע לעםטויד ,
מערעלע
?ךײד  ,וויא אצחייםער לשו-עה  ,לולןז ליאוועג ,
זויא אגרױסער
וועל איןד קומען צו מײן ״אײפיגען ח$ן!״ ; ניט אזוי איז וײװען
מירילע  ,זיא האט געציטערט ?אר דעם טױלט  .װיא א^ױד
§אר .קלדזת ; לעל זפרץ־ן אז מען דאךף 'שטאךבען ג־לעיט אויף
א ?רויםען  ,זי׳יער א צרויסען פחל — .
יהר דוארפען
קיאנק
אונ וויא אויף להקעים איז ז.יא מירילע« קטאלק
נעוואךין ; לגם זיא איז טיט ווײטאיען  ,צײט איר לעבען געװאלינט
נעווק ; איהר איצטיגע לןכייץק איז געװען מיט אנדערע װײטאגין,
מיט אציערע  ,גאגץ איצבעקאנטע יסוו־ים או-נ געפיהלק ; זיא
האמ אפילו מורא ניכיאט ארויס רײלען פו-ן מ1יל  . . .נאר צום
לעצט האט זיא לאןד ךיא שװעפטער גי־פךעצט :
— ״זאנ םיר מערעלע ךעם אמת  ,װיא טיעפט דוא ?
ח א זעה&ט אן םיר גאר ניט ? איןד וועל ציט שטאךבען ?״
ןאר פון טאג צו םאנ אח איהר לןלאצקהײט געװארין ערגער,
אונ פיל עךגער ;  5אי מערעלע אונ סײא .זיא אלײן טירילע ,האבײ
רןלאר געװאוקט  ,אז ליא טענ זײנק איהרע ,נעצײלטע . . .
םערעלע איז אוקגעגא^ק אין שטויב װײנעצךיג;יןרעבענליג
טיט ךיא העצל  ,א1יף דעפ אונצליק  ,װאס זיא בלײפט אלײן ;
זיא האט ליא #װעסטער ט_קנא נעווק  .װאס זיא ויעט פריהער
קומען אז־יף ךער אמך^ר װעלט ; וואפ .זיא וועמ פליהער זיןד דער
זעחן טיט איהר עוויגען תתן - ,

־—
(אײביגעד חתן)

—
מיחל
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ם טויד ,
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מ־וחל מײן שוועםטער .
צווײא נ$אג  ,וויא מירי־לע לץ״ט אז לשוץ ,
זײנען שיוין
ו־עז־ט .ניט  уװאךט ׳ זיא עפע^ט ניט איהךע אויגק אויף
אי ג ע ♦’ -
טערעלע ווײנט ; בײם בעט פון דיא לןראמןע זיןיט
א געדונגעןע אלטע אידינע ; זיא זיצט מיט לרילץ א1יפין נאז
אוג זא^ט א ^העה — .
אין שטוב איז ח$ד  ,פון אלע וױניןעלעןז קו-כןט ארױם
טחייער ; יעדער !אן־ איז באדע:קט מיט יאמער ; ןויא אלעס דיננ
פיהלט  ,או-נ וױיס  ,אז ז.ײא געזעגעגען זיןז ״ מיט א בעכןאנטק
נפש  ,א1יף אײביג  ,איויף תמיד ! או^נעליפט האט ױא ?ןכא;נןע
ניעפינט ךיא אויגען  . . .א לןלײנע װײלע געקר-כר) ט אויף דיא.
אלטע איךנע  ,נענעטין א «אר זו־פין װאםער ; ךער נאןד  ,האמ
זיא געבעטין  ,טען זאל זיא הזןכער מאכען איהר צי כןאפינס>
דיא שיועסטער .
זאגין
װיל עפעם רײ״דין ,
עוועק פון איהר אלט  ,אממערעלע האט
אלטע איז
זיןז געמץט נאלהעט נעבען בעט יעןײן ; דאן האט כירילע
אוילגעצ־וינען איהךע 3ײךע לארע הע^ד איבערין נןאללרע אונ
האט א^נעהײפען ׳ לריפלען מיט דיא פץגער לעם לײל־נל ♦
םערעלע
(אייבינעל חתן)
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מערעלע טאט אמערזײגין װײנען אויפין קול ; אונ איהר
געיוײן ,רןאט געןרא?ט איויף א װײלע מירילק  ,צוא איהרע
געדאצנןען; זיא האט איויס געשמעלט איהרע פיטטךע איויגק
אויף ךיא שװעפטער  ,אונ גע[אגט :

 »,הײנט מערעלע  ,הײגט שטאךב איןי  . . .לער טאג,?דט ליא שעה פאר וועלכע אי־ דואב צײט נימײן לעבען געצינןעךט
ןויא א פלאט  ,פוץ א שיטרךעם וויצט  ,דיא 'ש?גה איז געקיטען !
אי-נ ער  . . .ןגל אוי־ ! . . .
דא איז שוין דא
לוא ןעהפט אירזם טערעלע ?  . . .דוא זעהםט דײן אײפיגען
~  ? *гװאם אח ,ער געקו־טען ?  . . .אןז וויא ,ער קולןט ! א מיורא
א שי־עק!־׳ . . .
ךיא גופפ׳ע האט אין אמת׳ן אנגעהײבען ציטערין ; וױא
אײנער ציטעךט פון .גריױס שלעק ׳  гущער ךער זעהט אזאןז ,
§אר וועלכע ער האט שךעלן׳ע־ מורא ; זיא ד.אט אע<הײ 3ק
זי־ אוועק נןערין מיט דעם פנים צום וואצל  ,גאר ווײל דער
בילל ,װאס איהר טוי־ט לןראנקער לטי1ן האט ז.יא אױעעמאלט ,
איז אױפין וואצל אויך ;־ג־גיוען ; האט .זיא ךןז וויךעל אפ גיקעךט
מיט ךעם פנ.ים צו ליא שוועסטער ; ךריבלעצ־ךץג מיט ךיא פיגגער
ךעם לײלעןז  ,אז אױפ־ער  .א ךעפןןער װײלע האט זיא
געשוויגען  ,לער נאןד האט זיא ווידער געזאנט ‘י

— לוא נעדײנקםט טערעלע ל געדײנ;קקט אז ער איז צו
אוצז דעם פלקטען מאחל גיקומען ? ^עדײצקפט וויא אי־ האב
איהם אין ל י פ ט געקוקט  . . .װיאי איןד האב איהס  ,ליב
געהאט
(אײביגער התן)

У
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נעהאט ; אןד נויא ליי ! .ןײןנד למנ  ; . . :װעלט מיר איצט
;איבען ? איןז האכ געמיץט אז מײן פײעךךגע ליבע וועט מיר
פאר ?רענען  . . .גױא ליב  ,נוא ליב  ,נךן ז_אןד אויף דער וועלט
האב אץז אזיוי גיט נעלי?ט וויא איהם  . . .וױא איהם — . . .

ט

אונ ער?  . . .ער האט טיר ניט פאר ^טאנען  . . .ער
האמ דיר  . . .נאר געוואלט פאר א כלה  . . .דוא ביןט נעװען
?ליקלע־  ,אונ איןד? אי־ אמ^ליגןליןי  . . .געקרײנל־ט ביז אין
ט־וידט ! אןז מערעלע !  . . .מעפט מיר ^לוילען ? מײן דיאךץ
תאט ^י רז מ ט ?י?לאקעךט  ,ווען איןז האב געז״עהן ,אז '4י
אז ער האלןט דיר ; א װײטאג פון טיויזענד
#טעפעךנע גירעגעדינע נאךלען ,האב איןי .אין י ע נ ע מימטין
א ױײטאג ־ א סא־?העקערין ,אײן
 .אןז
איצטער  . . .אונ העם ,אונוױיטאג ,מיטלן?אה
מײן שהל ,געטומאנעטמיין
ךעת  ,איןז בין ^עווען ״ניט בײא מײן זינען .....................
«דוא העלפט מערעלע ? העללט ק א ^ ט העךין  ,מא??ט י׳
ךיא לןכא$ע האט נעבעטען נאןד א זופ ױאטעד  ,מען
האט איר געגעבען  ,זיא האט זיןז  ,א וויילע אפ גערוהט  ,פול
ךיא ךויםע אלגעט ; ךער נאןז האט זיא  ,מיט דעם ג־יןנער־
זוײזענךיג  ,אויפץ אךט  ,װאו• דיא וואםער איז שטײן ־נעןליבק׳
װיןןיר געזזא^ט:
־־ ״ליעי סײן שװעסטער  ,הער !

א־  ,וואם פאר א שײנער אװע?ד  ,לענער לעןצמער א װ קד
איז געװק  . . .געדײנלסט ? דיא לבנה איז ^טז־ין געווען ױדעליג. . . .
איהר
(אײביגער ־תן)

׳איזזר זײ^מ בײךע  . . .אמת ? בײדע זײנט איהר געש־טאגק
בײם גרייםק בוים  . . .אןז  ,װיא לינ ״ער האט ליר ^עקיסט? . . .
א^ת ? אןו  ,װיא שטאלק ער האט ליר צוגעךריקט צו־זײן ברוםט . . .
א״טת ? או-נ איהר האט ךער העלט א שאך־ ? געדיץל|פט'? , . .
ד.א  ,אמת ? דאס בין איןד געװען  . . .איןז מײן ליבע שוועםטער !
אין יענע רגע בין איןד געײען טישוגע ,געפעהללקז טשישע . . .
לציהה איז ;עווען ביז ךיא לעץטע גןלרגה ♦ ♦ .

איהרןיי^טאכײן אין ^טו־ב  ,בין איןז געוועןקלײןד. . . .
אמת ? אונ ?ײם :נםין ?ריוגז  . . .געדיץלןסט [ײנע װעךטער צו
טיר ; .איהר זײ;ט הײ;ט צו שטכיץג ׳״ ;א איןו ?ין געעען ניט
שטלישנ  ,נאר טשו-גע ! ?זשונע ! טשוגע ! . . .
איןז האב ךיא פליגין גיפט געפונען  . . .אונ דןאב נא^אטין
אונ מײנעם אײגעם ; זײן טעלער ז «
ךכײא ,קאטלעטען
ע 1ף ׳ ארב טיינעם . . .
קלא^ק  ,או-נ ש־ נאןזמעהר . . .איןז
אפ געלעפם אין *רות אין ווײטאגין . . .איןד האבליר
מיין שמעשטער או^לינןליןו געמאקט  ,דײן לעבען ; אונ זיןד איויןד . . .
האבאיןדא־ויף זיןד ^ענוטען דײן גךר  ,מיט בײן
איצטמײן‘שװעסטער  ,ווײ?וט דוא אלץ  . ..איצט
ןףיסט דוא דעם ביטערען סוד  ,װאם איןז האב ,קרוב צוא
פ־פצינ ;אהר  ,אין מײן ?ןכא^ע האךץ געטראנען . . .
אןד  ,וויא איץז האב תםיד פורא געהאט פאר ךעם ט 1ידט ,
פאר ךעט שטאךבען § ,אר דיא מינוט  . . .פ_אר דעמ ,ד עי
זעהען ןיןז טיט איהם  . . .מײן ליבע איז געװען ?רויס  ,מײן
ליבע איז נעווען ?רענע^לינ וויא פײעד  . . .מײן ליבע איז
נעפעהךליכע ליעפע!״
געויען
גײן
(אײביגער חתן)
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ןיין מערעלע ״ ניט וויק  . . .דײגע טלעהךק ^רעפין װיא
§ייעלליגע ך,ײקע ציגון אל־ף מײן ויטעט ^ ט א ך ב ע נ ע סאךץ ;
זאג םיר דעפ אמת  ,ביןט רו-א טיר טו־סל?. . .
— טיט איהפ  ,ױעל איןז אריןד דוךןז קו-טען ; ךאךט פאר
נ א ט ,וועל איןז אויפניפסעז סײן גאךצע הארץ  ,שײן ןינ:ךיגע
האי-ץ ’ ,מײן צו?רא;ענע ,צו־א װײטאגטע ה א ך ץ...
מיט מײן ןיוןדיגע ךטמה ,װיא ערװײס.. .
פיןט טיר מוךזל ? . . .
דוא םערעלע,
טערעלע אין ^זעכןי־ן  ,צו גע|-פארט טיט איהר נןאפ אן
בעט ; זיא האט זיןז גענאםין טיט טרעף־ן ; איהר '׳צװעפטערם
ורו־י  ,האט א1יף ^עריהט איהרע א^ג װאומ־ק ; זיא האט זיןז
אלעם  ,אלעפ ךעןמא;ט ; איצט דזאט .זיא אלעם פאךי^־טאגען ;
_קלאר נעװאךין  ,א פאןזזאכעןוואסןיא
איז בײא איהר
אופ׳ן ניט פאר ׳טטאנען ; איצט האטזיא
א מאהל ?שום
ךער מאגט  ,איהךע ־ולוטות  ,מיט איהךערײד ; איצט האט
אלעם .קלאר  ,ךיער לןלאר מיװאופט — .
יעפעם ^ װ אל ט זא^ין ; נארןיא האט
ניט ^עקאגט אויפתײבק איהר נןאפ ,זיא האט ניט געקא;ט
אזיפהײבען איה־ע אויגען  ,קרהןען איהר ^ץועטטער אין ןנים » • .
ןיא האט נעפיהלט » ,ז ניט איהר $ווע«ןער לי^ט דא אויפין
בעט ; גאר א גזלגטע  ,א ריוצ־ס׳טע ? » ♦ ..זטוךפע ! . . .
מערעלעםי סאךץ ,האט זיןד איצט אזוי צ ע א ט ק געלןיועצט׳
וויא טיט ט ױזעך י ?רענע^דיגע צװאנגען ; זיא האט ?יןז
נעגעבעז אךואפ פו־ןיאיהר ^טוהל  ,או-נ צו־זאמק ?}לאן^דינ
מיט בײךע י»ע:גד ,האט ןיא געגעבען א גע^רײא ,מיט אלע
פוחות —־אי 1׳
אונ אין דעם ״אי!* האט ןיןז געהעךט אזוי פיל ביטעךןעס,
אז1י פיל לןלאג טיט ;אמער  ,װאם האט געקא.גט א ^טײנעלנע
נ!א ךץ צי גײינןען — .
(אײביבער חתן)
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דיא נוקסע האט אויקנע^טעלט איחרע א'1גען אוינ־ין
וואןד  . . .ךיא פיןגער האבין נאןד ;עלריבילט  . . .נאר דיא
אלטע איךינע האט יאלד אויסגעקוי, : $זי־א #טאךפט ׳*
םירילע איז דיא זעלביגע .מינו־ט געשטאךבען •
פערעלע איז גע^טאגען בײם ג ע ט  ,מיט פאר ?ראכעגע
ה?»ד ,פו־ן איהרע א־ויגק האבען זןד גענאסין טרעהרין ,איג
האט #טילערהײט געפיעפעלט  :״איןז ?ין ךיר מיוסל (3יץ
#וועפטער !“ ’
מערעלע האט נאןד גאךצע ןיעהן ;אהר נעלעפט ; אונ נא־
איהר טױךט האט מען זיא טכ־ןלר געיוען  ,אויף דעם אפנעקויפטען
»ןךמ פו־ן הפךה הןךי^א ; ,עבען איהר ״ןגוױגען חתף ; איהרע
;עלט ױאס איז איבער געפליבק האט זיא צו טהײלט אויף
צךקות; ארעטע מע^שען דער קאגען איר עד ך.יופ  ,ליט
»ליבג^ען_נן עלך•
ע נ ד ע
(אײביגער חתן)

