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פײװיל ךער לא;גגער האט נעהאט אןערו-ף פאר אכדטען בעל
טלאנה  ,פאר אגוטען שנײךער  ,א־נ פאר אי^טילק עךלי?נען י,שגק
^אן  ,נאר ;יט זגאר פאר״קײן.קלשין  ,פאר אןעפטען גר דעת • י
ךעםאמת ןאגעדיג  ,דןאט.קײןער פוין אים  ,פון פײװלען רןין
שוםג*אךע'ש_קײט.ניט נתעהן או-נ .ניט גיהעךט ; ^אר פאר ^ואם איז ער
פאר ןוי^ט ניווען בײם עיולם פאר אנאר ? איז ניט ן א _קײן אנדער
?בה ׳ הייךען.װיא זײן מײב 1 ,ײן פעישע חיענ׳ע !
פײװיל ךער לא^ער איז אױ^ער מאן  д ,־ הפ'1ל א;אהר אהן
 ,אךינער וויא אלולב
וואכען  ,נאןד זײן ־תש־ ; אהויכער איז
(או-טזיסט &ײ;ט איר  ,רופט מען אים ךער לא:נגער) ? מי־ט אײן א־ױס
^עוויקט ששיךעלשין פנים  ,דער צו• אמאךנע פלײ^ע נאז  ,װאו•
מען .לןעךט ןיןז  ,װאו• מען קויןןט  ,זעהט ןןעןי נאר ינאז  ,אוג אהיפיש
?יסעלע סייקעלדיג ,פרן שטע;נךיגק ןיצען ; אונ ךאם אלעס האט
אים אזוי געפאסט  ,אסאןד מער וױא א;נדערע כלי קוד^ט זויארע
יאלמילקעס  ,אדעל וויא א^דערע שנײךעל ?גילים ז.ײעמנ ע^זיר־ות .
פײװיל איז פון כל ימױ גיווען אששילער  ,אפלומער  ,אונ אײן עךליכער
^נחרר ; עם ״קאן 1ין אז 1ײן ניט ^יינער פנים  ,װאפ זײנע סהלים.פלענען
איבער אים  ,זקאנען ;עךעל ארויס זאנען זײן הלמה ׳ 1ײן •וװ 7׳ 1ײן
לצניות  ,האט אים אפ ״געזוגדעךט  ,פון 1ײ אלעמען ; אונ עפ איז
טשלעל  ,אז ?טבע איז ער פיױויל גיררען אפלו-מער »שטילער ?חור ;
ןאר וויא דאס איז  ,זקאן.קײנער ניט זאגעןי  ,אז עי ' האט געזעהן
פײװלק אין ^ישק  ,אין ביל-האלע  ,אדער'שפילעט־יג אץ לןאיטין ,
אין בילנאלד  ,אדעל לײכעלינדיג אפאפיראם אום שפת  ,עפע;נךיג
טלפה ,שדומה  :הלילה ! פײװיל האט אפילו.קײן מאל ניט ניפךאבירט
קו?ןע;נךיג ישבת  ,י1ם טיוב אין ^ול ׳ שטײן טיט זײנע ךבךים ,
שגײדןיר
(צװײענדיגער תנאים)

^עײךער ימןען ׳ ־ ןיין ^ײ$ען  ,אונ ?$עת ךעף ע־ו^ם ראװינט /
^זטײט ?זען אין §אר ה־ויז  ,אדער א־ױפען ^זול ה־ויף  ,יעךער איוים.
געפו^ט אפ גענאלט  ,אפ $ע£א$ען  ,אפ גע^קראבעט  ,יעךער אויס
 ,אונ קען ךעט פון אלעם װאם קוטט אין
נעציךט יויא א{ין
מיויל ארײן  ,לן־נות { ,בול  ,טיט נאןז א;דערע מאופע נאך׳ג^ע
װאךטלעןד ; אט פו־ן לי א$ע דזבלים האט פײוױל אןייס ^עװײכט ; איז
ער ^עקומען אין שוהל  ,האט^ר זיןד ^ ט ע ל ט א1יף1ײן אלט,אונ
אפ גע^טאנען ?יז רעם ם1ף לאװנען ; אוננאןד אלעס דעם׳ איז
פײװיל געװען אג^ער פעל טלאכה  ,זײן אפ אךבעטען א^טיק
אלבעט  ,איז געמען לײן אונ ;גלאט  ,אײן מאל ארונטער גענומען
א$אם  ,אײן ?אל ^י?כאכט צו ״פךיטעךכןע״ אונ לי ארפעט לי^ט גוט
יויא אויפ גע^א^ען וױא אײן גילןלע?ט ; אמת די ^גײלעךס ?לעגען
איױף איש ^אןען * ,ןנר איז אכןריו־עריפו-ן ןעןןט וועגעןהאט יעךער
גו^ער #נײדער;י;אךט אים גאקו^ען  ,אוג ךער וואס האט איהם
באקוןןען ?לע;גט זיןד ריהמען פאר 2ײנ.ע ״קונדעך ,יןיר  . . .לאךף ?יען
׳גענען טײ^ךער ? ,ײא טיר אלבעט פײוױל!״ אונ רער«ק^ר׳ האט
שוין מער אװאךט ניט ןערעט  ,וויקקליג װיא (יאלד אז .פײװיל״
גועט דיא אלנעט געװיפ נוט 2ײן !
1ײן פע^ע חיענע איז אױןג װײגל  ,טיט ךעם יאהר װאס
נאןי ךי לותונה  ,איז ןיא צװא;נצע יאהר אלט ; .זיא איז .ניט .קײן
הויכע ׳ ןאר װאס איר ?עלט צו ךי היויןל ^עפלנט זיך אין איר גךעב ;
{יט .קײן ופת תואר  ,אפער ^יט.קײן טאוםע  ,אךרבה אקײ^^דיגער
פףם׳ טיט ?יװײ ^זײנע שװאלצע א;ײגין זנאר איויב ךי ה^זנחה לזט ^וו א ם
יא פאר.קאהט  ,אונ ניט ךער ^עבען איר «גים.,קײן אטת׳ע שײגקײט;
דןאט ער איר אײן געטײלט א^רערע טי״גלות  ,אמײ :ל; ל ע  -״‘׳ןזװענל
מיט פעןד׳ אצי;נו,עלע א־ויף ״^רויזשימיס* אקולפעלע  ,וויא אנוטע
פײפע^ע  . . .אע לעליבער האט פײװיל ךער לאנגער ® ,אר די ^לײגע
באשעפענעט געצי^עךט אסןז ^ער  ,וויא אקפצן ® ,אר אצווילץג ׳
אקטצן &אר א;דבה^עבען  ,א;גבירפאר אײןארימען הןוב • •• אינ
אפילי
(צװײענ דיגער תנאים )
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אפילו• $על וויא ךי גבאים אויף אךץ .י#ר»ל פו^לןעם  ,הא^ען מייא
מען £אל זײא ניט הוישד .זײן . . .
אז פעשע היענע פלעט ע$ענען דעם#מןגנה ל^־ון״ אז זיא
?לעט דעם לא^ען ^נײדער  ,ארויף דןא^ען בײא זיןז א'ױ§ק
צי^על  ,דק?£ט מאל  ,האט ער ;עגעןד  - ,זײן ארט ףט גיפו^ען ,
;יט נאר אין זײן קליי^ע דירה׳לע  ,נאר אים :איז אײנג גיןוק אין
האךצען  ,אײ;ג-אין #טאט,אײנג ךיג^נןנעוועלטו! ...
^ליקלי־ איז פייוױל ^יוועןיע^עם ^אג  ,וואם איהם האט אפ-
גקלינןט  ,ןיןי אריױם חאפען פון ^זטוב אײךער  щהאט .זיןז אננע־
ךליבען #יטען פר-ן איר מיױל #װאך^־ע מאן  ,א־ויף זײן זקאפ האט
אים אבער ניט אפ גע^לץןט  ,איז ער גיןע^ען $ײא ןײן אךבעט  ,איז
ױט אוועק גינ־אנגען ; זיא האט אוים ךעלאזין כל סיןתה צו 1.ײן
ןןאפ  ,צוא ןיין לײב אונ לעןען  ,זיא האט אי־הם באגרא?ין ,
 ױט אײן װאךט ,באשאטען  ,או-נ.וױדער איויף ניגראגען ; נאר
ניט אײן לןלים ^ ,אר .נלײןד וויא {יט איס טײנט זיא  ,װיא גיט צו
אים ךעט זיא !
אונ ךער ראזימגר^.װײנעך האט אים 3ײא זיי^ע גארע^ע
פלאסטע ^כנים נימא?ט א^לעכטען נאמק ׳ אנאמען פון אנאר ,
פון אפעךד !
— איאפעךד ,אךויםער פעלד !  . . .אויף אפעךד רײטען
אלע  ,אפיל• אאיךענע איויןז . . . I
ןיצט װיא איאוןראיעןער  ,וויא אײן אפ געמי׳^עטער !
— אונ דעם זקאפ אי־רען א1יף צנוײןגן ! אונ פון ךיא גנײןער ,
זאל ^יט בלײבען אײגער אנאךצער1
— וואס אלט אײןד מא^ם לײט  ,האט אײן אלטע װײבעל
ףזאגט . :זיא וואלט געהאט א״ױם וויא אגא^ז ןלראט  ,וואלט ;נר
װא:לט זיא דיא י 3ײנער
גאר י ניט אזא ^רומער צליק גיװק . . .
^עפךא^ען  ,אויף וואם דיא יועלט שטײט ! נאל:אז הןען האט
אישײן
(צװײעגדעער תנאים)

—

א'שײן פױם׳ל ,
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—

איז גאר ^ךערע װעךטער •  . .ןנר האט זיא

^שוט ליב ; . .

— לינ האט ןגר זיא ? אונ זיא אים  ,אפ#ר א־ויןל ? . . .
— זיא דאךף איפ ניט ! װאו איז לעקעש ךער ארפעטער ?
לעקעש רער«ןןר ?
— פאר {ואס טאקע האלט ער אים בײא זי־ אין #טוב ? פאר
[ואם טרײןט ער אים ניט אר־ױס װיא אהו;ד ?
— פאר וואס ? וױיל ןיא הײפט .גיט  ,װײל זיא וועט איהם
פײװלען ױפער חןרןז יאגען  ,אונ ארוים טרײבען . . .
— איז ;גר דאןד טאקע אן־ט ה  ,אפעךד ׳ פצורת אלןס !
יעט כפען ן
— געווים אזוי  ,וואם
;אר פײװיל װײס .ניט  ,ער העלט {יט דיא אלע רײד  ,מיט
ךיא אלע ל^ניות וואס ליגע אל.ע #כנים מי־ט דיא שפנות כײדען
װעגין אים  ,ער חי ט אונ שטעקט  ,לי שטיקל אךבעט ; ער גײט
'שטעהט .זי^עןךיג פאר .קלעךט  ,פאר טראכט טיט
;יט  ,נאר
זײער או-מעךיגע מףשבות ; ער ט_רא:כט פרן זײן װײ3ל  ,פון זײן
פע׳טע חיענען  ,װאם ער האט .זיא ליב מיט אטת  ,װאם צו• ליב
אפ גיטאהן א^רויםע .נבלה  ,וואם;יט גאט אונ
איהר  ,האט
.זיןד אלײן  ,זקאן זיךר דאם גיט מוסל זײן  . . .אוב
2ײט ׳ אונ
טכאפטענליג  ,פו-ן ךיא ^רוי^ע עןלה װאם ער האט געטאן  ,איבער
לײן גר'ױ§ע לי?'שאפט צו פעשע היעגען  ,פיהלט »ר  ,וױא זײן
ד״ארץ §אר ױ?ט ךןז מיט ?לו-ט  . . .ער ?יהלט  ,וויא ךיא ןאךיל
1שטעפט אים אין האךצין  . . .פון פאר ךראס לװעצ־ט ;נר צו זאמען
!יינע צײן״^ר סא?*טדי ^*ער ,אונ ױט זיא א^זטיץפוןאײן ^רט
א'ו;פען צמײטען  . . .״יא  Iיא ! ,גאט ^אלט טיר איצט וויא איןז חאב
§אר דינט ! טכאלט ;יר טיט ןי־ ; ןנר הײפט אויף זײנע אוינען
צום ך,ימעל  ,צום נילעריגען ?אטאלאק ׳ אונ זײ באגעגינען אויפין
וואנט א^ןעגען איהם הײ^ט אײן אךבעטעךם ?ילד* •» קגקע;נךינ
א1יף ךעם בילד  ,װעךט פײװעלס פ^ים באךעףןט מיט א?לאס;ן
’ רויטקײט
(צװײענדיגער תנאיס)
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איהם; < -ואס®חוט$ען ?*
חסר דעה ,וואס איך האבזיןד  4ל א1ען
אײן רײךען אים גע^לען  . . . 1אונ טבאלגאעװיג ף־א ?ינס^עיע
טה^בות  ^ ,א ך ט זיןז פײװיל אפ טיט .ןײן האנד א1יפען טייש  ,דיא
ןןאפ לײגט •ןנר אװעק  ,אוג וועךט א^ךרעמילט ,
—י>»«№*$3 » 6**3 *3א<— 1
2 .
ז1

.

י

י'

די די^ט מיץ־על  ,איז בע_קא?ט איןגא:נץ ^ א ך ט ,
?אר אײןיערלעך .קינד § ,אר ןןןװיןןע $ךיה  ,אונ ®ארי^רזיןוע
צוןנט .
בײלקע איז אית^ 1ה  ,אײן ע ל עו ע ית^ח  ,זיא האט ניט
גןײן.טאןזע טאןזע ו.קײן «־ײגי צ אגט;אחר איז זיא אלט ױנוען ו
 ,אוג
»ז ןיא איז ךעם עךיש^עןייאל אנגיקו^ק צי ? יעםךע
פאר ^עהען;אהר צײט  ,האט זיא זיןי א!ים ^ענואלןעום  ,אוג א1יס
ח^ער טיט .קעלט ; נאר גיאס £אל
לעהךער װאםאיזאביסעלע
רייךען? יעךערך ױ׳ י ^ ר
יזעעם האט ^ועןא?־'שאי« יתז
י־^ער לעךיןט ג.״ט « ,אר
אךץ ; אבע^עלער לעדגער פון ?וזת  ,פון ךין על^ד  ,פון װאלנערין
דןד פײא §ךעטךע $ע;נ$ען איז ױט רא  ,פון ךי לעהךער האט בײלקע
אןנרציסע פעולדז ןניהאט  ,ןיא איז ;עװאי־ין לקלוג § ,אר 'שטאנךיג ׳
.זיא האט ש׳^ל 3אקזמ<ן  ,צו באטיאפטין ׳ 3א.קלעוין  ,וואם גוט
אונ וואס ^לעכט ׳ ו״ואפ ישיין אונ װאס מאמ ; בײלקע האט פאר
דיא ?עחן יאר ׳ זיף־ 3אקלײט וויא אײ;ע פין דיא  9ײ ^ ע 5?3לי
^תי^׳ע{צא^ער  :ןיא האט ^עקלי^ען גיײ^ע;עלר צוױי ד^ךעךט
רוןנל א 1יף';עןען אךעפ^ען ;דן ! גײלקען דיא;ת1מה הא?ען אלע
^װאונ^זען
(צונײענדיגער תנאיס^

8

־י־

חבלת׳טעס .זיא זאל
געװאו^ען  ,אפילוי רי ?ײז^ע די ןגך^^ע
זײן רײןז אונ :גלילןליץז  ,זיא זאל נאקומען אגר^ען חתן  ,אײן,עךליפין
מעשען וויא זיא איז ווערט  ,וויא זיא _פאר ךי:נט י׳טר .
אונ  : . .אבריח איז ניט..קײן :קללח  ,אט איז אלעמעס פן־כ 1ת
טקױם.נװואךין $ ,א אין גיפען איז גיקומען טךײנע האךע ךי #טאט
גבאיטע אונ ך עזךיץ? 1ע פזין אלע פיטערע פאר א^עךטע האןצער,
פאר ת ע פ ען בײלקען  ,א>שחץז טיט זײער אפײנעם וזתן  ,מיט деде
װאם האט פל הלעלות ״ (ואס דיא נאןצע $$זאט ,קאן א\ם  ,טיט
פײװיל ךעם לא;גגען . . .
אוג כײלקע האט זײער גוט .ױקאלט פײוױל ךעם לאנ^ען ׳
זיא דואט דעם >}מת געװאוסט  ,אז צײט ךי באפע טרײנע האדע
לען ט ,דןאט ךא נאןז־ אזוי פיל אמת  ,וויא דעם יזאל .ניט.ױזאלט ,
פײװיל איז טאקע אײן ערליפער בהור  ,אגוןןער מײפטער  ,אונ האט
גיט נןין ^ײךעך׳טין נאטור  ,ךער «פלגא״ לעט ניט פײ אים אויפין
פגים  , . .אטת ער איז ;יט כןיין ״לןראסאוױט׳ט״ נאר ךער פאר איז
ער-:יפרומער א^טילער ?־חור< ;יט וויא דיא אלע ^ארלאטאנע׳ט ,
ער איז איויןד אלתיום  ,אײן ן^לקדער  ,ןיןז אפ;עװאלגעךט ^יל ימױ
פײא פרעטךע לײט . ,קיין $אל?\ט ני-עךט פו-ן.קײנעם אגוט װאךט
גיט גיזעהןאפבײגךליפק קיק  ,אגךאי וועט ןנר נויםק וױא צו #אצין
אפריוי  ,אגוטען פךײנד  ,װאם וועט אים ןןיןןען וויא ךעם לעפען ,
וואם װעט אים.לייב חא$ען  ,אונ געטיײא «ײן ?זיט אמת ; אט ליא
אלע ®רז^זביות האט בײלקע איןער גיטיא?ט אין יעגער װײלע וואס
דיא פא 1יע האט זיא גערעט דעם רןתן  ,אוג האט ךער צו• ^יגעבען
איר הם^מה . ,די שטחה פון טרײנע האדען  ,איז גיױען אץ לשער ן
האלפ ’ אך|עט איז איר אנגיקוטען אן אישוט ^ןןזה  ,״מפתמא איז
דאס אבאשעלטע זאןז  ,אונ איף דאךף זײן ךי ^זליס׳טע״ האט זיא
מיט זיף .ױטיאפט לויפעפדיג אין אײן אטהום  ,צום חתז  ,העיען
זײנע דפורים . . .
אונ
(צװײענדיגער תנאים)

אונ דער תלן  ,האט ׳טיוין פו-ן נאןץ צא;נ גיהעךט כײדע.נדיג
פון ביילקעס גיטע טעלות  ,אוג ווען ער וואלט ;יט געהאט אײן
#נדער ^טינ־ןנלע אריוים קוק  . . .וואלט ^•ר אלײן נישײקט א^ךכן ...
נאר ךער ,ארויס קויק״ האט איהם ״ני9לא:נטעךט״  пуחאט גיט
גױוא^ט  ,אוג;יטגלקאגט ןיןד ^ע?ען אײן  . . . пууאו-נ_אזא גונןען
א־ױןד ניט געסאט  ,נאר
;ר 3 ,ײא וועןזען פרעגען  ,האט
אײצט אז טרײנע האדע איז גיקו^ען  ,האט זיא אפ גיפלאזין זײגע
אלע פוסטע סלומות  ,ןיא האט אראפ ^עצויגען דעם װאג-׳טאל
א־ויף איהר 1ײט .
 нуאיז טיט צװײ טאג ש$עטער גיווען תנאים בײ פײװיל דעם
לאנגען טיט בײלקע ךי ךינסט טײךיל ; ךער ל״נאים איז גיווען  ,טא,קע
פײא בײלקעלעס גוטע נעלח׳בןת׳טע .אין ישטוי  оу ,זײגען פאר
^עטין ^עװען א$אר ^ינים אלע פײ;ע ?עלי בתים ? ,ײ^ע טאנ^ין
אלע האבען ג ע װ א ^ין דיא צװײא יו:נ?ע עךלע^ע אונ עלע^דע
קץךער 9יל 3ליק  ,אסאןד גיטען טזל  оу ,איז גיװען ^שין ןשטחה ,
ךיי בא?ע טרײגע האדעס שט־ת איז גיווען גר1יס .

,

ןאר וויא אלע אידישע עזטהות  ,ףדויעךען זײ^־ אקלײגע
ווײלע ,אוג לאזען זיןד אויפ טיט ?ןרערען  ,דאם זעלבי^ג איז' גיװק
טיט ךי 3א$ע טרײנע חאדעס שטהה !
גא^צע פינף ךילשים זײנען פאר פײא גיגאנגען נאפען תנאים
פײװיל טיט בײלקען זײנען שיוין אסא־ מאל שפאציךין ױגאננען אין
גאךטען  ,אין בו/לװאר  ,בײלקע האט דעם חתן געקולפט ' אגו$ןען
זײגער  ,אינ уר ןיא  ,האט ניקויפט פץגעךלעך ךיײא גאלדענע ׳
אפיא^לעט טיט אקײטעלע ; זײא זײנען איץס פו-ן ךי־א א :גדעיע
העפפט צו פריךען  ,זײא האפען שיוץ זאגאר’א־װף ניהעךט ' ןאגען
אײנע ךי אנרערע ״איהר״ ! אוג האפען אים פארביטען -אויף דעם
9יישדלי 93ט ק בעףטען וואךט ״דו•* ; אונ אט  . . .אט רעט מען ׳טיױן
פון דןתו-נה  ,מען מאפט ישוין סיגות ; גוטע מא^שען העלפין ךער צו
י־^דער
(צװײענדיגער תנאימ)

—
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יעךעו פון  1ײן.צל ־ אלעם איז ישױן פאךטינ  ,אלעס »יז שוין צוא
*עןרײט ׳ אלע װאךטין  ,אלע .צײלען ךי טאג  ,ךי #נוזן  ,אט איז
גי3לי3ין ניט מער ױיא ןיווײ §£אג צו• ליא התונה .

בלײבט :
גא^צען
א^אטעו
א
טיט אױ
פאר־ ןיכ
פײןעךס
זעלבײג;
יאהר ד

אונ ?•לוצלו;נג  ,האט דער עולס ׳ ך גא^צע שטאט אנגימײבין
בעישין  ,זקאכען ׳ שטזך״טען  ,אונ.זיןד וױנען  ,אונ װאו• צ.מײ ?זא;שין
ג;ײען  ,װאו ךךײ שטײען  ,העךט טען נאר  - :״נו ?’ וואס זא;ט
איהר צו■ אזיוי אײן אל) ט . . .״ איז ךער שגץ גיט וועךט $ען }אל אים
. УПפײגער צו• ?נךעכין ? הא ? וועט אים גאט מיודןל .ןײן ?  . . .וויא
׳
;עטט ;זען א איךישע טאפטער א ית־ו^זה ^י עןז  ,אײן
אונ מען איז אזױ טביש ? שטײטש צװײא טעג $אר ןער חו§ה ,
נואךפסט לוא ךיא כלה אונ וועלסט אחתן $אר איין אגדערע !״
נאר ךיא אלע רײד ^ ,פילו• דיא {אבע טרײנעי האלעס
נעשרײען  ,האבען א־ויןד גאר ניט ;יהאלפען  ,פײװיל לער לא^עי
האט זיןז גא.נץ ווײףנ איבער.גי^ןך^קען  ,ער האט.גיװאויסט.א^נים ,
אז אזעלכע ״א^טיך טהוען•.זיןי אפ בײא איךען לר־וב »^ ,ט מאל
אביםעלע וןלאטער  ,אײאפעלע עדעלער  ,ניט אויף פײװילם שניט
אין גאט<ען ; אונ נא־ אלעם ךי;ג ׳שאט ״קײגעם ;יט  ,צוא טזלרו־
ווא־נד  ,איויןז .ניט צו אור זתצ .

פ
ןיא איז
אדי״קע /
ןיא איר

אװאןז פיר אךער ?זער האט בײלקעלע .זיןי ױישעטט ?בו^ת
 ,ניט ^עוויזען ךיא אוי^ען  ,א־ויף ךער װײסער וועלט  ,אונ
שטילעךהײט האט ז\א ;יט גי.קאר:גט אין  ууЬщךיײ^ע װאלעטע
טךערען ; נאר צום לעצט איז .זיא צום שפל גיקו^ען  ,״אז פטור
וועךען פו-ן א$ירה איז בעןןער אוג ;ליי^ער ,װאס פריער ,אײךער
מען פאר יקריסצט צו טייט ^ . . .ע^ער איןיט וויא א;אהר נאף ךיא
התוןה ^ . . .ײן בױ-ש אין נאי אויף ךי נוײלע  ,אוג לין ״נזיוף װאס
איז גײא אלעמען אין לי אויגען אזוי;ידעריג ׳ אזוי ^ ל גינואךץ«
כלייכט
(צװײענליגער תנאים)

זיא זיןז
э
נאר  ,ז
״לאךפע
,די';יט
,מאן ,
״אזיע ,
,י,א;ע!4
״שט־אר;
,גיא^פי

-

ן צוא
ע »ױ

־ײבין
א&זין
זא;ט
ל אים

 .וויא
:לע ׳
:ר§דז ,
יע !'׳
אדעס
לנן עי
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?לײבט א 1יף אי׳ביג ! איןז וױין איצט אונ ער ך ע ט אפ#ר װיינען 1ײן
גא?צען לעפען  ,ןואם איז ? טיר הא.בען גיט ןול;לה .קײן גאט ?
אפאטער פו־ן;תיומות!״
אוג אלע  ,אלע האבען כײלקעלען גי ט ױי פ ט  ,אלע ה איין
מיט איױ די ;ר עפ טע מיטלײד ױ ה א ט  ,יעךער־ אײנער ה א ט .זיא
פאר' זיכעךט  ,אז ג א ט נועט זיא אפ ?ע^ען אסאןד בעםערס אינ
פײ^עךם ; בײלקעלע דואט זיןד בערו-הי^ט  ,זיא איז צוריק בייא ךיא
איויף
פ אי
זעלפײגע גו-טע ^ ל ת׳ ה ^ ת׳ ^ ע ,
;אהר ך ג ק .

♦ 3

־נים ׳
מאל

פײגעלע ךי פאפיראם^טא^עף־ן איז אװײפל ?עךף איאר ; 35

$ניט
מזךח־

זיא אי־ז ניט גאר .קײן היויפע  ,גאר ךער _פאר איז .זי־א אױזע;צטע
אױקע  ,אונ ;יט.קיין מאו^ע  ,פוין די דאזינע או:מניות  ,פאר ז־י;ט
ןיא איר דז־^ה ?פב־וד  ,אונ טאקע דעויפער  ,טסאי גןןגןזא  ,האט
זיא ןיןו ע־וין גי^-ט טיט ;צװײ טא^ען .

בו$ת
אונ
,־עטע
§טור
ײךעי
־ דיא

פײגעלע ה אט אק ײל עפךג צינגעל  ,אונ .איז ניט א :נ ר אן ע
נאר  ,זיא זא^ט « :זײן אנלנע ת  ,פאיל^ען אטאן  ,אים זײן ןי ה אך מ א ם,
״דאךפען ארג מוזען ^ ,אר ייעןע װײבער  ,װאם חד-ץ ״קיט־לען״ טיױגץ
 ,ד י' ; י ט אןי ף ך ע ר װײםער וועלט אונ ט א מער פאר ?ר־וגןט זיךךע ר
«מאן  ,אונ §אךט ןיןז אוועק_קײן א מ ע ײ ק א ׳.ק ײן א ^ מ ק א ׳ .ק ײן
״אזיע ,זקא;סט’ איהר ךער ?נרוגז געזו:נד טי ט לעבען ווארום ני ט
 ,ר) א ^ ך ע אלײן פאר ךינעןיאל ײן א פ רו ט ה ,מוז זיא פ*ן הוי:נגער
״^טארפען  ,אן ע ר א;קו?זען צו• בעטיל פריױט ! {\ט אזיױא איז
.ןי א ^ בי א ט  ,פון אומערט וןעגען ? ,ז^גען ך ס אןען לויפען אוי^ען
הויט
(צװײענריגער תגאיס)

װאם

אף־ן«

—
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״היויט  . . .מיר וועלען.זיןל ווײגיג בעקימערין  ,יזיר ךאךפין ןײ גימ ;
״וױלען 1ײ « . . . цйפאל^ען  ,אוף נעהא;ר;כזאם זײן  ,א^ז שאצק
,פײ^ר בעסער פר-ן זיןד  ,איז ךעגט  ,אויב גיט דאךף מען ױט!״ ...
אונ ךי ךאזי;ע הוייע אימיע  ,אט ךי ךאזיגע לןלוגע מחישביות האט
פײגעלע ארױם גיזאגט  ,אוג.גיטע^זט מיט איר ערישטין מאן  ,אונ
צװײטען  ,טאן  ,פון איויף מאךגען נאןזךיאחיפה ; אונ װיא א־ויף
להפעים ןזאט.זיא בײךע מאל  ,דער אונגליק ״פאר /צלײ^ךט״ מיט
ט׳שוגעים  ,מיט עקשױם  ,או$אך$ןע  ,להפעי;ס.ױקעם  1 ,זװאם האבין
גיט .גיװאלט ^כןפים זײן צו איר מײנו;ג  ,אונ האבען זיא געװאלט
ךער װײזען  ,אז.זיא מיט איר ג א ^ ע פךנסה האבען בײא איס אפנים
פרן ^עהן מאל ח1זק  ,זיא האטי .ניט יבײ ןײא.קײן שום לעה .קײן
שים פבזד ; אט האט פײגעלע מלחמה מהאלטין פאר איר הײליגע
איךײע ( ,וויא אלע אידיישע א־בעראליפטין  . , .מיט ^ריויס פײער ,
מיט מיוךא׳ױגע היזלסבות  ,אונ מיט #טעװ־ינק וועלטעל  :״איןי
לאןז פון אײך מא^ס לײט I״ ןיא האט זיןז א־ויף ךי מאנען יעךערמאל ,
געװארפין  ,נזיט ארײכ^ער אין האנד  ,מיט אײן אויבער שטיוישל . . .
מיט וואס ןיא האט פאפאךעט ; ךער ס־וף פו-ן יעךער מלחמה איז
נװוען  ,אז זיא איז גיקומעז צום רב  ,מיט אשטער ^עשלאגענע
״כעפעןעם׳ מיט אשטער גילןלאפטע אועען מיט סמנים פו-ן.פענעי
א־ויף איךע שײנע פאקען  ,אונ פלע^ט ;עטען גט . . .

,

,

פײגעלע האט פישום איופן ^יט געקא^ט פאר שטײן  ,אז לעי
״לעבעך צוויישען מאן או-נ פריוי ? ,א^טײט ניט פון האר אונךשסט,
אךער האךץטע אונ לןנעפט  ,טיט איר ^עמײ^עם פאר שטא:־.ד ,
האט .זיא גיט נעלן<:נט פאנעיזען  ,אז מאן אונ פרלי דאךפען ז־ין
צווי^זען.זיןד  ,לפחיות וויא צווײ ג^־׳ג עךלי^ע שוןתפים  ,וואם זיײען
טהױב  ,יעדער זא־  ,יעךער עסק ׳  :ע ן ע י עײן  ,בעלןלעיען אינ
בעטיאפטען ,וויא פעסער אונ ^לײכער איז; .יעךער איז טחויב
איױם הערען דעם צ(וײ טי:נס דעה1 ,ײן טײנלנג אונ טיטדעת טיט
שיל
(צוױיענױגער ה;אים)

,

,

—
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שהל  ,דאךפען פײךע ?יןךיםא־ױם לןלײבען  ,אונ מ:םהיםזײןצו ן ע פ
מײנונג װאם בײךע ^עפינען איפ §אר ךעפט  ,גוט או-נ.גלײןז ; או-נ
ווען פײךע דע־ות ווײזען זץד אוים פאר ^לײןז אונ גוט  ,דאן איז יעדער
צד טחו-יב עטװאפ אפ לאזען פון ןיין  , пузמאכין א ^טיקלע
הנהה ? ,ךי אזפון ?ײלע פעפטע ךע־ות זאלזיןז ^ליסעןאײן.דזעה
אנוטע  ,פײךינמ מ־׳׳^ביות זאלין ןיןי צו• [אמק גי^ען אין אײן ה1יכער
?ןלו^ע .גלײפע עצה ומס^בה ! אפאןז מאל איז יעדער ׳שו$ף מצד־ו
טחױב אויב ן?ר איז גיג?ייג  ,גין׳ןךאי ךי ׳טולזפות  ,צו ^זװײגין ...
אי־בער #וױיגען  ...אריבער לאזען,י < ט ^טעלען א־ויף ײ פיפלעןז״ ...
ניט מאנגען פרן אװאןט אלוואךט  . . .טיט אלע מי4ליפ.קײט פאר
'שטארקען ךעם אךזדות  ,ךעם שליום מיט .די ללבישאפט  ,או-נ לס־וף
קויטען זײ  ,טיט ךעםדך־ ,צו• די העפפ^ע מךרגיה פו־ן א־^ליקלייען
לעבען  .זײ ױערען צנוײ {לײכע סברים ׳ צװײ סבךים מיט אײן
טךזש^ה  ,מיט אײן ךציון  ,יאונ טיט אײן :גשטה ! ן]בױם וואס לעבק
ניט §אר ןיןז  ,נאר פאר דעם צװײפזק  ,װאם טײלען זיןד לײךען
מיט ®־ײךען.גלײכע םלקים ; לברים וואפ העלפען  ,װאם *טטיצען ,
װאם זאךגען  ,אײגע פאר די אװןעי־ע אין ךיא גוטע צײטין  ,אונ
פשיטא פײא די #לעפגןע צײ$ןק ? $נ ת ווער פון.ןײ וועךט לןכאנק ,
גיט ^עזו/גד  ,א .ז .וו.
פײגעלע האט דער פון ניט געװאלט ורי^ען  ,נאיען צנוײטין
ןט האט זיא געזא;ט  - .״פוין ךי ®א:נפלײט  ,איז אײנער ארעבטער
ױט פאראן  ,אױס ׳ טער וויל אין־ ךי ניט^אנען  ,איןד וועל א־^ענטע
פאר לאגען!״
בײא ךי לאזיגע פײגלען האט זיף־{ילעךינט די ?זלאבה דרײא
יאהר פםךר או;ז.ער אפיםע,לע פעקאןטע פעשע היענע ,אונ פאר ךי־
ךרײ יאהר האט ןיא א־ױם גילעךינט ך א טלאכה  ,צו זאטען טיט
פײגעלעם טבע  ,מיט איהר םאראק^ער  ,טיט אירע עקשנ1ת  ,טיט
אייע לןאפרטין...
פע־^ע
(צװײענדיגער תנאים)
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פע^ע חיענע איז געייען אטײךעלע אין די יארען וואס איויף
צוא אלע
;עןערךיט ?װא^יג ,אונ האט ^אגץ? 2לעד
ניןאװעלעוין  - .צווישען איךע בעקאנ^ע ^ײגען ^עווען ך א ןיורײא
*וזץ־ים פײװעל דער לאג^ער  ,אונ לע,קעש לעי גזןןןר $ ,יװײ ^גײךער
אךבעטער וואס הא$ען .גיאך^עט גײא איהר .ברוךער ' חײקיל ךיא
.קױ;זע אײגעל .
פע׳שע חיענע האט גיחלטט ןאןז לעקע׳שעם טויט  ,אונ האט
טיט 8ײער .גי׳טפײט א1יף ךעם טאופין פײװלען ; לעקע׳ש איז בײא
איר נעייען.אטלאןי  ,אוג פײװיל א׳טטיקל ^לאטע ® ...אר לעקעשין
ײאלט זיא אפ געגעבען איר לע?ען אמ 3ײ פײװלק אפ ^ענומען
1ײנע יאהךען אונ טעג .
חײקל ךי לףיזע אײגיל (ער איזגעװען״קאסאק א־ףיף אײן א־ויג)
איז אבער געווען אישנײדער ױט רןין שיוטה  ,ער האט .גיװאוסט
^מנךליןד ךעם;גרו;טעןךןילוק .צווי^עןךי צװײ בחווים _ ,אז פײװעל
איז אמײ?טער  ,אונ אײן ערליטערמע^ז  ,אונ לעקעש איז אך\ציל ,
^זאךלאטאן ארנ אגאר ני#ט  ,ווי^ט ^טיוינ אונ ר־ױןל־  ,רוי9ע:נדיג
וויא נױיט 1יין #וועפטער האט אין ךי בײךע פהוןים אטע 1ת  ,אונ א1יגנ
ןיא וועט,סתונה דואבען טיט לעקעש רעם מטזר  ,וועט .זיא ךיא
אי^לגקלילטטע 1ײן אויף ךער ^א^ער וועלט  ,האט ער זיך גי׳טטעלט
אױ§ק טיטען.וועג  ,או-נ;יט ןער לאזען צום #הןז טיט לעקעישין .

,

— .נײן היין #װעסטער!״ האט הײקל געזא^ט « :דוא זאלסט
טיר פאלגען  ,איך ’מײן אונ וויל ;עווים דײן ט־ו^ח׳ ןײן .גליק ;
אר^גליקליןז וועטט די 1ײן 5אר לעקעשין  ,דוא קוק .ניט א־ויף זײנע
איצטיי^ע^נךלעןז ׳ ער וועט ךרב אנ ע מ ען אונ װעט .אנטל־ױפען ךעם
$׳?$זען ח:וךש נאןד דין סתונד״ ער איז איטג טיט ״אבינטל פיעער״
לגר וועט ךיר דײנע טײנער ןיןען מאל אטאג צו• פרעכען  ,דו װײסט ניט
וואם פאר איל ביו^יק  ,אםלזר דאס איז ! אט זעהפט דו פײװיל ( ,א־ויפן
קוק איז ראןד ״אלעטע^קע״ אמאו?ר  ,אגאר  ,א;ער אין תוף אריין)
איז
(צװײענדיגער תנאים) •

,

איז נײיל
וועטט з
האט ךיו
ןןאל

א פי ע ם

זעהעגדי
חיענע גי
איויף פ,׳
טיאלטע
«

זיא \אל
פיךק גא

איר סזל
פײװלען ,
פ
ןני א.לײן
א^רענןלי

ןויא א^:
ווילי ; חיי
וואיטער
1ײן 3לה
פאר ךי (
לע^ען ׳
אלעס ?זז

געבק ׳

טײ^יען

—
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איז נוײט צו ןעפיגען א£א פײנעם ׳ ^ךלי־בען  ,אונ ^י ל ען בחור ,די
 гא1יף
וועפט ?ײ איט ןיין ךי גאןןיע דעה ׳ די ״קאפ איויף דיא ?לי״צען ; ןןר
; או ע
האט טיר ׳טױן הו;דעךט
האט ךיר ליגי ? ,ך חלעט נאןד ךיר ,
ןיווײא
$אל ;עזא*ט  :״ןןף געטט דיר אן ^קא:5קע גדן!״
,ייידער
— ^ר איז ןאןיעןין א^זיזן . . .
 1ךא
— לאןז ןער פון ^ ,אג איןד אים הײנט אײן וואלט  ,זא^ט
אלזהן גי^ואךען פו-ן •<רות  ,פון ;סורים,
ישחןי  ,ךאס איז
тהאט
זעהע^ךיג אז דו װילפט אים ױט . . .
בײא
— רילטיג  ,אזוי טײער ןנין איןי בײא אים ? האט פע^ע
ןע׳טין
חיענע געזא^ט ן ״אךךבה  ,וןאלג איןי ךר ®ײן ?נרודער ' . . .״ אונ
נומען
איויף פע׳טע חיענעס לי־פעלעןד האט זלןז־ גיװיזען א?#ײכעלע
טראלטע^ךיג  щ ,אין א^ת׳ן גאךט זיא דאןזהאבען אזא מאן  ,װאם
א'ױג)
זיא \אל ’קאגען 1ײן אי^ער אים 'אגיוועלטיגערען״ וואס זיא זאל נןאנען
ארסט
פיךען גא^צע ,ראנךעס״ אז איהר ןױךטען פײגעלע  ,זאל ט_קנא זײן
יױועל
איר סזל - ',ךעם זעלגייגען טאנ דזאטחײקל איןער גערעט טיט
'4ײל,
פײװלען  ,אז 1ײן שװעפןןער איז הא^לאסנע װעךין 1ײן פלה אונ פריוי .
» דיג
א1יגי

דיא
:עלט
•Г

*לפט
ליק ;
זײנע
ךעם
;גער״
ט ביט
אויפן

«ױין/

ז : -י

פײװיל דואט לשעת® пЗДגץןניעצט אביםעל מיט די א?0לען,
וועט $ןאן א:גר1יסע ’נבלה ,
ןגר אלײן האט איױןז פאר #טאנען  ,אז
»#רעלןליפע צןלה ; נאר פײװיל איז געווען  ,ןויא א#טיקל טײג ,
ןויא א^^יקל וואלןם  ,וואם יעךער האט זיא געקא^ט ;קנעטין וויא ער
רויל ; חײקל האט אפעךטל ^עח ױךעט  ,עטלי^ע הײ^ע װאךע^ע
וואך^ער אונ ד.אט גיפוי^לט נײא פײװלען ; פײװיל האט אפ געןאגט
דין 2לה ; .ןײן בײלקעלען  ,אונ איז אהתן.גיווארען §אר פע׳טע חיענען,
פאר ף סײךיל װאט ער חאט זיא אלע טאל ליב נעהאט  ,רויא דעם
לע 3ק  ,או-נ וואס מער ןיא איז פון.אים געלאפען  ,א־ויף אים ?י 3#ײט
אלעס יןער  ,האט ער .זיא ליב באקומען  ,או-נ נלײט ;עוועןי אפ
געבען ׳ 1ײן גא^ען לע?ען ׳ פאר ךיא 4ד־^ת  ,פאר ךעם
; ,
«ײ^יען א^ 1י . . .
נאר
(צװײענדיגער תנאים)
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$או דער נארע^ער פײװיל  ,רןאט ןיןי גענאךט  ,מ־וךא׳ךג אפ
3א:לד איויף ךיא צווײטע וואך ^ ,אןי
גענאךט 1 ,ײן ^עיות האט
1ײן ל״תוןה ארוים גץעך.ן  ,נאר העל$ען האט ער ןיןז גיט ^עקא;נט י'
פײוױלפ ?ריות זײנען ?.יװאקםען פון #ןך־> צוא $עה ; פע׳שע חיענע
ןןאט אױף אים גיהאך^עוועט מיט איר גאןצע סא?ט א־נ |5לא;פט ,
ךעי־  Щ Ц Щא־וי^ערסאר נאגײט ןיןז םיט .ךין פאר זיגת^ען
.קא^עךלשױק פיל ןעםער ; נאר טיט ךיא אלע קולות  ,׳^לות ,
עואלךען  ,גע^וײען  ,איויף טיט די א?$ע ^ טלע ״גןױפ״ וואס פעשע
?ז
חיעגע .נ^לעגט .אים פײװלען.מגבד .ןימ בטקיום אײן איבער3ײ3ען ׳
פאי יע.ל
?טקום אמי^־אג  ,איז ער שוין געװאהןט געײען ׳ גאטור ןויא דער
האט ג ע ^ ע ן אונ ןעליטיגן ׳ ןי:קװעצט
אקס טיט 1ײן ?וא?ע ,
?זען לא5
אויס
װע?זק
פאר
׳
פבײנד
גו^ען
»ײן
געבואט
איוי^ען האף<ען ; ,יט
ךי ;אנצי
»
ײן
1
בעטין
אונ
,
הארץ
פיטערע
דין
,
ך־ות
גרויםע
דער צײלען 1ײ;ע
ךאם ?שו
עצח ; זײןע צריות !יינען אבער ^רעסער שטארקער געװאךין . ,דיא
>}יז דאס
האט
דואןען אים צו• געטרא^ען ^אהענטער צוים האך?ען  ,פיױױל
?ןרײבען•
איס
ט
מורא ^עהאט פאר ןיןז אלײן  ,ער ןזאט געפילט אז עש ? ^
דעם «?I
ךערכ־ןאפ ; ,שם ד,ײבט.זיןז ךער טוס  ,ךירט זיןד פו-ן זץען .
?ין איף
מאו-ס׳ן >
»®»■»—М
זאל אי“
׳1
■
4Ц
I
אפ פון ו
לײפ אונ
1ײן? א
אונ איצ
װאם טוו
דעי צײ2
ױךעהן .
ךיא בו^

ךער גרי^ ♦
'( ־’1

 ״וואו• איז געגיען סײן ך^ח $ ,ײן ש^ל ? . ..״ מראהט טיטזיןי פיױױל  ,ךצקדיג ?ײ זײן ^ײךער טיש  ,האל^ע;נךיג אין ךיא
ך,א;ד אןאר אךביל פון אישטיק אךבעט  :״ןויא אזוי דזאכ איןז .זיןד
געןאזען אײן ןײדען פון איר  ,איןד זאל נעמען לעקעש דעם ממזר
פאר אײן אךבעטער  . . .האי איןד באלד ;יט ןעךאךפט §’אר
^ ײ ן ? . ..יוױיס איף גאר ;יט »ז.זיא »יז טיט לעקעישע{ .ניײען»ײן
לייב
(צװײענדיגער תנאים)

ועס?ןע י
ש פ א ד ך;

!ייגען ?
ח 5ײ^
;עיא^טי ׳

פי
^ אנן ל

Vדו

_
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א׳ךיג אפ
לײב אוג זעעל ? אז ןיא האט דויךןז איויפ געװאלט נאי !ײן 3לח
*אןד
ןיין ? אז ןיא האט טיר 8ײגט געהאט וויא אגוןןער איר אפאל^זען ?
עיקא:נט י
אונ איצט? זזאט ןיא טיר ליב? איצטאיז זיא 0ײגע ?  ...א^.ער
ע חיעגע
װאם טוט ?זען ? נײן ^יײען אין ךי גא$ען ? !\ין צוים ךב  ,אוג אים
קכא:פ=ז ׳
ךער צײלען §שוט ךעםיאמת  . . .אז איןי האב טיט סייןע א1יגען
ייגד^ען
ףזעהן  . . .נאר ןוייא נןאן איןד דאם ךעל צײלען ? ײיא ?דויס איז
' ^ לו ת ׳
ךיא בו^-ה !. .־ .
לם פעשע
3אי ף א לעצטע וואךןןער  ,האט פײוױל ? ,זיט 3ײךע וזאגד
׳  3ײ?ען ׳
ן ע;קטזײן {$ים  ,אונ ױןז ^עךליןז צי גוײנט .
ױא ךער
— ״נאר זאל 1ײן וואס עס װיל !״ טיאכט פײװיל וויןער ; זאל
:יקײע^ט
ןןען לאיען פרן טיר  ,ווער  с цוויל  ,או־-נ מיפיל״ ?יען יוילו *אל לאהין
א־וים
^ען
ךי ג א ^ ע ^ א ט ?^ , р ф д оילו בײלקעלע ארי־ך  . . .איף הא3
4
ײן
1
עטין
ראס ;ישר §אר ךן ט  ,ןןען רופט טיר גאר  ,אונ איול 3ין אגאר • .
י ן ׳ .זײא
איז ראס ױט אגאךעשקײט ? דאךף אץז ךען;יט זײא בײךען ארוים
ויל האט
טלײנען  ,אר1יס יא^ען  ,וױא ךי הי;ד ? באךף איװ № ױט  ,לעקעיעז
ינט אים
רעם ס?וןר ,צו ןיךעןען זײנע נײ{ער ? ;אר אז איןד רןאן דאס ױט ,
אים.עגלה .זײןדעם
?זחױב . ,גײן צום ךב ,
אונ פארוואס
« . I .יא איז דאןז אײן
ןאל איןי טאקע ׳ציױן ® ,אקע  3א;לד ;יט גײן ? פאר \ואס .לײג״איןז
אפ פו-ן טאג אויף טאג ? איך נײא ! איצט איז דיא רעכ^ע דיא
גיגא^ען איןנ^לוואר ;  . .זיי
עק
חיען ?װאוזײ^רע .עךטער
װאיי
2יי;ען ? אט איצט גײא איף פײװיל דואט דף אהײב ^עגעפען פון
«כט טיט
1ײן 3ײגקל טיטאז.א טין ^ר־ויןןען אינןעט  ,וויא אימיצער װאלט אים
אין דיא
;עיאגט ; ,עטרי^ען ^ ,עשלא^ען.אין_קאךק«פײװיל.גײא .ג;כער 1״
איןז .זיןז
נם מ№י
פיױױל חאט א1יף ןיןז אר1יף גיחא?ט .זײן ראק ^ ,ענומען זיץ
ט §’אר
^א?ןל אין הא^ד  /א^נ ארוים נעלאהק איױפען נאם .
ר.וען_א־ין
י ךער קילער ווי^עלע  ,טיט ךעם פרי^ען לופט פון ךרױ$ען
האט
(צװײע^־יגער תנאים)
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האט פײװלען אפ.געקיהלט  .ןנר איז געקומען צו-א זיץל־  ,אונ האט זיןז
אווײלע נע^טעלט .
״גײא איןי 18אקע צום ךב ?״ האט <גרװיךער מיטזיןד
אבער ךעי ס'1ף זײן ?װעל
עמײןען טראפטען נו• ? יואס יזיעט
גיט מבזה זיין או^זיפט ?וועל אי־ ױט איויףפוךען
וואס איןי װעל דאךפען אלײן רעי $ליז?זר 1ײן ?אונ
טאקע דער טאג^־ער איויןי ?  . . .זאל איןד זיןד אויטקעךען ?  . . .קוקין
אוינ #וױיגען ; זעהן אונ לײךען ? דאש ^קאן אין־ ניט  . . .אץי מויז
גײן צומ ךב ! איער רואם רועל איןד אים זאגק ? וויא אז־וי ךער צײלט
טען אים  ,אז ;יר זאל אלײן פאר $טײן ? נאר גאר ניט  ,ןגר איז
ארב  ,יזשתמא װעט ער אלײן פאר ®#ײן  . . .װאס גאט וועט געשין /
דאס וועט זײן  ,איןי גײא ! . . .
געקו^וען /
^ ע ^ ע ר  ,איז דעם ךגן-ם
טיט ךרײ
טיט ךי סאדאם פעשע חיענע צוש רב .
פעישע חיענע האט נא?ץ פרײליןד מיוליע ג.עװען  ,אז זיא
 щטיוצה נט געיןען ?אי פײװלען  ,טיט אזא 1אר  ,יויל זיא ױט
לע^עז •

ױ לעצטע װארטער האןעןפײױלען מיא שפילקעם ^טא?נין
?יױ האט איוים גע׳שטעלט זײ;ע גײךע א 1יג ק א־ויף פעשע יהיענען
טיט אזא תרזנוױם גןוק  ,װיא <$ר יװאלט זא^ען  5״וואם ינין איף פאר
אנאר ? זאג אז  иױילסט טיט טיר ױט לעבען  ,װײל לעקעיש.ךער
מןזזר׳ גענןעלט דיי־ ?ע^ער! איי<ר וואפ װילשט רוא גןל ^ןן
פ.ץ טיר ?״
А А ~ 0*с*£Г .’}*:*£

<

•' * .׳ • V .י י .־.׳  - 1• 4־*• •־*.- .ג לי ; ג

ךער רב האט אפילו נעװאלט מא^ען א^ליום( ;..אט ווער
.עם האט פײנט ^עלט ! אונ ?זקזא:גט אזךיא פלי קוך׳ט שטארןען
פאר אקאפילןע) ! ןאר װאם ^זער ער האט געװאלט האט פעישע
חיענע גע^רי^גן .אז.זיא וויל ניט  ,כ*יױויל איז ש1ין,דוקא טרו^־ה
געװען ’
(צװײענדיגער תנאיס)

זאט זיןד
־ט זיןד
? יועל
בויען
‘ אונ
• קיקיז
ויף םויז
“ *ײלט
 52י איז
מ ? ץ/

7Щ
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מ® - . . ;/אונ ךער רב רואט ףןד געשו-זט נעןזען צוא ןץנע פלים . , .
א1יגע^לינןליןי איז בע#אפען געוואןען אכ;־$ר  ,טיט ערוח ו
מיט אלע מפ׳טיךים עס האט געדויעךט ^קאר;ע $נה צײט ! ,ײגען
ךי ןעוײ געבו;נןענע ׳ לי צװײא ?י^ענטע^ע /ױיוען אפ געבוגךען ,
אפ גיפקטעט  ,אוג ?ראי ; ;עךער האט ןעמא$ט ן\ין װאי ¥ל
וױל  ,אוג טאוזן װאס ער וויל .
עטליכע §אג ?סדר האט דער עיולס ^עחאט צו רײךען  ,אונ צי
ךער ^ײלען  ,פרן ךעם פלוצלעפען ^ט ; ;אר טא״קע נאלד האט זיןי
געלאןט הערען גאײעם איבערען :$#אט _ ,אז עס וועט 1ײן
אנײע חופה  ,אונ דאס איז ^עווען א?ת .
פעשע חיענע די ?רושה  ,האט זיך ?עטמען מיט לעקע׳ט
ךעם מ?וזר  су ,איז געווען  ,ךער צײלט מען גאר אגרוים ארט^ע
סעו-דה  ,קלשון ןשטחה ; לעקעיש איז {יװען צי ?ױעךען  ,פעשע
חיענע געלײם  ,ךי ?לי קודש א־ויןז ,אונ ראש »י« אלעס געװאיק
פון צװײ אונ צו פליעדענע . . .
נאר אײן פײװיל איז ^עײען אונצו$ױךע;  ,י\יא פריער אז;ײא
איצט  ,ךער נאמען ״גרו׳ט״ איז בײא אים געװען וויא אשטײן אוייפין
האלז  ,װאם #לעןט אים  ,אין ישאול ההתיה  :ער איז בײא ןיף
;עװען ז.ץער גיךער גע^לאגען  ,ער האט בײא זיןי געפיהלט אן
דאס שפןראפט אים גאט  ,פאר ןיין יזע^ע ןרויםע עןלדז  ,י ןע^ען
ךיא ית 1מה ,י

—

(צװײענדיגער רגאים)

—

אײגער

—
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♦5
ף א ב אןןן .

אײנער אלײן אין אנןלײן ציטמעליל■ ףצט פ־ױױל וער לאננער
פײא זײן גרויסען זאנײדער טיש  ,פאר ךרײט אפומ איבעי , ошу
שטף־נעװענדע א־שטיק אלבעט  ,אונ איז [ײער §אי טלא;ט  ,מײלע
װייז רײםט זיןז אריױם פו-ן זײן ?רוסט אשװערער זי?טץ  ,וועלנען
פײוױל בא.%לײט אים יעדער מאל  ,מיט עײן א^ןןעךביךצין ו\אפ
מען כןאן מײנען  ,דאם איז אמין נגון ; . .
נאר אוןגעריכט  ,האט זיך גיע?י;נט ויא טי־הר  ,א-1ג גא^ץ
שטיל גא:נץ זאנט וזאט זיןד אויפין שװעל ^עוױזין ךער געלש־
אןגיטלאקיךטעױ שאײל  ,װאם פײװיל דער לאעער האט איתם אמאל ,
?ץט איאהר צײט צוליק  ,ןײער גוט ג;קא;:ט .
רעם ךאזיגין שאײל האבין אלע ױקאנ:ט  ,אינ ווער עס האט
אים ניזע־ען  ,האט באלד גיװאופט  ,אז אינעווישיג אין שאײל
^עפץט זיף .קײנע אלךערע  ,אויפער ליא $אכע טריעע האדע !
רער י ן עה ק מג ךעם מאל דעם בעקא;נטען שאײל  ,אי־ז פײװלען
כןאלט ;װואךין  ,אין זײנע אלע אפךים . ^ .
וואש ער והאט זיןז אזוי ךער שיאקין ׳ ל 1אט ןני אלײן ןיט
גװואושט^ ,ל דזאט ױמיץט  ,אז ךיא נאבע טיײנע האדע ,איז
גיקומען זעהען אן אים ^קמה  ,איהס זיךלען שילטין  ,פלוןין I
ארײן ג ײ  $ךג מיט בײדע פיס אין ךעם גןלײגעם א״^ין סיר׳ל
אונ צו מאכעגדיג דיא טיהר ארוינטער ןיף  ,ליאט זיף ךיא באבע
א־ויס גיךרײט מיט ךעם פנים צו פײװלען  .אןיס ױשט/גלט איויף איפ
אירע בלשלליבע א־ױגען  ,ארעגעלע ג ע טי איפ פיװױלפ ח^כדיןין
^גים  ,אונ אהויבין א?לײלעכען ״גאט העלף1״ נחאגט .
פײװיל האט ק־וים ױ^טפעלט ״אגוט יאהר!״ עי איז אזוי צן(
מישט;יווען  ,ער האט ;אר ניט געװאיפט  ,װאס עױ זאל דא טאמן ,
בעטען ז
(צװײענדיגער תנ־איט)

-־-

21

—

בעטין ך א באפען זיצען  ,האט ער ניט כןײן בײנקיל  ,ניט בעטין
זיצץ  ,װאס האטדאס פאר אפנים ? אונ הוץ אלעם דעם  ,וואם
דאךף זייא אי־ם ? װאס וועט ןיא אים זאגין ? . . .
— ״װאס ניאפשט דו פײװעלע ? לעפסט דוא ? ?מט דו-א ישוין
<ילוי?ט איז גאט פטור געװאךען  ,פון דײנע ?רויקע צרות ?״
ך א דאזיגע עטליכע וועךטער דואט ךיא יאבע טרײנע האדע
.גי5ךע?ט מיט אזא נגו-ן  ,מיט אזא טאן  ,װאם אין איהם האט ןיןז
גיהעלט ^ ,ר־וי־ס מיט-לײד  ,אטר״ע כסמנ1ת ׳ פין א^עטכײע מוטער ,
וואם בעזאך^ט ןיןז פאר איר קץךם יסורים אונ צער,י אונ איז מלא
שמרןה  ,אז ךער קץד איז פון זײא בעפרײט גי־װאךץ  — ,וויא
אקיהלער געשטאקער װלנטעלע  ,א1יף אצודזיצטין אפאלשװיצטין
טעלשען  ,איז אים זײער ליב  ,זײער;יחא  ,אט אז־וי ליב אונ ניחא
איז גיווען פײװעלען ךי באבעם װעוטער  ,י*ר דןאט ןיןז אפיםילע
בערוהי^ט  ,אונ אפ 5עבע?ליג ךיא באבען לעם איטצעען גײנקעל ,
אויף װעלכען ער איז ױזעסםען וזאט ער גי>א?ט  :״איף דאנק אײןי
באבי׳ג ! גיליוינט איז גאט איןז בץ שױן איבער ^עקומען  ,או-נ אפ
^עקיטען 1״
— ״פיהלשטו דו• פײװעלע יא ׳ אז הי האסט געלאלפט אפ
#קו-מק ? איצט ביזט לו• אױץז מ־ודה ? הא פײװעלע ? איצט װעסט
״דו ^לומ־ק  ,אז ךיא באבע האט געטײנט לײן טובה 1 ,ײן :גליק,
^»,ער ^אר גיט '.״
*•"• ?-
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— ״איןז בין מודה  ,אמת באבע  ,אטת ! איך בין וועהךט
געווק ךעם'קזטעקין  . . .איף האב סײנע צריות כשר יפאר לטט!״ י
— ,װאם טרא?סט דו■ איצט ^אהן פײװעלע ? ד״א <
— איצט יייל אי־  Т1א3י?ועלע אפ ױל־״ען  ,אביםעלע אוטקוקין
א1יף גאטטעס װעלט  ,קומען צו זיף־ . . .
זיא
(צװײענדיגער תנאים)
• י  -י.
| '•־=. .־ - ..
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— ״זיא האט דיי אפנים גוט ארום גענומען ? ...
— וואס הײלט ןענומען  ,איןי בץ גיפלילין אט וויא איהי
זעהט *קאק ?ןטאי!״ חרץ ךעם טיעז > ?ויט ךעם ןיעקעל  ,טיט ךיא
נאךל $ -ער האט  .ןיא ?ויר  ,וואס אהאר װעהרט ניט איבער
;;לאזין ♦ . .
— ץוײ&ט דוא ׳טוין אז ןיא האט כותונה ױהאט מיט
לענןע^ין?״
— ״ךאם האגי איןז גיװאופט  ,טאקע ךעם עו^טין היוד׳ט
איז צו טיר א;נעקומען ; . .׳
נאןז מײן סתו^ה  ,נ אןד וויא
— איי ! אי ! אי ! דאס איז א^טיק ארורה . , .
פיץױל האט גע^וו^ין .
 - .או־נ אז איןז וועל ךיר פײװעלע  ,וױיער גערען אגוטע
פלה  ,וועסט דו טיר ?א^ין ?
,עם״קאן.זײן  ,איןז םײן אז .איןד וועל אײןז פאלגין !— גײן  ,פײװעלע  п ,רײד מיט טיר רײנע כןלאךע וואך^ער
ױט ״עם,קאן _זײן״ ״איןד טײן״ווילפט טיר פאלגין?’
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 איןד װע? אײף פ־אלגין ןאבע ! נאי יאיעלאע א^לײ?ע.־אןז ׳אי  ,איף האב ׳ט־וין מ־וךא !
— דו ?יןט ?זרו^ה אילעי לעטין לײן גװועזע^ע פלה ךיא
גוטע ױ *גךלילע לײ^ןעלין • • •
— ״אוךאי בין איןז טחױב זיא פעטין . ,זיא זאל מיוסל זײן
;עגעם בזיון,יאוג איר^אויע וועט פועלין 3אי איר  ту ,זיא זאל טי־ר
מוהל ןיין ? אײפי־ג עעל איןד איץז דא;כןי<ן. 1
— ״איןל וועל פ־ועלין  ,ןאר אלןלײ;ער ףעאי איז ךער באי.״
— ■ךמײגוי ? זא^ט גיאבע  ,זא^ט ! לואס װיל .זיא פון מיר ?
— ״דאם וואם איןד וויל פון ךר!«
— טיט רעטענע^ין ,י רעדט איהר באלע מיט טיר ? איהר
װײםט
(צװײענדינער תגאים)
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וױיסט דאןז איןי ?ין אפראס^ער סי רכ־ןים ! אךרבה זא:גט
ןוילט איהר פון טיר ?
— האב איןד דען ליר טהילת רײךין ױט גיזא^ט  ,איןז וויל
דו זאלשט טיר פאלגץ ^ ,אלגין אוינ ווערין אהתן §אר ךי פלה וואמ
,איןז װעל דיר זאגיןי.
 א ו נ ןיא . . .וויל אויןזדאס זעלפיגע ? אז איףךאי אײך$אלגץ  ,מער ;אר גיט 1
— ״גאנץ ריפטיג פײװישל !
 נו ?יװער איז זיא ךי פלה ? אךרבה זא?ט  ,וועל איף לועריןאונ װיםםין .
 די פלה איז פײלקעלע ! ד^קאנלוט זיא ? אט ךי בײלקעלע* װאס דױא הא?ט .זיא טבןש גיווק  ,ךיא זעלפי^ע כײלקעלע װאךט
א1יף ךיר  ,אונ איןד װעל פ1עלין נאי איר  ,ךא זאל ךיר מוךןל
1ײן  ,אונ דײן פלה איפער אנײעס זײן !
 איןד §אלג אײןד בא?ע  ,טהו-ט וויא איהר פאלשטעהט I— אײצט טאןשט רו• פײװעלע א1יף אסאןז גוטעס נואךטין/
איצט ןז א^ ט דוא ןימנר זײן  ,אז דוא וועסט נאןז אמאל נײןדיאונ
^לי;קליןז 1ײן ! ^ײלקעלע איז ןײן גליק  ,או-נ.דיין גליק האט,קײנער
י ער װאךט אויף ךיר!״
,
גיט צו
רעם זעלפיגין אווע;ד איז.גײוען אצװײטין ןןאל תנאים  ,רזתן
?לה הא?ין !? 3ײךע ױ^עסט ; ,אר י וועי?עם בזייון איז גיווען
^רעי£ער  ,האט ןער ®אך^ע^ער עיולם צום ^נאים .קײן עײט
;יהאט ׳ דיא זאןז ריכטיג צו■ 3א?ןלערין •
טיט  мטאג ;אפין ל/נאים  ,איז גייוען 3ײ פײװלען טיט
בײלקעלען ןזתוגה  ,א1יף ךיא סתונה איז גיווען א;גרויםער ע1לם ניט
אזוי צו ליפ דעם חו^ן  ,וןי צו• ליב דיא פלה  ,דער עולם איז גירוען
זײער פרײלע־  ,התן עלה דןאבין פיל ®תנ־ות באק?ען  .באלד נאןד
^ נ ה האט פײװיל ^עדו^ען ארעהטע דירה  ,טר האט געדוגגען
אפאר
(צװײענדיגער תנאים)
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אןאר גו^ע אךןעטער  ,ןנס האט אים א?געהײבק פון טאנ טער
טצלח זײן ; בײלקעלע האט אים אפ געדזיט וױ ךי אױג אין זקאפ ;
פײװיל האט גאר באקויזען אײן א^דער פנים  ,טיט איץ א;נךער
האט גיהאט  ,האט ער איצט
^זטאלץ ; נאןד ליא ^חית  ,װאס
נעװאופט וויא צו קאטצין בײלקעלעס גי?1ראישאפט  ,איר ליפשאפט ,
’
מיט איר גרוי^ע בל.יה־שא?ט .
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§ײ.עלדיג.ע Щ у р
א^לי;קלינין חיודש סאט פעשע חיענע אפ ?ילע?ט אוי־ף רער
וועלט טיטיאיר ליפין לעקעשץ !
נאר וןאס טויגין דיא סדישים ךיגע גללקק? װאס העלפט יעןער
^ליק  ,יע^ע פרײד  ,טיט יע^ע שטלןה  ,װאט.גידויעךט איין מינוט
איץ טיקו;נךע ? וואס פאר אטךײקוט האט יע^ער ?לי^ךער  ,פון ךיא
א1י^עג?ליקלי;ע ליפטיגקײט װאס ;גר האט ^יזעהן ? אז דער;ח^ק
§אר דאפילט .זיןד  ,א,ינ §אר ?דעםעךט זיןד דער ^אןז א&אןד מער !
^ליכ־ןליןד איז פלשע חיענע  ,מיט ;ענע ^ 30לץןליכע טאנ
^ווען,יאןער וויא אר;נ;גלי;קדיןד  ,ןויא $י»$עו  ,וויא פיטער  ,איז איר
ךער^אןד .גיװארין ? . . .
פע׳טע חיענע תאט א1יןד ךעם מאל געטײנט  ,אז .זיא וועט
ןיין ךיא האך^ערין  ,זיא װזיט אים לע^עשין  ,א־ויך האלטין אין
ךער מיורא וויא א$אל פײװלען ^ ,אר ןיא האט.זיןד אפ גיגאךט .
— װאוי שלעפטט דוא זין־ ארום אזוי שפלט ? הא ? ! , . .
האט פעשע חיעגע גיפרעט 3אי איר לעקעשין דעם ?רשטין £אנ
פון צווײטין חודש  ,נאך «ייער ןזת^ה  щ Щ ,לעקעש ד,אט ןיןד
פארזאטט
(צװײעגדיגער תנאים)
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פאלזאטט מיט .א׳שעח אדער §ער  ,צוא קומען אדלים  ,וויא 1ײן
#טײגער איז .
איז ^1ין
פון ךיא ךאזיגע פרא^ע  ,האט לעקלש וואס
?מילא ^רז־גז אונ בײז גיײען איויף פע׳שע היענען  ,זיןז ;יפו^ק
באלײךי^ט  ,י »$עם האט ריא פכאנע  ,מיט אירע טלאפ . ,גיג)לו;גען
נזיט ךעם נגון  ,וואס אניײ^ער לעהךער ?לק ט דין תלמיד ; ' אוינ
^נר דואט ןיא ?אלד ג/קטפעלט .
— אונ פאר װאס וועךסט ח־•ױט אריוים גי׳טלעפט.אזוי שי-עט ?
םא ? ! איןז פלעג ךר !
הונרעלט האלמאטין לןלאפ< וואלטין זיא וןײניגער צוא
טוטילט  ,וויא דיא קולצע ל2טובה ; ןיא איז אװײלע גײטטאנען וויא
צו־ מי־שט  ,נאר באלד איז זיא צויא .זי־ גיקרמען  ,אוג װיססיגךג
באי .זיןד  ,אז קיוים וועט זיא אים דעם מאל פאר $מײטן  ,וועט ער
שױן תמיד איבער איל האבץ ךיא מטשלה  ,אונ אז זיא וועט ןיןד
#טעלץ פע?ןט אנקעגין  ,וועט ער וויספין  ,אז ער טאל ;יט אריויס-
טךעטין געגען איר מיט.אזעלכע האלטע װאךטער  ,האט זיא צוא
זא?ק ױנומען ךיא פחיות  ,אונ געבעוןדיג מיט אפאר טעלער וואס
זישען איויפין טיש גישטאנק צו■ גשלײט צום עםין  ,אטלאסק אן
ךעל עלד  ,האט זיא גיזא^ט־ *ווער ליעקע׳ש ממזר  ,ארויסױשלעפט ,
ןזאט כ\ץט;גע נאלט  ,פאר הא?ט זאלסט דו-א װעוין  ,פון
םױזע?ט טתיות טשונות  ,אז נןײן טאטער זאל דיל ניט העלפין ,
אי$ךה ^אלסט דו יוערין פאר פײװילסט טיגזהטץ נא.גיל״ ! ' . . .
^אר קיוים האט פעשע חיענע טקללנט איר ךר^ה  ,דןאט
ןיץל ^עלזעךט אןאר ט׳&ו^ח פײעךךיגע ״^עט׳ט ,א־נ גלײןז נאןז דעם
לזאט .זיןזיפעישע חיעגע טיט 3ײדע האט־ גיחאפט פאר אירע
אונ לאןגע
פײדע 3אקין  ,יואס !יי^ען ױווען ןויאפײער ליויט .
פי^עף ?אסין  ,אין פינגער גישטאלט  ,האבין זיןז פון ךי ר־ויטקײט
ארוי^עשפישלט ; ,אטור וויא ארעױגפושין פו-ן װאלקין  ,אונ.זיא
איז
 ’ 1י (צװײענרינער תנאים)
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)איז א־ױם ג;לאפײ א־ויפין גאם טיט אװילד גע^יײ אי ! אי  ,אי !
דיאפשקטערע גאכט האט ,דעם מאלצו גיךעלןט אויףךעםעלש^ין
^לץןליכין  ,אךער או;^יקליכין אװעןד ; פעשע חיענע האט ךעם
מאל גינאלטיגט בײם פרוךער  ,לעקעש האט פון 4־רות  ,איױס
גיטמננןק .די גאןצע האלבע .קוואךט ?יראנפין  ,וואס ער ה  .םיט
זיןד גיפלאלט  ,וײא ;ןיר װאלט ו.ויס?£ין  ,אז ךאם וועט אים זײן
אטדײפט נטקיום פעשע חי־ענען  ,טויד שבור איז ער א^שלאפין
גיווארין .
ךךײא הדשים צײט פסךר  ,ד־ואבין זיןד דיא נןלהמות צװישין ךי
פאר פאלקאיבעד גיבזזךט אלע ןןאג  ,יערער מאל  ,טיטמער טצם,
.זײנען ^יווען צײטין יוואפ 3ײךע !ייגען
מיט מער הףלסביות ,
או־טגעגא;גען מיט פאר בו^ךענע .קאפ  ,מיט צו שלאגענע א־ויגין ,
איז גיןוען $ײן פאר גאט אונ
מיט צו• ךלאפעטע פ;ים-ר ,
לײט ; ביז צום לעצט האבין זיןד גוכ&ע ^אנשין ארײן געמישט ,
א־ויף אגט ,זײא האבין זיןד
ןײא צוא זאמען געפירט
3ײדע גיגטי
צווײ יאהר איז פשע חיענע גײוען .אגרושה . ,צווײ;אחר האט
ןיא זיןז אפ גימוטשעט  ,א־וים געליסין  ,א־וים געפל/קט געװאלין ,
וייז ןיא ןתאט זיןד טפך״נם גיװען ; עס 1ײ;ען או^ער ^יקרמען
שלעכטעיאהלין  ,צו רי טלאכה פאפיראסי;סאפעראי ׳ לואבין ךןד
ניםאפט אלע טײךלעןז  ,טיט אלע וױיפלעןז א1יף יעךעי פאפיךאס
הא(ײן זיןז ױפוגען  99טאכעללנס  ,ןןען האט אנגעמײפין װאךפין
מקח ,טאכין פאר אושזשט ,אונ נאןז אלעס ךעם ,האנין '{אר
יע^ע גיהאט ?ל 1טל^ט צו פיפלעןד אלפעט  ,ךיא װאס זײןען ג׳ןאקע
טיט אמת .קשצלעללנם אין דער אךבעט  ,אונ האפין א^ײנעם
^ים  . . .נאר אזא פעשע חיענע  ,וואם האט זיןז .קײן ?זאל ;יט
א־וים געצײפלנט טיט ךיא אלבעט ׳ אוג א3־;ים האט זיא איצט
גיהאט פו-ן אשיװארץ יאהר  ,אט די פעשע חיענע פלע^ט דארפין
אפטלעןז
צװײענריגער תנאים)
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אפטלעןז צו■ הוןגעיין׳ סײךין אז ןיא ?לע?ט קוטען נצום ?רודער ,
הוגגער  ,נאר ךער פאר  ,האט
דאךט 9לעו־ט זיא פאר טרײ3ין
זיא יעךער ביםען סיטנטרעף־ן בעגאםין  ,ווארום ךיא 'שוױ^עױן
מיט איךע #טאפװאךטלעןז איז איר ךיא יאהךץ ןער גאנגק  ,ןיא
האט זיןז ^װאןגין מיט יעדער ביסין בו־ויט  ,אונ דאס האט
איר געךךץןט  ,געטויפין אונ ױצװאיץנען אז ןיא זאל מער ניט
קיקין אויף .קײגע פליקין  /אונ פאי װעמען עס וועט ןיך טךעפין
סתונה דזאויין ,
א׳ויף איר.גל־ק האט ןיןד זיא ױטךאפין אײן אלמן אמעלט
פון איאהר פופציג  ,ו ?י ט זעכ־ס .קלײנע נןיגךער  .עס איז
*גמוען חו§ה .
פי;:ף ;אהר האט זיא טיט ךעם אהטיין מאן אפ גילעבט ,
ניט אין ךיוים חךחבה  щ ,ןיי;ען גיווען עײטין וואס פעישע הייענע
איז גיט ױווען ׳ז^עךנע״ אין.קײן זאןז  ,ןיא האט אלץ געהאט ,
אי אש^עקין  ,אי אבײטש  ,אי פאטש מיט קולייןעם  ,א1יק-
^עריםע^ע האר  ,אלנט־יר נעשלא^ענע אויגין ! אונ צײטען  ,וואם
.זיא װאלט מיט ךעם װ־עסטין ! אןעטיט עסין אשטיקיל טרולןין
ןריויט  ,ןאר ווען ״ער וואלט געװען ; נאר םוף פי:נף;אהר איז אירי
טאן נע^טאךבין  ,זיא איז גיןליכין מיט ךרײא אײגענע קץדערלעןז ,
;ואס ןיא האט טיט ןעם ®אן ^עטדידץ  -אווישןןע ארעןןע
אליעה !
אהיפישע צײט האט .זיא ןיןד געראטעלט טיט ךעם ניויט
אונ טיט ךיא דסקות אונ האט צום לע:צט ;עמוןט ^אןז געבען ,
גײן צום 31אי פרן ךיא  гфп״להס אפיו;ים״ בעטין אויף ?ר1יךט
פאר ךיא קינדעךלעך .
ןיא האט זיןז אנגעהײבען נאןז פךעגין  ,װאו װאה;ט ךער
להש ^פיונים גבאי אונ דואט.זיןד ךער פרקט .
זיא
(צװײענױגער תנאים)
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.זיא איז ארײן געקו?ןען אין ךעם אמעוױזיגעם היױף װאם
מען האט .זיא געװיזץ ; ךאס איז געווען זײער אשײנער ארײנער׳
אציהטיגער היויף  ,איויף װעלבען  щךינען געװען עטליכע פײנע
ךיר 1ת װאם ^ז^ילע ןנלליפע מ א ^ין האבין געװאהנט  ,זיא האט
זיןד.קאם ךער פרעט צום גבאי .
ארײן קומע;נךיג אין שטוב  ,איז איר אנקעגין געקומען
אפלי/טע אדיקע ראמע ׳ טיט אלייפטייגין שײנעם פנים  ,וואס
לזאט גיפךקט דיא ארע?וע איךי^ע ’ן וואם דאןפט איר ?״

האט פעשעחיענע זקאם אוים

...
דאךף צום גבאי
?
 ״פײװעלע ׳ גײ מען רונןט ךיר ! ,האט ליא דאטמעה־ויןד געזא;גט ♦
הערעװיג ךעם נאטען פײװעלע  ,איז באי פע׳טע חיענען
נןאלט געווארין או:נטערין צו^נ  ,זיא האט גיפילט וויא איךע 5יס
הא?ין זיף באי איר אלנטער ^ ר א כין  ,איר איז נעװאךין פי^טער
אין ךיא איויגין < .ךער זקאפ האט ך־ פאר ךכײט  ,אײן טינוט צו
םל^ות
אוטעןלץי« האטפעיצזע חיענעמיט
דאאויףדער וועלט ?וויא
זײנען
געטלאפט ׳ווײניג פײװילס
איז ךאם טשלעןז אז ךער #נײןערוק זאל גאר אליאי וועךין  ,איןז
#רעק זיןז אומךפט !״ דער ^יךאגק האט ןיא עטוואם בעהדלגט ,
זיא האט זיןלי איאפ ןעלאזין איױף ךעס פײגקיל ?אי ײעלכין יזיא
איז ױ ^ ע ן♦
. . .

א:קליינע נוײלע פאר נאי איז ארוים געקומען ךער ;גיאי .
דאם איז ^עװק ?טעט ךער זעלפיגער פײװיל ךער לא^ער װאם
אטאל ^ ,י־ט מער וואם ער איז געװאךין ך;קער  ,פעטער  ,וואם
זײן
(צװײענדיגערתנאים׳)

~
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זײן פנים איז איצט ריויט  .אר #יינט  ,ךעד באךד איז גיװאלין
.גרעסער ! דאם [ײנען יךוב צו אלט זיאהר  ,וואס .זיא דזאט אים
ףט ,געזעהן  ,אונ עױ זיא א־ױןז .ניט ״ סנם 1יי ןיינק 3ײדע אין
אײן שטאךט  ,ךיא גא:־<ע צײט ; ווארוס יעךער האט ןיןז געהיט ,
;עךער האט געזינט א:נךערע גאלין מיט א;נדערע װעגיך׳ *5ען
זאל ןיןד חלילח .קײן מאל ניט בא;^ענען •

 ״װאס גוטעס וועט איר באבענױ ^אגין ?״ האט פײרויל מיטאגבאות־שין גגוין  ,װאם איז איוים געטישט װײפקײט טיט #טאלןיקײט,
גאןה מיט ײע.ניות גיזאגט , .ױט ךער זקאנע;:ריג אז דאס איז .זײן
^יװעזענע פעישע חיענע וואם ער חאט אמאל געציטעךט פאר
איר  ,וױא פאר פײער ; פאר פײװילס איויגין איז .גיזענשין אחשלךגע
אידינע אגעקנײצטער ןנים  ,אויס געמישט מיט אשווארצע
געל״קײט . ,זײער.אײן ארעמע - .
— ״וואםדאךפט איהר ?« האט פײװיל העלער אביקול ^יפיעגט ,
ניט עלהא:לטע;נךינ א;נ?ןוואךט איױף 1ײן,ערישטע פיאגע  ,אונ מײנענדיג
איז דיא אלטע איז לױויס טויב .
 ץולט איחר באפע א:נמ;ה ? אצעטל ? וואס ^װיי^טאיהר ?״ האט פײװיל צו-ם ךײטען מאל טעזאלט  ,זי־ צו■ 3ײגע?ךג
צוא דיא אלטע װעלהע ד!אט §אר ^טעלט איר ןנים מיט אפיעג
שאילנניל  ,אונ טךעלין האפין ןיןז לױא אלעגין ױגאשץ !
— ׳אח  ,גאט מײנער § ,ע#ע לו;ע^-ע . . . 1האט פײװיל
אוישנע׳שליצן טיט;רוים שלעק ׳ ךעך^ןא^גליג ךיא אלטע . , .
פעישע היענע האט אפער וויךער ניט גישטפעלט  ,ןיא
האט זיך אחאפ ױלעפק פון ?יץקיל  ,ארוים גילאפין פ־ן ^זטוב ,
וײא פוץ אלײבין ?דופ .
קומענדינ
(צוױיענדינער תנאים)
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קומענךינ אהײם ,האט ןיא ^עחאפט א ^ רי ק׳ געטאלט
אתליה . ,זיןדי געוואלט א־ויף םײנגען ; ,אר מען האט זיא נעצײטין
פאר"רךאפט  ,אונ גיט דער לאןין ; פעישע חיענעס זיריות מיט
עג^ןת נפש  ,האבין זיא געױךט בײם מס . ,זיא איז אביפיל אךאפ
פון דעת  ,מען האט געמתט איר אפ ישיקין  ,אין יע$ע הױז וןאס
מען הײלט גײפטליכע גןרא$ע♦ אצײט יאהךין איז פעשע היעגע
ךאךט געװען  ,ןיא האט מיט _קײגעם אװאךט ױט גיךעט  ,אי־רע
אלע כײד ,טיט אירע אלע א^טווארטק אזייף װאם מעןפל^ ט זיא
פרעגין  ,איז גיווען  -״אויןז מיר אגכאי ’׳>

ענדע

(צװײענדיגער תנאים)

