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קאליקעי
נאהמק דעם אונטער ראמאן אנײער דרוק פץ ארו־ם װאס נור

■ ספעקטאר מ. ־יו קאליקעס
א י ס ד ע ק י ל א  פאלשע ,צױויליזאציאן פאלשע פון אבילד פאר שטעלט ק

 מענשינפ אין פערדארבענ׳הײט דער איבער קריטיק ■בילדוגג,
 . רוסםלאנד אין לעבען ױדישען ,פונ׳ם אבעשרײבונ> ,לעבען

א י ס ד ן ן ק י ל א  • עגדע כיז אנפאנג פון אנציהענד 'אוג אינטערעםאנט איז ק
א י ם ד ע ק י ל א  אינטערעסאנטעסטע אונ בעםטע דיא פון׳ אײנע איז ק

פאלקפ-שריפט-שטעללער בעליעיבטען אוגזער פון װעולק
у ♦ר מ א ט ק ע פ © ♦ - 

♦ פארטא מיט קאפ׳ ц פרײז

.חדשה
רי; י שי ױן צ

♦ עבר בשפת צױן שירי מבהר
• שירים הרבה יכיל עטנו/ משוררי ממבחרי לאומײם ערבים שירים אספת

. למאד ומהודר ױפה טוב ניר על קטן בפורמאט נדפם שונים

♦ ולתשורה למנהה ראוייוטוב הזה ־הספר
 ובכריבה קאפ׳ 35 פארטא עם קאפ'.30 ויפה קלה בבריבה הםפר מחיר

4מהוררה. ובנריכה.|הר .ק׳ 45 פארטא עם ק׳ 40 מהודרה ק.50 פארטא עם ק. 5

.נײעם ניייעס
:דר־יק פאן ערשיענק יעצט א\ז

פאלקם־יליעדער♦ בעװאוסטע ױדישע !־װעלף נײע ריכטיגע דיא
. צוגזער אליקום דיכטער בעריוזםטען פון

: פערצײפעניפ אינהאלטם
טויבען. דרײא דיא (8 . טהײל (2 אין פיראמידען דיא <1
 .װעג פון פערבלאגזעט (2

 . שטערק דיא צוא »(
 .געפיהלע מײנע (4
 • ״א״ דיינו (5•

 ״ב״• דיינו &(
. דור זײן מיט משה ?(

.קאפ׳ 40 פרײז
 אונ בובהאנדלוצגען אלע אין כעקאממען צו .ראבאט ביבליאטהעקעךזגעהערעע; אונ בונהאגרלער

: אדרעםפע לויט פערייעגער ^־יפ•

К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И

И с а а к а  Ф у н к а  В п л ь н а

о) לאנד גאלדענע דאה. 
но תרמ״ט יאהר צוש. 
п) יתר״ן יאהר צום. 
 קאלוטבו־ס אדער ליעד אמעריקאנער (12

װאשיגגטאן און
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ט ײ כן נז ע ר א
.לעבען( פון פאקש )א

ז ׳צ^אדטעל ךעם אין געװאהנט ךענםטמאל האב זןיך ע ב ן ע ל אדנ מ ן ז ו ו נ א  ז
.מעןבעז אין געוואהנט דאנן אויף האט ,ר ע ד נ י ב נ ײ א

 שטענדיג זײן האט דאנן נאך .װײל איצט שוין װאהנט ןןר װאו ױײםט גאטט נור
 דערצו אונ תושב מקכעזער א לאנג אויף בלײגען זאל אויסגעזעהן ניט פנים בלאם

 מפרנם ױף האט אונ לךנרערלעך זענןם מיט װײב א פון װד נאדעשליװער א געווק ער איז
.בוכבינדעכײ פון געװען

♦ . . .י איזיעצט זןר װאו וױיסט װער
 אײנבינדער זאנױעל אז ךערצאהלען נור װיל איןל ,אויםען איך בין ךאם ניט נור

אויף שוין זיף געפינט ;ןר אויב ,זײן מוחל מיר אליז .ער , ליעער .גרויסער א געווק איז
הױפ עד נאך װאהנט ?ד אױב ,זײן מןס אין ניט מיר אויף אלזז אוג װעלט אמת׳ער דער

.מקבעז אין
 גענומען נרר האט װי;ןר נור , װד פחמער אונ גא;ץ;^־ליכער א געװען ц;איז אזוי

 נעמען בײם .געהאלטען ניט וואךט כןײן מאל ;ער.קײן האט גינרען צום םפך א ,בוו־ א
 אבגע• זיף .ער ד.אט , אךויײט ךער פאר געלד גאנצע דאם פארוים אוץל אונ אךבײט ךי

 שבת אויף אז משיח׳ן מיט אונ .קינדער אונ ווײב מיט ,פאות אונ נארד מיט שװארען
 /ןטליכע לויפען נאך כאדאךפט איהם מען האט שטקדיג אונ גרענגען אךבײט די .ז>ר ױעט

. אבגעטראבט אךג־ײט ךי האט ביז וואכען

^טלי?ע האנען איך װעל מארנען-שבת אז זיף דערמאנקדיג , פרײטאג מאל אײן
 דעם אבןרענגען הײנט מיר װעט ז.א^װעל צו וױיקט װער אונ לע;ען צו שטו^דען

 אװעק־ איף בין ,בינרען אוועקגעגעןען ען3ווא צווײ זײט איהם ^אב איף װאם בו־ ;ײעם
 גע׳ ניט נאף א־ז ווען.ןנם אפילו בוןל דאס אבצונעמק ךעה דער טיט איהט צו געגאנגק

ט  , פארוים בעצאהלט איהם איף האב ארבײט זײן פאר קאפ;קעםז צװאנציג ךי ; :ענך̂י
מאל אללע פאר מאל אײן איהם מרז איף , זאנען דעות פאר מיר ;נר כ־,ען װאם הײנט

אויף וויםען זאל אונ ארבײט נעענךיגטע _קײן ניט איהם פון אינעמען אונ אנלעהתק
, . מאל צװײטעז דעם

 בין ן ע׳ ל ד ו נ ז.א אין וײן נוכןם זיף וועל איך װי אזוי טראכטענדיג אונ געהענךיג
װאהנט. װאו,^ר אנגעוויזען מיר מעןידאט וואי גאםעל דעם אין אךײן אי־

 מיר האט מען , פיעגען בעדאי־פט ניט םף שוין.קײן אי־ האב גאםעל אץ ךא
 ,רראניצעס אונ ^ינללען פוילע מ־ט געדעכןט שטיןעל גןלײן נירריג א אויף אנגעוױז.ען גלײף
עטיב איז זאנוועל׳ן צו אךײן ^ין א.ינ אביםל אײננעבויגען זיך איך האנ אלענפאללם או־ף



 אוג אונ.קץדער ווײב זײן מיט ער נט;װאה ךאךט ,.קיף גרויםער אײן פון נעשטעהט וואם
.אךבײט..ער ךאךט

־$רעה.לעף.^ע זיף האט ךריטעל.קיך:א פאךנו&ען האט וו־אם אויװען גרוי?ק;אין
 זריטען בייךע אין פויפעטשיק ךעם אױף ,?־רײטאג אים הױז יוךישען אין,לעדען וויא ביײץט

 .^עכעדט איןער האנ־ען אונ טא»לעף פערשיעןלענע נעשטאנק קױלען הײםע אויף איז
ען איז נד:.קי אײן..עלטער ,קול ןײן אױף .יעדעם ,זיף צווישען  ^עשטאןען זײא ;ען

 נזיט_קאלטע אךער אפנעשאטט מאל אללע ד,אט אונ לעפעל ד׳ילצערנעם ^רויסען א מיט
 ךעם ;עןען ,פאךפאךעט ש_טאךק איז.ו.עשטא;ען נוײב זאנרועל־ם .צוגעגאטען װאסער

 האט זיא ויעליען אויף לײלעף ךײן ווײם א מ־ט פאךשןרײט ,בעט פאך־בעט אײנציגק
 לכבודשגת, חלות .לע?»ע״9״אויס.גע אונ ״אוםגעמאפטע״ אױם^עלעגט טײג רוי נאף פרן

 ןעשטעךט אונ אױגעלעף פאךוױיעוע מיט א.קינד געטשעפעט זיך האט איהר נעפען
. אךבײט ךי איהר

 ווײםט דו ,מאפק חלות ךי לאזק מיך ער זאל חאצקעלעף, צר \.נעם זאמועל -
ט  גײא זיטצעט־יג ]אױועל או־נ .געשךיע^ק מאל אללע ךא האט ? פךײטאג איז עם אז ״
 װיעדער א וויא מאל לעגעם האט ,ביכער כיט פולל טיש גרויסען א נעבען ארבײט זיין
: ^.עענטװערט קול

עטהון זיף האט חאצקעלע אונ .מאטען ךער פון אויעק ! האצקעלע -  זאןז זײן ̂.
. מען,עם מײנט איהם ניט וױא

*
* *

,פאךשעטט וןי ^עלאפק אקע;ען מיר ער איז דעחעהן ניור מץ־ האט זאױועל וױ
 נאף האנ־ איף אײךער אונ דנד .זײן יײא איהם חאפט מען וואס , פארזינדיגטער א רוי

 מײן טיר זאל ער זאגען פעםט איהם פעם מיט ה. ד. ארויםצולאזק װארט א איסןעיעט
 װ. ז. א• קאפלקעםז צװאנצױ. ךי איהם שענק איף ,געטנז־טט ניט אפילו אפגעפען פוף
 געוױזען מיר אונ א^עהויפען.פאר^טווערן ^לײך זיף ער:האט ,איהם אין ז.ײן עקם זיף
 נור דאךף טען ״פךעםם״ אין שוין ליע;ט עם ,פעךטיג נ?ען;אין.גא שוין איז בוף מײן אז
 ,מינוט ?טליכע גא^צען אין ןעדעעכען דארף עם ,״רוקען״ ־עם אױף שטעצען אותױת ךי
• אכגךעגגען הויז צ־ באלד מיר וועט ער

 ראס געטען זיף מיט שוין גועל אונ װאךטען צו אײך יײא שוין װעל איף נײן -
 אז געװאיסט איף האב דעךצו אונ א?טזעז5 פאךךראם אייםל מיט איף האב בוך,

 אלער פץף װי טעדויעכען ניט טעהר באטת רארף בוף א אויף שטעלען אותױת ?טליפע
.מינוט צעהן

 ^ע־ ניט לועט ??ם ,צװוארטען איהר .קע?ט גוט אזוא זײן וויללט איהר אז ,װ -
 אזו־א אונ ״שרויף״ ךיא א^ליען נרר וועל איף ,אױװען אין ךא איז פימגר ,דו;.עכען

 פא־ עין ?יט אפגעוױ^ט су ,ןאנקעל הילעעךען א צוגעמקט מיר האט.^ר לעךעטדיג
. װאךטען ^עזעץט זיך האב איף אונ י ךער_קאפאט פרן לע



 גאנצק אין שױן ״פיעםם״ פון בוף םיץ ארויםגענומען באלר באסה האט זאנװעל
 בײם איז.ע־ אט ,אײלען אנגעהױבען זיך האט אונ שטעלען צו אותױת ךי נוי־ פעךטיג
 אזױ וויגכןעל צום ווײטער אונ אויװען צום וויךער אונ װיננןעל צום אויװען פון ,אויװען
 לויפט אונ מינוט״ אײן נאך ,באלד , באלד ,״אט : מאל אללע מיר זאגעגדיג צעהן אמאל

. שטוב ךער אייבער ארום ווײטער
 איגטערעםיעכען פאר אנגעהויבק זיןל איף האכ מיגוט צעהן נערױעךט אזוי האט ןןם

 א אונ.אהן האנד לײךיגע מיט אנךערן ךעם אויף ארט אײן פון ארומלויפק זײן מיט
• • • ךגע״ ךי , באלד , באלד ״אט :םאל צוואגציגםטען אץ בײ ךער ןאגענךיג , ארבײט

< ווינקעל אין אפט אזוי ̂ער קוקט וואם געװאונךערט מיף האט אללעם פון טעהי־
 ;נר־ וואם אונ ;נר זו?ט װאם , ןױננןעל ךאזיגען ךעם פון אךאב ניט ?גר נעמט אויג ״קײן

. טרױעךיגער ױײטער וואם ווערט געזיכט זײן ווי זעה איף . פוןךאךט ту ויאךטעט  ..ער .
 אײן גאף , באלד , ״באלד :זיף מיט רעדק צו איייף ניט העךט אונ ...פון.ע?ים לײךעט

.רגע׳לע״ . : מיר צו װוידער זיף װענדעט אונ .
• • • .געו־ױע־ען ניט >ל פי אזוי ׳טױן וועט עם. ,אביםל נאף אײף בעט איף , ?יצט -

,מינוט אײן נאך . .זי איז נײטיג ךאךף מען ווען צוזעצענעש אויף ווי נור טאקי . . . 
 ראךט קוקט אונ אן זיף כײגט ,ןועקעל צום געגאלגען ווײטער אינ געזאגט ?גר האט

• ןוירער
.איהם איך פרעג ? מערט יעדערי ךאךט איהר זוכט װאס -
. .ניט גאר - .באלד אט . .  אונ זיטצק ךא איהר ךאךפט װאס ,מיף נ־אלגט .
 ווילל ךאךף כוק הײם,ווק א בוף אײ?ןר אב^רענגען אלײן גאלד אײף איףורעל ״ װאךטען

. גיט זי . .
 צו ,ױאךטק שוין וועל איך , צײט איף האב ,פךײטאג איז ;נס , קשהז נישט -

 איהם ?רעג אונ איןל .;ננטװער ,ךא שוין בין איף אז ןײן מטריח זיף איהר דאךפט װאם
.ניט״ ווילל וואם ״זי ךל איז ווער

 ר ה י א אויף אויך וואךט זעטצען״ ״חלה םיט נוײב מײן ,מיף איהר פארשטעהט -
,אויף װארט רוקען ךעם אויף שטעלק אותױת ךי מיט איןז אונ . .

? איהר װארט זשע װעמען אויף -
באנןען גײם ״ױעט״ שא^עם א בעקוממען זאל חלה ךי אז מיף איר פארשטעהט -

.געלעכעל״ ״א מיט אבשמירען זי מען םוז
רוקעןו ךעם אויף אותױת ךי שםעלען ךעם מיט אן ךאם זיף .כןער זשע װאש נו -
 אותינח אויף גאלר״ ״גלית ךאם אז ניט ךען איהר ווײםט ? ױאס הײםט װאם -

.ווײםליכעל״ ״א מיט םײדען רונןען צום אן ניט אנךעךש זיך געמט
 ךעם אויף גאלר דאם לעגען ךעם פאר ווי געדןהן אמאל ■האב איך ;א -

? וואם איז נו ,װײםליקעל״ ״א מיט מען שכײנךט
«אײ ךעם אויף זיף מיר װאךטק ךאם אט ? וואם הײםט וואם - . .

שילןט ךען האט איהר - < * אײ אײן קוי?עי גע
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‘צי.לועל ־׳ וויגקע ךעם אויף אב מיר װײזט ער אוג וועטזײן באלד נװ־ ,גײן -
 איגיעמע״ אײן ערד ךער אויף דאךט זעה איף אונ קמןען צײט גאךצע ךי לויפט ןנר ?ען

. אונ.קוואקעט הרן א ארום זיך ךךעהט זיפ זלער אין אונ זיפ .קעךטע
ק ווען ,זא^לועל ווײטער .ךעדט ,צוי.ע?עױש אויף ווי אונ -  גײטיג אזוי דאךף ט

.לע^ען ניט ןיף זי .וילל .  אונאיצטערוױ אײ אײן מיר זיא לע^ט טאג אללע ?טעט .
.צולעצעניש אױף  ךי אונ אי^קאפ ען.קראצען3א?.געהוי זיף אוג .געזא;ט ן$ר האט . .
 נאף אונ טוךמא אין ארעסטא^ט איץ >ױ ^.עךרעהט וױיטער ןיןל האט הון די - ? הון

.װאלןעט(געך הויהער
 אז זיך וואךטעלט זאװועל אז ^עמײנט אט־יױב אין איף האב ^עזא^ט אטת ךעם

 מיט וועכק }עלע^ען װעט ךי.קינדבעטורק הון ךיא ביז בוף כעם מיט װאךטען זאל אץ־
 כער אויף וואךט זי צער א פאר וואס מיט פרוי זאנװעל׳ם אויף קוקעט־יג נור ,אײ אײן
ם ̂.ען ה̂ו  טאלך באלד אונ װאךטלען דא זיןז זאל עד אױם;עוויז.ען ניט האט זין־, ל.ע
׳. איהם צו אנ^ערופען זיף האט וױיב זיין ווען ,כעם אין איבעךצי^ט זיף אץ־ האב

ם ע  איץ נאף מאךק אין .קץד דאם שיק אונ מאנן ױ?;ק בײם קאפיקעז א -נ
• ^עוואךען פאתליוועךט שוין איז חלה ךי , אײ

 װאלען ^טליטע מיט צוריק נאף ,ניט גאר שוין מיר קוקט מאנן נ_;נן:ױנ יײם -
).ועטען בײ ניט האבשוין איך אךבײט״ פאר.ךער גא?צען אין מירבאצאהלט ער ן^אט

 פאר־ בײ.יע־ען זיך האב איך ,לײען מירניט וועט אינ״קץנער גאתען אונ לײק ר
 האט ער ,װײב זײן גע^טװעךט ז.אװועל האט ,טײ;ע ניט זענען האר ךי אז שילךיגט
:געזא^ט אונ ווינקעל אין געטהין קוק א װײטער

 װעט אײביג ,ר ה י א אויף וואךטען דאךפען ניט פיעל אזוי שוין װעלען מיר -
.מינוט פאר א נאף ,אנןען קו: ניט זיך» זי . .

 ^עפלאזען זיף מינוט פאר א ווי טעהר סאף א אןער ד,אט די.קי^ךןעטוךען - הרן די
 צוזעהן ;עקע;ט ניט האט אלײן הון רי אז זיף דאלט אונ ,^ע?[װאקעט אונ .קעט5עהא־ן

 טיט בא^ליקען זײ אונ, טהון טופה א ^עװאלט זײ אוג בר״ים בןגלי איהרע פון צער ךעם
 כער איז אײ אונ.קײן צעעגא^ק שװער ,^עראפט פאר.קײנעם ,איז נור ,אײ אײן

. ^עױען װײלניט
ז; איהם האי איף ד י ל ךзא אויף ,קאפיקעם אפאר ן ע ע א ו י3צ ןйי ,ע

ע ניט .נךבה .קײן ט3לע .ער זץט ך,אט זאעועל װײל .^ענוטען ניט אונ עטען3;

*

 האט אײ אײן מאןק פון האט.לעפראלט נד:.קי ךאם ווען ארום מינוט -?עי.?גטל אין
 חלות .לעשמירטע3א די אויגיען אין לאפיטע .ךער מיט ^עזעץט פבעהליף װײב זא?וועלים

 .קינדבעטורען קליכע:אומגלי ךי אונ געװאךען פעךטיג באלד איז בוך טיץ ,שבת לכבוד
 ןיף אויפןעהעךט אונ זיפ ךי - אטטראג א־הר פון ;עוואךען עפ_רייט3. אייף .ע^דליף איז

• לןויאקען אינ לאזען3
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װײב♦ אונ מאנן

ז נ נ ו ל ה ע צ ר #

I.

.נײן״ אךער \א*

ה האט ^טענךיג׳ יוי מיטטאג׳ גאך נ ?ן: ױ א מ אז ל  אין אײלען בעךאןפטײף ג
 .עטליפע שוין שטעללע א פאךנוממען האט _.ערי װאו .קא^טאר׳ ןעך^עלךם נן:סאלאיזא

 ױ^םטע דאש , טיש פון 'אויפגעהויפען שוין זיןל האט .ער - נךקט:קארעטפאז אלס ;אהר
 ךרײ.עלטערע.קיניעךלעף זײנע אונ האנךטליך ךי מיט איהם צו געצױגק זיןז האט גןץד

:אונ.געזא^ט פאלע זײן אין אעעטשעפעט זיף האבען
א קומטען וועפט דו ווען נא?ט פאר ?רײ^ען .עפעש איפז וועכוט ת < טאטע -

̂ז ױןז הא?ט ךי ׳ הײם נעכטען ׳ שטיל זיןןצען װעלען מיר אז צ^עזא^ט אזוי אלײן או
. געזאגט אויןי דו ךאשט . .

 מאמען ךי ניט ךערקוטשעט ,קץךער שטילע ווי אויף נאר זיןל פיהךט < נא ׳ נא -
 ךי אויף פאלטא ךעם ציהקדיג געענטפערט זײ ױנה האט - ברײנ;ען אײף ך א וועל

 פארשטאנען האט זי אז אויגען אזױנע מ־ט פרױ זײן אױף ^עקיקט דערװײל אונ אקםלען
 באקען ווײםע איהרע .פךא;ע עקא.נטע3 א זי פיע״ט קוקען .יעץטיג זײן מיט אז

ען ^װאךץע איהךע ^עוואךען׳ רויטלעף וענען  זי ^לא^צען׳ אנגעהױבען הא?ק או̂י
 וױלל ןי ווי ^לײף ווינקעל א אין צוגעפיהךט האנד׳ דער בײ אעענומען מאגן איהר האט

װאלט וױ אונ טאג אױף טאג פון .ער.מךװאךטעט נואש םוד אז_א ,זאגען םוד א איהם
אין נאר < ״נײן״ זאגען געזי?ט פרעהליןל א מיט איהם זאל ווײב זײן אז געוואלט ער

 שרעקענךי־ג אונ ״;א״ אויף געזאןט האךץ זײן איהם האט געזילט פאךשעמט י.עץט איהר
.*שטיל דער אין געפרעגט גיך אויף פרוי זײן ._.ער האט האךץ א.קלאפענךיג מיט

.״יא״ װײטער .. ■ שוין זאג גא !מיכעלע - . . ? ״נײן״ אפשר אךער . . .
איהר אין קוש עךשטען דעם ןעקומט וואם ?רײלײן ױנגע א וױ פאךשעמט

 ארומגע• מירל האט אויגען׳ אראבגעלאיטע מיט אונ ;עליעבטען הײם איהר פון לעבען
 שרעקענךיג שטיל אונ געגעבען איהם קוש לאגגען הײכןען א ,נ־א;ן איהר נו?ען

^עעןאפעךט
.\א״ זיך ךאפט - . .

ר זאגשט -״יא״ ע ט״ א ה ...? .גלוואךײן פלאם איז אונ געפרעגט ת



* א־ײן נטאר:אין.קא אײ־לק א^עהױןען זיף אונ שטעקיל ױין גענומען האט ױנה
בײ זיף זי האט - העלפק װעט גאטט ,ױנה ,טרױעךיג אזוי ניט זײ ,גא נא -

הײכוע מיט אבגעשיט .געזילט גאגץ זײן אוינ פארשולךלגטע א ווי געמיטק איהם
.געגאעק(אווקר אײלענךינ איז ױנה א־; ,רושען
 זייט יענער פון אי־ם זי האט \ ךיך ןעט איך ,ױנה ,הײם א פריהער הײנט קום -
♦ געןעטען אונ געעןךיעגען נאך טהיר

II.

צײט♦ גלילןליכע ךי

>•”א; זיןל םירל האט ? זאגען גיןל אזו בעךאךפט איהם איף האנ װאש צו -
 טהון. בא^ג שטאךק א^עהויניען איהר האט .עש אונ האךץ ךאש .?יסען הױבען

̂ט איהם זי האט װאש צו  אלגעװאךען איןז וואלט נאנגט גיןל,-אויףדער אזוי אױשגעזאו
איך האב וואש צו ק(שענג: ניט מיו־ .קען.^ס איף ? זאגען צו איהם נײעם טײערע ךאש

אזוי זיף אײלט .ער ווען מיטטאג, ?אן־ באלד איצטער זאגען בעךארפט נאן־ איהם
װען נא?ט ךער אויף ביז געװאךט גיט איןל האב וואש פאר ? אװעקגעהק דאךף אונ
ווי װײשט ווער ? .עךגיץ אין ניט שױן געהט אונ הײם א גאנצען אין שוין קומט ער

 איהם אײ־ װאלט הײם ךער אין זײן זאל ײען״ער ׳ איצטער נעגעןל זיף נזוטשעט ער
.המיד ווי געטרײשט .  - װײןער״ טאקי זענען ווײבער ״אז מען גט;זא אוט־ישט ניט .

 ךעם פאר נאף י נײעש טײערע אזא < ניט .קײן.קאטאװעש ,אײנהאלטען געקענט ניט זין־
 ךעם.עשק- נאף ביז אײנגעהאלטען קרים האבזיןל איף !דעךצעהלען געוואלט א״הש עשען

.בעקומכוען איהש איז מיטטאג ךער װאש .ךאש חאטש ג־ט
 אײנגעשטילט .טיש פון אר^ערוימט האט מירל ווען שעה א מיט שפעטער

 אונ אש .ק;נךש ךעש פון אללע.קאןריזען אײםגעשטאגען ..קינד זויגענךיג קלענשט איהר
קלע*; ל6אבי .זאל שטוב אין טומטעל ךײר ״ גאש אין שפאציערען אב״של אוועקגעשיקט

גילדענע צוגעזאגט זײ .קינבעךלעף׳ ךרײ איהךע.עלטערע אײעעעןטילט ווערען׳ נער
 שפ״עלען זיף זאלען זײ אבי יאפען גיטע שך א ?רײגגען װעט טאטע ךער אז אונ בארג
 האט אללעמען דעש נאף .אךבײט איהר אין מאמען זײער שטערען ניט אונ שטיל

.ױנה׳ן איהר אן ךעךמא;ט נוײטער זיף *י
.מוטשען נעןעף זיף קערי ._.ער ? איןי^ער נעפעף .ער מא;ט װאס .  איז .לר .

 זעקס ״עךשט ׳ איהם אױף רחמנות גאטטש א ניט ך־עפן איז ̂עש ? גערעכט ניט ךען
 פינפטע, דעם מיט שוין אונ ךערחתונה נאף ;אהר צװא?ציג אונ הונדעךט ביז ;אהר׳
.ג־ןיפד . . ל פו?דג אײגענע ךי אלץ ײ־אפער- ניט טערען פאךךיענשטען די אונ !  א תן

אי־ ,רוהע .קײן פון ניט וױישט ..ער ,ביטטער שװער אזוי נעבעף הארעװעט אונ חוךש
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 הךע .קײן.עין דאךפען זײ ,לעבען זאלען סעדעךלעך ךי פאר אלץ ארופל״ ןעהר
ק טאג ךער אךועק ניט .;עהט ״.עם האבען ןעבוג  איף ,דאו־פען ניט הךע זאל.קײן.עין מ
ע נאר ,שטונ אין הוצאה ךער פון ניט שוין רעד  ׳ שטיװעלעף < שיכלעןז ךא , זאפען זײט̂י

 ר״ל א שוין וועךט זיף טהון ריהר א נאר ״ ךעצעפט א ,ךאקטאר א ךא א־נ ,.קלײדלעף
 г 3ד.ײ ? דא ניט זענען זײ ווק ?ןר3א ׳ ךא זענען זײ ווען גוט .צעהן־רובילךיג א פון

 קא?טעןז זײ < צושטעהן אוים ניט גאר איז זײ פון ׳ אמען ךי אוי - אם א מאהל אללע
איהר < אװעך^עפען אם דער מען מוז מױל פון בעםטע ךאם ׳ ̂עלז־ מיט אוצר א אב

יוען ׳ איהרע.קאפרידען אללע אוים שטעה ךעךנאן־ אונ ;־עלד ךאם פריהעו־ באצאהלען
 אױםצו^טעהן ךען איז \.עם פעלד אין וױנט א נאף זיף ־אנ געה < זי א^לויפט ניט
 פעךציג פון.עטליכע ױךען א פון פנים א טאקי ױנה מײן האט אמת אין ? אללעם פון

 ךא אויף שױן איז בארד ךעם אין אונ קאפףז אין האר גרױע םף א שוין ךיאט .:ער .;אהר
 ךא נאך זיך איז ״עט < ;אהר צװאנציג אונ אכט אלט ער איז גא^צען אין אונ האר ךוי.ע

 זײ;ע ,שאנקײט זײן געקוממען אהין געןעף איז װאו пщ אין • ווי.ער בחוךים אזױנע
̂ע / באקען ךאזע פוללע  לעןעךיגקײט זײן ׳ .;עזונךקײט זײן ׳ האר לאנדע3 גאלןענ.ע .זיי

 ךי < שטאד־ט גאנצער ךער אין שאנםטער .ךער געךוען ײך איז ..ער ? פרעהליפ.קײט אונ
 דאי־ןי גלײןז איז װער א?ת׳ן ךער אין נעווען. מקנא מיף האלען מײךלעך שא^טע

 מיר ״ער איז טייער אונ ליעב ווי ׳ געפיהלט זיך איף האב קליף;לי3 וױ ? מיר צו געווען
 .אױ^ען םאמעטענע ןלױ.ע זײנע אין קוקען אינ האר זײגע מיט זיף ^פ׳־עלען !ןעווען

זאל ״ער ווען זיך דאכט .וועלט ךער אויף געןוען ניט ליק3 ןרא^ער מיר.קײן פאר זיף אץ
גע־ לאנג געווים שוין איף װאלט ווערען אחתן דאנן מיר פאר וועלען געווען ניט

 נאר־ ךא/ ניט ױנה?- אמאהליגער דער איז װאו ? װאו איצטער אונ < שטאךןק
 בלישטשען אוילען בלויע זיפע זײנע נאר .איץ;עשךימ§ען פאנ־ןען ךי בײנער־׳ אונ הויט
 אללע־ דעם אין איז װער ? גערעכט ניט דענן איז .ער .פךיהער ווי גוט אזױ שאן אזוי
 פון - קי;ד א יאהר אללע כמעט ? לעפעץ זאלען .קץבעךלעף די ניט אז שולךיג מען

 ךאט שולךיג׳ איף בין װאם נאר ווערק. אלט אונ ̂רוי נוען .קען אלײן א?ןען ךי
̂ד .עךשטע  ״ ניט טאר איף אז געזאגט האט ךאקטאר דער חאטש געזױגען׳ איף האב .קי

 אונ זױגען אלײן ^עוואלט איף האב קץךער מײנע געהעךט״ ניט איהם האב איך
 ױנה ״ אם א ;עבראכט אונ ;עפרעגט ניט מיר גײ גאר ױנה האט ץווײטען בײם
 איך אז אנגעזא^ט גוט ךאקטאר ן־ער איהם האט מםר״טא זױגען״ ניט מיף לאזט
.ניט מאר

 רײ טאג הײנטיגען דעךמאנט מירל זיך האט זאפען פיעל נאף אין אונ
 פון ױנגעל א געווען דאנן נאף איז .ער ,ױנה׳ן מיט באקע^ט זיף האט זי אזוי

 ןעקאנטשאפט .עךשטע זײער פון ,פרן.ןעפצעהן;אהר מײךעל איז-א זי אונ אכטץעהן
אךצער זײערע זע^ען  יעסען מאהל ;עךעם ׳ ^עװארען צוגעבאקען א^ךערען צום א'י;ם ̂ז

 צ״ט קלײנער א מיט שפעטער לעבען. גאנצע גליק-ךאס א געװען ײ1ײ3 איי *יך
דעןטטמאהל נאך האט ער%״, כלה״ ״חהן װערען געדאנק אײן געוואךען זײ בײ איז



4. אין ;חדש א רובעל צװאנציג פאלליענט שוין האט אונ .קאנטאר א אין עךיענט  
איז ׳ פארךיענען נאף זאל עלטערען האט װאש ןחור ױךישער א ;אהךען ךי  

שעצען צו ווי געװאוםט דאש האבען עלטעכען מירעלם .ווינציג לעהר יולען צוױשען , 
האבען הונרעךט פיער »נדן רובעל הונלעלט אכט מיךלען צו^עזאגט האןען ןײ  
רוען . געװק כלה חתן למזל זענען ױנהין מיט מיןעל אונ ^עצײלט יאלד זיי  
דעם מיט געפרײעט לײט אוג גאטט זץ־ האבען געהאט חתונה האפק ןײ

פאלק פאר גלײפען ׳ ^עזונ^ען י שאנעם .  
אויף .זשאלאװאניע ךי געהעכערט גלײך איהם האט פךינציפאל ױנה׳ם  

עלעעכען זליעױע ׳ .ל3רי הונכערט ?;טליכע ^.עהאט די האןען נדן . חבל פופ^עהן  
צוױי פאר־פאלק נײעם דעם’ פאר אױםגעמעביליעךט הוצאות ךיעךע אויף האבען  
כארף בעל־ייתיטע ױנגע א װאם אללעם אונ .קיף א.קלײנער מיט צי^עךלק־ שאנע  

פעפעל א ביזי קאטשעכעןא. פון . г לעפעש ביז לעפיל אדזילצעגעם פון י .קיף אין האןען  
_ י .קלײלער נײ^ ׳ געהאט ז.ײ האבען אללעם י ^.עןעהלט גיט י״ה האט ז.אך קײן  

אוין־ איז’ געשאנק ךרשה פון זילגער יישל א ׳ שאמאװאר נייעם א .סעןעל גײ  
נדן אונלער ,לעןען צו אויףי איןעתענוג ̂.עווען איז זשאלאװאניע ױנהיש פון געווען»  

װנלע דאש .זעך־׳ען פערגעניגען א געווען איז ̂ש . פראצעגט פר״ן נעװאקקען האט  
זײ נאן־ שמועסט וןער או־ג גאש אין פאךנאכט אללע שפאציןגךענךיג פאלק פאר  

רײנלןײט דאש װאהנונג׳ שאן .ךײן זעהר אין בהים־לעך בעלי װנלע אלם אנקוקען  
זיי;עקוממען צו נאר איז ־*ש ;וער .וױנקעל יעכען פון .^עשמעקט האט זויפערקײט אונ  

.קיף אין דף צו אפילו ׳ יהישקײט בעלי איהר ווײזען ._געהאט ליעב מירל האט  
צו פער^עניגען א ^עוןען איז וי .אפילו סין־ אין דארט װײל ׳ ^עפיךוךט ארײן  

לעשפיע^עלט אונ אראבגעבלישטשעט האט פאליצעם ױיע פון ווי ,קוקק  
איז או^עטום , ^עפ טרוקעגע’ אױםגעוואשענע ׳ ןעקעלעף • .?אנךלעד קופעךגע  

ען צו גאלד חאטש , אב^עשמיערט װײם געװען פךיפיטשאה ךער אפילו > לע̂י  
אוים^עױאשען אוג רײן געװען ש^ענךיג ].ענען .קיך־םטשי.רקעם די אונ  

אללע ! געפיהרט זײ האבען לעבען טײער א פאר װאס הײנט  
שמײכלענדיג׳ לעבעליגו אויפגעשטאנען זןי זענען אכט זײגער פיגקטליף טאג  
מירל טישיו פרן ^עפינקעלט אוג לעזאטען שוין האט םאמאװאר ךער  
מויל אין ,-אוי^ען ךי אין גלײך יינה׳ן ^עקרקט > טסע אנ^עגאקק האט  
אנגעטהון ױנה זיף האט .ךעךנאך טךינקט׳ ער ווי .געז.עהען ,ארײן  
.ע א ’ װי - טאק א װי זױןער ךײן יזיך פל.עגט מירל אז ׳פראנט פא̂ל  

̂ר פלעגט פינף פונקט . איהם אין אנקוקען ״קענען ניט ז_אטט קומ^ען י  
טישי^עך ווײקער בער ׳ ל.ענרײט .ג.עװען שוין איז טיש .לער ׳ _קאנטאר פון  
פון געבליםקעװעט האט טיש ךעם אויף געשטאנען איז װאם אללעם אונ  

אונ ^עראטען זײן שטענךיג פלעגט עפען דאם ’ ׳ ציכטיג_קײט אוג ריעקײטי
ל^ןעקט האט עם  . 

״אטראװעשו נײע מיטטאג צו אוישטראכטען מי״לל פלעגט טאג אללע  
׳אפיערטע אךזנ מאהל א אונ פאךצלעש ךךײ אויסגעקוממען איהר בײ שטענךיגיאיז
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 וארעןזג.עו ברגים בעלי וואם נאר .זענען זײ ווען טאג .זגך^ע ךי אין מאהל אײן
:באמעךקט ױןה לואט

 ןיך.קיץ ווײםט דו .מיר דו גישט מיטטא^ס רײ?ע צו אז זיף ךא?ט < מירעלע ־־
אונ^ערע ווי עקאנאמיש אזוי לעבען זיןז דאךפק ?ןיר גיט״ טיר האכען טױזקטער
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 ^עע;ט?ערט מירל האט ? טיטטאג ךײשער אונזער ,קאסט - ױנה ׳ די מײנםט ײיפיעל -
.געלעכטערל א מ־ט

 אוךאי קאשטז ,אױף פיעךטע א אמאהל נאף אונ פא־ציעם ךרײ ? װײם איף -
 צאהלט מיטטאג אזא §אר רעשטאךאן א אץ ,רויל א ווי ?עהר י;;ץשען צווײ פאר
רובל. צוױי אוךאי ^ען

ל צווײ -  י.עךק קאםטעןז אוגז ךאןף רענע^טו וויפיעל אוג נא !הא הא !? תן
.זאגשט דו ווי פאךשפארען זאל מען אז נאןז שטאנד אונזער נא־ מיטטאג א טאג

ף אי  ניט נא «פופציג,קאפמןעם ,קאשטען ךאךף כויטטאג אועער אז רעכען -
.,קאפיכןעם פו?ציג ווי ?עהר

 מיר ןשע צאהל - צולאלט העכער מיךל זיף נן-האט;מא מײן < אזוי -אױב
 ^יטטאג ךײלער ךער אט װארום ,קאפי.קעם7 צװאנציג אונ פינף אדער צװאנציג נאף צו

 ךרײםיג אונ פינף קאםטז אנלעטצען מוזען װעלען מיר אז זיף ש.לעקםט ת װעלשק פאר
 דיקשט־מײךעל ■אומער או ניט פארגעם .קאפ;קעסז פעךציג לעכ^טען אונ ,קאפיקעס

 אין געזא^ט הא?וט ךי קאפ;קעס,ז ?װאוןציג א>נ נאף דעךצאהל נא א־יך. ^?ט
.לאכען צו אױפלעהערט ניט מירל האט - פאךפאלען

קאפ;קעס?זפעךציג װי ניט ?ועהר ךיך מע^שען,קאטט ךרײ פאר -אז.אמיטטאג
.ידןל עװאו?דערען3 צופ פלאשט איז .?נם ? ױין ךאם אזוי._קעבן ווי

 ניט _קײנעם בײ גנביע איף ״ טיןוטען אין בארעכען אט < זײן ;א ״קען מיר בײ -
.מיטטאג צום ךערלע^ען טאג אללע זאל איך

 :ערעס מאנן איהר פאר אויקןר־עכנען מיךל ?לע^ט פעתעניגען בעװנךער א מיט
 א פאר װאס דעךװײזען צו איקם ׳ מיט^אג צום איץגעקויפט האט זי וואש פ־טצעלע

 פארגעםעך ניט זי האט מיט.קאךטאפליעם ציבעלעם .אפילו / איז זי ב;ת׳טע בעל א ןריה
 חשנוי דעם אין נאר רײנענען גוט ױקענט האט .לנר חאטשע ױנה אונ ךעכעלען׳ צו

.טעות א האבען .ער ?לע^ט
.פאפיער מיט א_קאךא;ךאש לעקם ךילטיג׳ ניט איז עם נײן -

*ר פעךגעניגען גראשטען דעם מיט אוג  שרײבען דלקטאןוקע מירעלם נאך פלע^ט̂.
 אדער ךרײןויג אײ פ;נף ןוי אויסגעקומען ניט מעהר ווירקליף איז ״עס אונ ,ציפרעם ךי

,קאפיקעם. פעדציג לעכסטען אין
 שטאלץ מיט ט;?לעו מירל אונ װאו;ךערען צו אױפהערק נימ זיך ?לעלט ױנה

 טײערע א פאר וואם < זיף יוארגךעךט ער ןוי צױעהן ער;.עני].ען:כ נךער:בעזו א מיט אונ
.איז זי י:ה-טע בעל



 וץל טײעךע-האט מיץ מיר ״.ערקלעלד פאך^עהן צו ;יט פארט איז .עם -
 ךרײ װי ניט מעהר אױך טיש צום איצט געךזן טאטען מײן בײ אגגערופען-אט יז״ה

ר ניט אמיטטאג קא?טז זײ אונ טעךשען ע ^ ױ  וואם״עסט אונ לןאפיקעם ווי.זעפציג ו
 גרױןענע.קאש־► שטענךיגע ךי ווײטער אונ אללע פאר פלײש פונט ?-אײן ךאךט .מען

 ױןז׳ מיט .קאשע װךישע בעװאוםטע ךי אךער באךשט בעקאנטען אלט דעם אךער
 מעג ^ראף א אז פאלצ;עם ךרײ פון מיט^אג א געלר ווץציג.ער פאר מאטםט н אונ

..עםען איהם
 פו^סעל אײגעגע ךאם . ךא ניט מיר בײ איז נטים .אז.קײן ״ ױנה < מיר גלױב -

 .אויף איף קויף ביםעל.קאךטאפלןעם אײגענע דאם < פיש פינט אײגענע ךאם ,פלײש
 מיט מירל ןיןז האט ,מאכען צו מיטטאג דעם וױ ״קענען אונ וויטען דאךף ?וען נאר

.מאנן איהר פאר בעריהמט שטאלץ
 א־־ם האט גאט וואם גליקליך איןער גליקליך ג.עשאטצט זיך האט ױנה אונ
 אונ יונג אזוי נאף איז װאם בלת־טע בעל טייערע אזא < פרױ א בך;ה אזא כאשעךט

רצו זױיקוט :תיטע.3בעל א§ראך.טישע וין שמןיי

Ш. 

? זיך בײטען ייטען ,

׳ געיואךען ?:רעםער נאטיךלץי איז הוצאה די ׳ קינד ערשטע ד־אם געהאט האט מירל
 געקא?ט האט מאדיל יעדעס אלײן׳ מירל ךא ,געװארען געזונד ניט .קינד ךאם איז ךא

 קו־טט >נס ווען צו^עקומען הוצאותזענען עלװאך^דיגע ניט אנדעכע אןז;נ אונ געלד
 האט עם פארקעהךט ״ .;עװא.ק?ען ניט שוין האט .קאפיטאל דער .שטוב אין קיגד א צו

 פאר־פאלג י^גע ךאם האט וןערגעניגק וויפיעל נאר פעהלען■ צו קלײניגקײט א א^געהו״ןען
 ןיך האבען זײ ווען פךיה נץ;גא ? צו איבער ךען איז ן.ץם .קינד זײער פון געהאט

 ךי פון שפאלטען ךי דוךף ^עשײנט ארײן שוין האט זו;ן ךי < שלאף פון אויפגעהאפט
 ׳ אײגעלער לי אפפען שוין האלט פיטצעלע דאס וױ דעתעהן זײ האןען ,לאדען

 ךער צו שמײכעלט ._ער > פײ;עלע א ווי מײליכעל ךעם טיט פיפטשעט אונ טשעפטשײט
ער • ^ריןעלע פיטצעלע קלײן:א שפיעלט באיקעלע רעקטען דעם אױף זמן״יאונ ע  אי

 ;עװאךען עלטער איז .קץד דאם אז היי^ט ׳. .עלאעךען ױנגע די צו גלײןי ךאנן געװען איז
 פאךטשעהען ,והא^^עלעף ךי מיט ציהק א^עהויבען שויז האט .עם ,חךישים עטל־יע אויף

 װער - ״?זנאטנא״ ״מאסא״ טילי^על דעם טיט ?עלע^ע^שען ,בארד טאטענם אין ךף
? איבער;עבען גליק זײץר שטא^ד אין איז

ען3אי.געהוי האבעןזײעךשט .גליק אקת׳ן דעם אז הא^עןגעזעד,] מיךל׳ן מיט ױנה
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זיך זײ האבען ךע^ווע^ען ן פי < געװאךען ;עבויךק אױ נד:.קי ךאפ ױנט פיהלק צ־  
ק זײערע נאף אז בארעכ;ץט ^ ע די ך א אײן ווי נזערור ךערוױיל זײ טאלען נאןז פ  

װעט מען < העלפען וועט גאט װען פיער א;אלר מיט שןעטער < האבען ניט לןט־  
י ײעלען נה:געזו אין ?אןכאווען ׳ א^רוהען זיןי וועט מיךל אוג , פאךךיע^ען מע־ר י  

זײ .טאלטער א גא־ ךרײ א;אלר מיט ־ ъ'щщи? < ױ^געלע א - קי.נד א װײטער האבען  
אונ די טארען טאכטער אײן מיט ךקן ?װײ ווי ?ןעךר אז אויסגערעלעץט האבען  

ק׳ ניט מעלור דאךפען ̂דער טעךור .עךלײבען זיך זײ מע.גען ווי באמת אונ האן צי _קי  
םף׳. .קינךער ,זגךלױבק זיף מעגען וואם ^בירים _קײן ניט .ןע^עןךאף זײ ? האלען ר4א  

_עין .קײן פיעל אזוי ךאךפען .קלנדער אונ יענעם בײ מקש א ווי גיט מעדזר .ױך איז  
שאן ארויםפיהרען נשען<;נזע פאר מאכען ׳ ,עךצידוען .זײ דאךף מען קאקטעןו־הךע
ג ד. א. .

שאן גאפ אין ארױסגעלזן ושלום חס ״קענען גיט זאלען נךער;.קי טײנע װען ~  
̂דער א;דערע אלע זוי איגעךלעבק׳ ניט גאר עם איף וועל / ^בלטערען לײטישע פון לןי

זאגען ױנה פלע^ט  • 
גאם אין ארויס^עלין מרז .קיגד איהר אז שטיגלמק ךעלמיט אויןל ?לע^ט מירל

קיןד ?■יא?םקי א ײי .  
- מיר ךאךפען ,פאו־שטעהן צו מירל׳ן װײב .^עגעבען.זײן ױנה לאט טאקי׳ ךרום   

אנשיטען נ.יט < האןען ניט .קימלער לרײ ווי מעלזר זאלען מיר אז ?טארען זיף  
דער ךי צו האןען ;א ?<עג טען ׳ טאטעם אונזערע ווי סשבון שום א אהן קץדער .ק̂י  

גאר ווילען װאם עגאיםטען לעבען נאר ״קענען אזוי ׳ גישע?־ט זײער ניט איז ניט אךער  
.קילךער מיט שיטטען צו אויף גיט הערען אונ ׳ הקלית װעגען.קץדערם טכאכטען ניט  / 

ניט זײ איז וויא .ניט ז.ײא אארט דאם ? אױםװאקםען װעלען .קיןכער די אזיי װי אי  
דער אוט^לי.קליכע די אױף רלמנוה זײ.קײן האבען ווי םאװעהטנע״ פאר װאם מיט ? לן̂י  

קינדער ערציהען שטא^ז־ אין ניט געגען זײ װען ע3או^ל;קלי ךי .זײ בעשאפען לעלט א  
ניט טען דארף ניט נזען.קען אז ? מקשען פאר זיי מאןען אונ ײין צו דארף ם3 יוי  

ראובױנילןעס מאנען אזוינע האבק ווי וױדעו־ אונ ״עקין״ ךי נאף שטלעלןין דארף ״קען  
_ אין !זיילען אונ לעבען.קץךלען גאגץ י״;ר1 ׳ נוײןער זײלךע אויף ניט ךחמנות קײן  

האט יאהרז ךדיײםיג פון װײבל ױךיש יעכע ״ װײןער ױרישע אזוי נעבעך .קכײ^ען אמה  
ױךען צװישען זיך געפיגען אמת אין .ױךענע אלטע א שוין - פונןציג ווי פנים א שוין  

אך1 שום צו.קײן פײהיג ניט זענען אונ ניט טוי^ען װאם .קיגךער אונןנלצױגענע ,  у щ з  
.קײן פאר גענזאכט ;יט ה.  л ׳ זײן צי דאךף .עם וױ .ןגלצױגק ניט זײ האט מען נוײל   

לעבען צום מיטטעל א זולען אלײן שױן דאר?ען אונ אוים קטע•;;ווא _זײ אז ךרום < נ^ען;כ:ע ,  

מק אז טהון נעןעך זײ זאלען װאם .?.עמען צו זיף װאם צו ניט נעןעף זײ ווײטען  
ז פײהיג ניט .זאך שום .קײן צו ן.ענק אונ אױםגעלערקט ניט זאף שום .קײן זײ האט  

קינדער האבען וואס אלײן ױדעלעף אולזעלע גיט אז אלעמען ךעם אין שולדיג איז ווער  
וױ ױי .עךציהען ״ מענשען מאכען .קלנךער פון נאר זײ ^קענען ווי אונ חשכון שום אהן



 עךלױבט אךעמקײט אזא אין ויען אז וועלק- ךאם שוין ;אלען זײ אפילו זײן״ צו דארף עם
 פעךךיע^טען« אומערע נאף ״ מירלע נײן האןען? צו .קץדער אכט אונ זעקם זיןז מען
 טאלטער אײן אונ זיסן ?װײ יײ האבק ניט מעךזר טיר טאךק שטאנד אונוער גאף

 חאטש אןרוסק ת;יף ךאךפטט א^ךערען צום אײן.קי^ד פון ךאס אי < גענוג < ניט מעקר
г .;אהר ?יער щ ̂ד, אוג שאן איז .קינד אלנזער  ךאם.קי^ד האט ווע^ען בײ אבער ̂עזו

 וואס שוין.זעדזן רו װעטט אן איצטער זיןז קוק ? ךיר בײ ניט אז געזונד דאם צ^ענומען
 • מיךעלע < אבחהען זיןל מוןט דוא \ הײנט ביז א;אהךען פאר פון אונ&ערשיעד א פאר
 פראנע ךער ווע^ען זיף פארשטעלזט אונ ?רוי- זײן מיט ^.עכעךט א?ט ױןה האט אזוי
 צײט וועלכע מײךלעף״אונ אדער צוױןגלעןל כךנדער״ וויפיעל אונ .קינדער־האבען פון

ליעןען טײערען איהר מיט ?עשטא;ען גא^צען אין מיכעלע איז קינדער האבען צו
ק פעטט זײ צווישען איז אונ.?בס מאנן געטךײען ארענטליןז,קלוגען לין ען דאךף זי אז ג

 שפעטער ״עט אונ װנגעלע א האןען ךערןאף ארנ פיעריאןזר אברוהען יעצט פון ךף
ק דערעל^וער אויף פ?עט שוין אן .טאכ^ערל א ה
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זאגט װי < טראכט מע^ש ךער ווי אזוי־ ,ענדינ־ען זיןז זאל אז.ןןס זעל$ק זעהר
ק: זינט חורש א אװעקגעגאנגען ניט איז עס—לאלט״ גאט אונ טראכט מענש «א ם

 פארגאנגען ,שעה גוטער א אין - װײטער זי איז עךשט.קץד איקר א^ןווײנט האט טיךל
 ניט זיך האבען מירלען מיט ױנה אז / פאר אײןז שטעלט אונ .קינד׳ צוױיטען ךעם מיט
 ווי נייעס ךעם מיט זיןז האיען זײא פארקעלילט נאר ךעךשראקען ניט דערפאר נאר

 אונ ציקישט זיך האבען ױי . געשיןקט גאט זײ האט נײ;ליק א עפעם ווי ז־ערפרײעט,
:געזאגט בײדע

̂ךער ץװײ -  צו גוט ניט איז ^לאז אײן ,איז.קײ;ם אײנם < האןען מען מוז .קי
.שטוב אין האבען

̂ד זײער הײ^עךאלט ניט ווק / גט;ךערמא זיך האבען זײ אונ  געווען ניט איז .קי
 פאר ארויס ניט ^שמה ךי שיעור זײ איז .עם ,ךערשראקק אזוי זיןל וײ האבען געזיגד
 מאנן ױנגע ךאם האןען זײן;צווײ״ ״לאז . ושלום חם פאלל ה^רעךםטען ךעם פאר , שרעק

 מיט אונ .גליק ?יעל מ־ט < געזלנד ?יט זי־ן זאלען געװאוגשען;נס געזא^ט, ווײב אונ
.;אהיען אסך

 װעט ךאם אז געזאוןט האןען אללע ,טא?טער א ^עהאט מךל מיט האט מירל
 ״טראגען״ שװער אזא געהאט נעינעף זי האט אוטזיםט ניט ,קכאםאוויצע א אויטװאנןשען

 אן אױער בעם אויף לעזא^ט ױ;ה׳ן מאךל עטליכע האט דאקטאר דער .״האןען״ אונ
קי האט ןנר זוי^ק״ ניט טאר ױײב זײן ען  איז געלד גענוג אונ צרות גענוג גע־אט ן

ונעזאגט האט ךאקטאר דער װארום ,אם א ^עפונען האט עד איידער גע;א^ען אוועק



פין אצײט א*ן נעזוגךטער. זײן ךן־ר ךאס ױעט ױץ ווזנט אם ךי ױאס אז
 געװאךען.קכאנק שוין.נעןעף איז קיף־ דאם ,;עביטען אמק ךכײ ?־יען האט חדשים ךךײ
ק האט אם אײן .גײטען ךעם פ,ין ן מ ע ן ע  ־ען9 אונ רובל ךךײפיג געלד פאךאוים ^

 ;עזו;ךטע; אזא ניט איז זי אז ^.עזא;ט האט ךאקטאר כער װײל ׳ אביאגען געמוןט זי האט
ק װאם ץװײטע ךי  האט זי אז ;עזאיןט האט ךאקטאר ךער וױיל אב^עןא^ט האט מ

 זיןז ?וען האט ךךיטטער ךער בײ ^עלד; ^ענוג געקאלט אױ־ האט זױגען״ צו ויץציג
 אלײן ױנח ״ שטעהן צי אוים געווען ^יט איז אי־ךע.קאפך;זען פון חאטש האלטען געמוזט

 מיט מילף ^עבךיהטע ךי באנא?ט איל,ר דעךלאעען ״ קשרת א־לר זיץ ןעדאךפט האט
Р אם ךער מען האט עסק בעסט.ע דאש ״ הויט :ןעטער ןןראןער ךער Ф Р Ф Щ 
 ;וואךפען אוג שמיטצען ע&ען גא?צע ךאם .זי פלע^ט געפעלען ניט אילר איז טאקער אונ
 ;אהרען ךרײ פאר איז ך װען ? איז װאס ׳ טרינקען וױין לגלו.םט;פא איוזר זיף האט ךא

 . במןר אךער װײן נאר געטתנקען ^יט װא?ער .קײן גאר זי האט אאם געווען
 מען , שטאנד אין געװען ניט איז ער חאטש ,צו^עשטעלט אויך ךאם אילר האט ױנה
̂ד צום רלמנות פון .קאפױזען איךזךע אלע לײךען געמוןט אןער האט  בײט געה - .קי

 < איבערלעיען דאם נד.װעט:דאס.קי צו װײםט .זגך^טענם.ווער ! אם נײע א ווײטעראױף
 אט גײע די צו וױיםט װער צווײטענם אין אונ איהר״ צו געװאהנט אזוי שוין איז עפ

 איז ״.עם אויםצא־לען איקר פאר ;עלד ני;ע מען דאךף ךערצו ? ןעםערע א זײן וועט
 מעד״־' נא־ װײטער האט מען ..קכאפטעז די איבער , ^װער ^ענוג אויך אזוי ױגה׳ן פאר

אם׳ם.קאפריזען ךךיטטער דער פון .געליטען
ער הויבען .אע םאל אלע האט נדן רוןל הו^דעךט זײ^רע^טליכע פרן  װערען װינצ̂י

 מיךלק בײ ז.יך האט .ךער.קלנךבעט נאןל באילד אז ״• אזוי געמא?ט נא־ זיף האט ךא אײ
 היט הינדעו־טער גאנצען א געקאלט גיך אױף האט דאם אונ צו^עלע^ט פרופט א
.שרעכ(ענ.עש םן־ א

.פארמאוט ניט ױ;ה האט הו^דעךטער םף .קײן
 וו׳י באלר ;טפע מ־ן אזא ןיף אין האמ ״.קאפיטאל״ אז יעךער ט0װײ ךאם אינ

;עזעגענען ךערמיט ין1ש זיך מען טעג צונעמען אראי אן גאר הוי?ט מען
 רעךלענען נאר זאל טען אז א^ערעךט פעלט זיןז ?ווישק האןען מיךלען מיט ױנה

 < שלא^נ ךי אם וױלטער ךער פון ויך ןע?ױיען ׳ אמטװײנען .קיגד ךאם .געזונדטערהײד
 שוין ,זיך פארשטעלט < זײ וועלען קי?ךער < קלענער: אײםעל װערען הוצאה ךי וועט

-צעהנ^ען דעם פאךיאלען שױן וועלען זײ - איפעךגענוג גענוג ,האבען ניט טעלר ! 
 ךי אם דער פין פךײען“5 זיף װעלען מיר אז ,ױײב זיץ ^עדרי^ען ױנה ראט ,ךאנן

 א?הויבען מיד װעלען ךאנן אלטער, זײן אויך ישױן וועלען .קינךעךלעןז ך שלא^ג,
ק״ ארוהיג וויסק.פון עישט  ווארום פארי^ארען, א;הויבען אויף ױעט^עגען ?ען לען

 פארשןארען צו יזעגליף ניט א־ז איץטער ךא׳ ניט ?יןעט שוין א־ז .קײן.קאפיטאל
.שפעטער איער א^ראשען׳ ,קלויןען אונ . .

אכיץןענומעז האט מעז אונ געװארען געבוירען איז .קץד צװײטע ךאם זעט
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 אופניס אלע א־ן לעןען גא^צע לאם פאל־פאלג ױ;נען בײם זיף האט ,שטוב אין אס ךי
ן ע ן ^ ך ע ן  אױם;עפר>טער שאנער ךער טיט צימטעךלעף צוףי ךיעע אמאהליגע ךי ,אי

 אזוי ניט שױן איז קיף אין ! איןערקערע^עע אגאנצע ךעתןע^ען״ צו ניט גאר א־ז .קיף
ט אנידעי שטעלט מען װאם אללעם ״;יט שטוב.בע^גלייכק אין - נ־ךיסער ןױ  ^על׳

ק דאךף אט אניךער״ טען ךןלליץט ךאיט אט ״ אאךט אויף  ?ען אײדער זוכק שױן ק
 ךרײ .קײן ניט שוין ווערט טיטטאג צו נע?וט מען וואם פלײש נט:פו ךעם פון < ^עפ-נט

 מיט אטהעכ,ע־בי?לי לןלײנע ױנה׳ם .ױך מיט קאשע א אדער גאךשט א גאר ןעריל^ןן
 נאר ;אהי ערשטע דאס אונ בחור־װײו נאף אנג־>קיי$ט האט ?נר וואס בינךען £אנע

 אגעפאליטוךטע אין ארדענו;ג בעטטער אין געשוטאנען שטע^ךיג ז.ע;ען װאם .гфлд דער
 אלע ״ צװ־יםק לגנען ביבער אםן־ צוװאךפען׳ איצטער דענען .^טאזשעךקע׳ שװאךצע

 ךאם .שטוב גאנצער דער איבער צװואךןען \ущ שרײב-טיש דעם פון גקײטען;ן,לײני
 שטויב מיט אינ צישי־אלטען גלאז אהאלבע איז טפאל^ע פון ^•פיגזגלע שטעהענלי^ע

 ווערען ארומנעווישט טאג יעדען ?לע^ט װאס טיש געפאליטוךטער נײער לער .?אכעןןט
• קאל:עכקז א>דערע אונ טץט פון ?לעק אךויםען זיף אין האט גאלר װי רײן

 ךי אפילו אויפ;עךאטט׳ }\ט שטוי אין נא־ איז מיטטאג צו קו?וט ױ;ה װען אפט
 ער אונ שטוב מיטטען אין שטעהט בעזים דער אוג פאךבעט גא;צען אין ניט בעטק
 ווי עו־געלט פאלטיג. וועךט מיטטאנ דער אײךער ש־גה אגוטע װאךטען נאן־ דאךף
 טישטוף אװייםער ׳ טייש צום דעךװײל אלײן ̂רי גכײט: ׳ פאךןארעט שטאךק איז מיךל

 פאךטיג װעיט מיט^יאג כער ניז טיש. צום !ע^כײט אב״ איץם אלץ אקױטיןער, צו
 צום ךעךלא^ט ווען אונ ?רויךט טתקען מיט קישקע ךי דעךװײל .ער פאךשי^א?ט

 ?ךילריגער ךער ךא ניט שוין איז ױף מיט .קאשע .ךער מיט פלײש שטיקעל דאם מיש
 אונ האךט איז דאס ? גא^צען אין ןנםען דאם האט עעם א פאר װאס הײנט אונ אפעטיט

 .גרוים אזױ הרע עין .קײן איז הוצאה די פיעל״ אזוי קאםטז ̂.עלד רוי׳ איז יע;ץ
ק האט מיטטאג פון אפילו אונ  ווען װאש אויף פעלךךיעוזט ױנהין ניט! הנאה ״קײן ט
 דאךף עס ווי ארומ^עװאשען אונ א^עטהון ניט נאך מ;ךל איז - מיטטאג צום קוטט ער
 געפעהלט,קנעפלעך אפט האט איכעךיײטען;ךעט, ןעדאךגןט האט ױנה ווען שבת ,ז״ן

צוריםען. ^עווען איז עפיס ^ךער
 ;ײפוצטער שט;״ךיגער דער :איבעתעבײטען ם־ א אויף אױף ןיף האט אלײן ױ;ה

 פארקעמט״ פארפוצט ,פלאנט א וױ אטאק״ וױ גאס אין ארוים^עלן פלע^ט װאס «ו;ה
 פאר• װאם < פארקעטט ווער גאחלילוע״ א ווי ׳ א^עלאלעגער א װי עפים .יעץט ןעלט
 עךב ;װא־ דער אין ?אלל אײן אפשר לאישטעל א אן קיקען קלײדער: זײגע !פוץם
 שטענךיג / בעטגעװא^ט פון פעלעלען געפ^ען אמאהל אויף טען קאפ,קעןז זײן אױף ;שגת

 מיטטאג ^אף אפילו אז דערויף צײט גאר ער האט ווי אונ ״ צוחךאסטעט ,צושפילעט
 אלפײט מעהרער ^עני־סען זיך אויף האט .ער «א־ן_קא;טאר אװעק אויף היי^ט ער ןעלט

על צעהן ^עלזר ד,איק ק נע?:היג אזוי דאךף ער װעל.כע חודש א תן .האן
̂ר פלעגט אםאלל זייץ פארהאלטק שטוב אין א^אלדענונג גא;צער דער פאר ,
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 אנלעהארעלןעטער א מ*טטאג צו אהײם קרמען ?לעלט מען לאף שמועלט ײער ,לױיי
 אין ער פילע;ט מיטטאג דעם אויף ױאךטען בעךאלפט נאןי האט אונ הדעעריגער ׳א

 זיןז צײם ^עהאט האט ער ווען שפעטער נאר ״ װײב זײן אויף #רייען אונ ווערען לעם
 נעבקל איז ןי שולךיג׳ ניט ?לל ל.'>בנעף א'י זי אז בארעכע^ט האט.ער כטען:טרא;בא

 לי סיט אן זיף הויבט פריה ךער אין אויף שטעהט זי ׳ ?ענש אײן ווי גיט מעו־,ר
 ארבײט אײן חאפט ױ ,.קאפריזזנן אםים דער מיט < קאכעןז מיטטאג דעם טרט < £י;ךער

 מיטטאג צו קר?טט ווען״ער ביז מאכע; פאךטיג פךילער אללעם וויל זי אנדערע׳ דער פאר
 ער ^מיעךט ,אלײן זיף שפילט .קילד עלטערע דאם הײנט ;פארט־ג ניט גאר נאף »יז

ם״ םאוי  איהם זי .קען .;עמען נאר _קק .קינד ךאס װאס אללעס ׳צװואךפט אױס גיםט ^י
 זיף שפיעלט .קי.גי ךאם או טט;גא ;אר קט;נ:דא זי ? י.עףך ניט ״ דאם טהו ״ניט ^א^ען
ט אונ אלײן ר ע  טרא^ט .קינד צום צונעמען אמענש נאף .ארבײט ךער אין ניט איהר ^
 אן פנים שלעבט אז.א האט אונ פיח איןערן אױף אזוי נעןעף האךעװעט ױנה גיט״
 וא ,שלעכט איךום אין ?גם איקר אריף טא־ל א שרײט >נר . קוקען צו ארסמנוה איז עם

у װײב זײן ניט אז שךײען זיין פאןטךאגען זאל דען ורער ״ וי ־שנוײלט
 ןעשךי^ען נץךלען אויף האט ױנה נאר ווען ^עווען אזוי עטעגדיג שוין איז עם

 מאהל צוואנצױ מאךלען אויף ווי שפעטער :יט אךער ארום אשעה א״ שוין ער פלע^ט
 איהר״ יף1-1 געשךיגעץ אימזיםט האט ער וואם זיין מוחל איהם זאל וי/.זי אי^ערבעפזק

. הילגעריג ג.עווען איז ער  גאר т ף אז ;ינטפערען איהם נ־לצ״ט מירל .ג. ד. א. ״
.אװ־ם אויף פרוג־ ציט

. מיר אויף ^רוגז נאך ביזט אליגען-.ת איז ־ז^ם
- דזלעבען < נײן -

.געשןיעגען דיר אויף פיעל אזױ האב איף אונ .לעװען פעס אין אזױ בין איך -
ן אבער האךץ דאם װעה גאר מיר טהוט מיר׳ אױף שרײ?ט דו אז - בײ בר̂,

.ניט ךיר אויף :איך
?רו^ז. ניט סיר אויף וייזט דו אז וויפען איף וועל לא־.׳ א ישע טהו נא׳ -
. לא;;ץ ללר הײפט מען לוען לא;ען ניט איף.ל,ע; -

׳ ן ײ ן ;יט זיך האט מירל בױ אבטרעטען ניט ױנה ?לע^ט אלאף׳ באלד טהו -
.קושען םף א מיט אבשיטען ךערפאר זי פלעגט ;נר אונ צולאלט •זױללעץךיג

אונ אװע.קגעגאגנען .קי^דבעט צװײטער ךער פון איז ;אך,ר האלב א ווי מעוזר
ר טאקי ןיף האבען מיךלען מיט ״־ונה א ^ ט הי ^ אװעקגעגא^ען ;אך איז דעךנאף א

 אךךיטט.קינד-אנןאכטער. למזל ^עהאט אפגעהיטעךהײט אזױ לאט אונמיךעל חךשים .ינײן
זײן אויף ;עטהון קוק עךשטען ךעם האט ווען.ער נאר ״ זיןז אויכוער .געװען א*ז ־ױנה

אייגעלעף ױ מיט גע?לא;חעט אונ ליפעלעף ךי מיט ןעזו?ט האט •ױ ווי טאלטער ןײער
 שטעהט װעלט די זינט געװען ניט נאף איז .קראםאוױצע אזא או ^עפיגען .;נר האט

 זעהר מינוט דער אין איז ׳.ער שטעהן נאד וועט װעלט ךי ןמן בל זײן ניט גאר :אונ״עםלןאן
ווײב: זײן געזאגט ערז דאט פאטער ^לילןליכםטער דער ווי אונ געוואךען ׳פךעהליף
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}ײען!אכ$עך• אץזעל נאזעלע ^עטאקט א פאר וואש מירעלע׳ - ;עמסען הא?ט - -
!האר פאטלע שוואךצע א מיט געװאךען ^עבויךען איז ןי ף דאט

 איהרי אויף געטהוץ אקוק זי האט ^ליק מוטטעךליכע פון פולל אױגען ?יט
 האט ױנה אונ < בקשה א פון געזיבט א מיט .ןנןעם געטהון על3שמײ א אונ ױנהין

.טאפטעד ני;ע זײן געקישט נג:לא
 מיט־ אם א מיט אנגעהויבק װײטער זיןז האט ..עם< ;עגאנגען איז צײט ךי

 מיט אונ ״מיטטאג״ ךעם מיט שטוב׳ איז אונארדנונג ?זעהר נאך מיט .קאפריזען׳
 נאף זענק מיךלק זיי־ן מיט ױנה אונ נעוואךען גראטער נא־ איז הוצאה ךי < אללעם
ק זײ אז פאךארבײט מעהר געווען  צו פריהר װי אומגעקוקט ניט גאר זין־ שוין האן

 ;עווען .נעןעןז מען איז אזױ / ווייע?ט אךךנונג מעהר שטונ אין זײ ײ3 ײן1 ,קען עם
 ״ערי ווי פארקעהרט נאר שי־ײק אויפ^עלערט נאר ניט האט ױנה .פאראךבײט < פארפאךעט

 אלײך פלעגט < .קאנטאר אין ;עאײלט שטענדיג זיך אונ .;עהאט צײט האט.קײן
ד ךאם._.עלטעי־ע א^טהון  נאכט־׳ ךער אויף ,אנהאדעווען ״עם אונ ארומװא#ק ״עם ,ק̂י

 מיט אונ .קינךער ״עלטערע זײנע אויםטהון אלײן .ער פלעגט מיעד זײן פלע^ט _ער ווי
 ךי־ אונ וויגעלע אין טאכטער ?װײטע ךי פאךוויגען ליעדעלעך אונ מעשהלעך שא^ע

אךער־ נעװײנט האט א.קינד אז נאכט בײ אונ ,ןעט אין מוטטער ךער בײ
 צופריעדעך שט־ל דער אין אונ אויפחאפען פךיהר זיך .ער פלעגט געװאלט׳ /נפעם

̂ד ךאם שטעללען  רוהיגי■ .קענען חאטש זאל זי מץ־לעו׳ זײן אויפוו^קען ניט אבי .קי
.נאכט בײ שלאפען

.זאך אײן מיט געטרײםט זיף .עד האט האךאוואניע גאנצער זײן פאר
.;ענוג נא - . . װעלעך צךה ךי - אם ךי ״ געוואלד אזא ניט איז קינדעךלעך ךרײ !

 מעך ׳ װערען אלטער דערװײל וועלען קי;ךער ךי ׳ איןעךלעןען באלד אויף אי׳׳ה מיר
 זײך ניט פאךשפארען- .קעכען װעט ^ען תוזי^ער׳ אביםל לעןען ״קענען שױן וועט
 אזא•• מיט געפילךער אזא ניט איז קץךעךלעף קםענ.ע;דערװא פון פאךשולךלגט. אלי

שטינג אין טיטהעלהען אלײן אן שיין זײ הײלען ביםלעף צו פארקעךט < אונאךךנונג
.ען3אןךע אבי?ל אלײן שוין מען.כקען אז - אךבײט דער אין

IV.

♦ כןאנטאר אין

 אוועק מיטטאג נא־ הײנט איז ױנה האךץ א פאר ױאם מיט פאר איץל ^טעלט
 зь* וױ רעךשו־אקען׳ ,פאךשע?ט א־הט האט מ;ךל זײן ךוען קא?טארז אין געגאנגען

:שטיל ;עזא^ט ,פאךשולךעטע
.״יא״ זיך דאבט - . .
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 צו געזאגט ױנה האט - ״;א״ ^עוױם שוין איז יא״ זיף »ךא?ט זא^ט זי אז נא -
.גאם דער אויף ארוים טךיט גיכע מיט אונ טהיר ױיט יענער פון ־ךף

!אף .קיץ אונ ןעגא^ען .ער איז אוטןלקליפםטער ךער ווי צודולטער׳ א ווי
איהם האט ער״ ^לײך װי קא?ףז אךא^עלאשען אײן מיט אונ < זיף פאר באטעךקט :גיט

.אין.קאנטאר געקוממען ארײן איז;>ר פאךלױךק גאנץען ;א־ן
וואס געפיעגט אײנער ךארט ױנה׳ן האט גלאזמאנן? אײך״ מיט איז -וואם

- נאהר עטליכעע איהם מיט צהאמטען שוין ךיע^ט אונ טיש שכײב א פײ געזע^ען $יז
ו טרױעריג אזוי - בלאס אזוי איהר זענט *ואם

.הא - . . ? װאט . . .ניט גאר . .  ^עענט§עךט ױנה האט ׳ מיעד געהר בין איף .
ט זיך יאוג .,קא^טארקע שךײג זײן נעבק שטול זײן אױף גקען

 מאהל אללע האט אונ שרײבען אנגעהױבען םאהל ...עטליכע האט ױנה
• »װע^עלע^ט

ס ע בץ איף שװאף׳ שךעקליף בין איך . אךבײטען ניט היץט מיר זיף ^לוטט -
^ק צום נעוןענדעט ױנה זיך האט .מיעד ־זעהר ווײט ניט ^עזעטײן איז רואם מאנן יו

איהם. פון
אויפ׳ זיף ׳ מאנן י?.גער .ךער א^עחןען זיך ?ךעהליןל האט !ניט אױ־ מיר -

פאפיראש א פאךרויכעךט .שטול ךער אויף א^עשפארט פום אײן ׳ שטול פין פעהויבען
לופט״ ךער אין רױפבײ^עלען־ }.עלאןט ..אונ

 -ג אנגערופען װײטער ..מאנן ױנ^ער ךער זיף האט - ^לאזמאנן וױיטט, -א־הר
 זאלק ״עס ׳ ״איהר״.:עחקלעהרט מיט גאנץען אין שוין .פמעט זיף איף האב פעפטען

 א בעקוממען וועל איף זיין אױןז .קען ״עם אונ ^אשט- א^קומםען.קײן געװען ניט נאר
װערען. התן א וואך היץטי.גע נאף איף ךרעל ,^טפער׳ .גיטק

ז וואם -
ל ע תןוו ח א  איהד פךײנדי א׳ליעפער ״ איהר פאר וועךק וואף הי^טיגע איף -

 צװײ אץ פלה. אזא אויף מ.קנא ?ויר אםף.ז>נען ׳ בין איך קליך;פלי וױ װי-םען זאלט
.דותונה ךי אןלעגען מיר וועלען :דךשים

?התונה - ל !
.םתונה ךי . ;א;א -

.חתונה . . ! ? ! Т •*

 עפעס מיט זענט איהר .רעךען ניט הײנט אײך מיט ._קען איף \ ;עהט אי ־
-מאהל אנךעךם א אױף זײן שוין לאז .^אךטרא^ען  .געזאגט מאנן ױ^ער דער האט .

 ליכטיגער ךער מיט פאלטע שטשעגאלםקע זײן א^עטהון .ױנה׳ן מיט ןיף ז.ע;עגענט
 אין פאפיראם א ?ןיט לעןעךיג פךעהליף אונ שטעקעלע ךינע ךאם ^ענומען ,שלאןע

• אלײן א־ז.געפליןען ױנה .קא^טארז פון ארוים »ויל
צוזיך. א^עהױבען ױנה האט האןען! סתונה ךאם אט איטןליק -ארײנער
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א נ  ךאפ־־ אב*יט$ע§ק;יף אבצוקוי^ק׳ .גיט שוין זיןז איז געראט ד׳תונה ןןאהל אײן -
 אב. קום איןל וואס ;עטהון אזוינט איף האב פאךבלעןז א §אר װאם !לעןען ?אנצע

 א!.יי• אבער י געזינלילט איף האג ^עהאט דןת*ה ד*ג איך ̂א ? ױעלט לער אלף אזוי
 ר,ײן פרן וױ^ק גיט ,מינוט *ױף.קיין א?רול;ץ נים ךןי > װעלט ךער אױף א?קי?ען ?יעל

 איז?- וואם < נאןמא ךער אין אקןען צעהן ווי אך^ײט אונ פלנע׳אךבייט אונ פילע < לעןען
гои מירעלע у זי אונ נא - י ^.עהאט חתו^ה האב איןז .угс ק רלמנות. גאטם _א ניט ן

. ?איהר אויף . ל.׳.. אױף וױא סעהר ןאך . .איך סײלא .םי . .אץ־ . . אין בין איןי .
 פאראךבײטעט , פארקי״־פט ,.פארהארעװעט ? זי זעלוט װאם < נעןעך זי אבער !.קאלטאר

 זי ווי שיידעל ןליהענךיג שאן געז^ד אזא .ניט ןי מען לאזט אױםרולק שלאפק אז
 1 געפו^ען אילר אין האט.זיך לענען פיעל וױ < פרעהליכע אז_א < לעבעדי^ע אזא . געווען איז
 מ־ךל? ^ריףעךדיגע די געקיממען איז.אהין װאו ? .געוואךען איהר פון איצט איז ױאם ארנ
 .זעלטענע איהר הארץ״ אי־ר ,האלךז פוללער אילר ,באקק געזלנךטע איהי־ע איז װאו

 אױלי־ן די ;אר ,אללײם פון געבליפק איז בײנער אונ הױט ז ®אלױן געז^לטע שאל.ע
- צו^עגומען איל,ל גײ אללעס דאם האט אילזריװעל אין ןאך בלישטשק  קינ־ער לי ?

 שאן מײן מיר בײ אװעק זיי נעמען רע?ט א פאר וואם מיט ? רעכט א פאר וואם מיט
. װײב געזונל . . ? .אין־טער אונ ' . ען לעם װײטערמיט . ט ר ע .קץל פי . .  דעם מיט !

 מיטי ז ווײטער זײן וועט וואס !...ןשאלאװאױע רובעלעם פופציג מיט אונ קינל פיעלטען
ר?... מיט מיךלען?... .י ניט.זיק אזוי וױיטער..קען ^יין! .קיןלער?... ךי מיט טי .  איןל .

.\ ךערלא^ען ףט וועל .  או־פ־■ גא^צק אין טאקי זאלען קי^־על ךי אז גיט וױלל איף .
ךעס אויף װעלפע אהןז .ליעב האב איף װעלכע מיךעלען טײערע מײן ווײב מײן עםען

איף / ניט ווילל■ איף .לע^ען .קענען .ניט מינוט א איך וועל ושלום חס פאל הונדערטען
.םוף א ! אײן.עק \ אלם \ ניט ווילל . . !

 זיך ארנ קא^טאר דער איבײר צוךיק אוג הין דוךכנענאנ;ען אביטעל זיף איז ױנה
,טיש בײם אבגעשטעלט ווײטער

ל מז א - גלײף;טלאת ניט;;ידע?ס - י געזא^ט ם;אומשטײנ - חלער מײן^עלטעמיר !  ן
 א־ג ער לעטט וױ אמת אין \ הןינל אײן ניט אונ חתונח יאהרז צעהן שוין האט של.״פ

 צום; ווי קוממען צו ארײן זיך איז שטוב אין אגיאף ווי זיף לע?ט ער איףן לעב װי
 ^עזונלטעױ אונ ?ניײטעל מאךיל אלע װעךט ױײב זײן שטיל׳ אזוי ארךענלנג אזא גביר- גראםטק

עהאט חתונה האט שלום .?עתעני^ק אלע האט אונ ק וולנצעער מיט ̂.  איף־ ווי נ
 זיןז־ איז פאדטאטנןע מ־ךעלס מיץ «>כט.זיך1 < מי.ללען גזיין צר זי קוטט ווי בכלל אונ

-אוי ״ אוי »הײנט אונ ׳ גא^צען אין איהר פון שאנער ^עווען . .  ניט וועט ןױיטער ,נײן .
 זיןד סעג װעלט גאנצע ךי !ניט ?עלל אונ זיף ורילל עםV וואס זײן מעג אזוי״^ם זיין

 קי^ד אײן אינ האןען ניט מעלר שוין אץל וועל .קלנדער איןעלקעהכען.קײן שוין איצט
 םיל׳ האןײן נוייב זיין מיט ער .שלוםץ צו ש;קען אלועק איף וועל צװײ אפשר אדער

 ש;קען זײ זאלל אי־ .?עפעטק אונ געשרלעפעןי מאלל צװאלציג א;א־רען פאר נאף
וואפ .ליט טאקי איך װײס געשי׳קט ניט טאקי איך האב וואם ?אר .א.קינל ®ײלם
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ק גרוי^ע א#עװארעףך ךא אץז ןזאלט ^ ר ע  ^?ען דער?רף מייןע אי^קק וןאס פ
 אה׳ים םען װאךפט ךאלט װאה מיר דא?ט װײס״ אץ־ ! זשאלאװאױע;רו?עלעס פופציג די פון

 װעט ־וואס ז גד;טײן.קי םיר בײ « דען נעמען זײ י נ׳־ם שטוב אץ מיר גײ ןיןז ןע§י-יט'
 אמ ^ראמעי װעךען אוץי וועפ טיר ארנ טט .ךץ ךאךט װעט נזיין.קינד אז האךען מיף

 יא־,רקיא פאר נאך האב איןל .אבתהען .קע^ען חא^ט זיןי װעט טיךל ןרי;נערי
 ד ׳ רעיזעןק ?«חין געוואלט ?ימ טיךלען האב #ץל ארזנ פערעלען׳ ש;קען ,ך *עמאלט

ע \ בע^קען צו װאס נא־ חלענען ךא < ןעננןק װעט ױ אז ןעזאגם האט עןן  אןראי $
 סאךק אטר״ער אײן I ^טוב אין מיר בײ הרע .עין .קיץ .געפלרער .קאךנ < אנךגד נאך

 טאקי נאןז ׳ ןויטען גיט גאר וױלל איך .זײ אי^ער רעךט מען װאם ;יט העךט מען אז
 נאןי .?דוךער צום ןערעלק איך שיק שג־ת נאן־ ווי ^ןעטער ג־ט אונ וואך ךי

 מיט דאךף ןערעלע װאס אלעס צו^רייטען הײטען איף װעל נאכט ױער אױף הײנט
 • פערעלען נאןז ש;קען זאל שלום׳ן._ער שךײבען נא?ט דער אויף היי^ט אונ האבען זיף
 ןעהט זי ^קוממען.י ןריעף מײן װעלען ךי אז זײ בײ וועט.זײן ש־נגהה א פאר ױאם א

 ניט וויל .ליר נאר סקיטיטאיען, ניט אזוי זאל שלום א.קץד< זי־ צו נעהבזק אוים לא;ג
 איף ייעל גמףד ׳ מיר ײ3 א?דערש גאר װערען װעט עש . מיץם וױ .קינד א^דער .קײן
• • !•דעריאזען ^יט

 אין הויז זײן שפעלען « יוי אויפגעקו?זמען ױנה׳ן איז וןלא^ער נײע גוטע פיעל נאך
ט פון זאל עס אונ ארךעניגג  פארךיענט ער פיעל ןױ אוועקגעהן גיט מעדזר אן הי̂י

רארשפאךק. «?־שרנאף אונ
 װײטער זי וועט טאמער ,מיךלען _זײן אן דעךמא;ט װײטער זיך ער האט ?לוצים

כײנקען. זי װעט פערעלען אװעקשלקען װעט מען או זאגען
 גײ נ'אללער.קילד• א לאז_זײן ןערעלען ניט ווילל זי העךען, ניט זי װעל -א־ך

.פלאגען ניט שוין זי איך וועל כעףר ״ אײנם אלץ איז מיר . .^ענוג . . . !

V.

♦ אװעכןגעעיכןט
 אוי?גערא?!ט אונ אךבײט אללע דפק;קגעװא;אװע מלךל האט אבעלד היי^טיגען

 אויס־ כײן לאמפען די פון גלאזלעך ךי .אפילו / טוב ױם א איז עס ווי פונקט שטוכ אין
 •УЩ נןלענטטע ךאס אפילו: .קעךער אללע ״ לילטי^ער ?ךע^ען זאל עס ?די ^עווישט
 ווײס א :געטהין;א אוי־ זיף האט אלײן זי ,א^עפהון כײן גא;ץ אול אויס^צװא^ן װאשען,

 בעטטער אין געלעלען אונ ^עשטאגק איז שטוב אין אללעם . קלײד: טציצען געןכעשט
ץ ,רײן זויבער גענןען איז אוטעטום < ארדענו;ג 4 םאמאװאר דער געפינקעלט האט טיש פ.



• כער שטילל זעגען טוב״ ױם א  сущ , איז ,עס אז געמײגט האיבען וואם .קץךעךלעף׳ ךי  
זאכען גויטע ?וען ט־ט טוב ױם אז ^עװאתט האבק זײא ווײל געווען פאר .  

האט זי װײל ,ךערפאר א?ע^ד הײו;טיג.ען געטהון מירל האט אללעם דאם  
דעךצעלילט ױנהין בויטטאג נאף היי^ט האט זי װאפ ?שורה גונןער ל.ער ;אף אז ןעװאוטט  

האט ךרום ךןי, בײ אראבגעפאלען ולעךשלאגען׳ טרױעריג- קומקען געװיס ןנר װעט  
?רעלזליפער׳ װערען זאל אךכענו^ג.ער אין זיין עגטוב אין אללעם זאל ,לעטראקט מיכל  

צי׳ זיף װאס אין האןען ניט ״ גאנצען.געפאלען אין שױן איז װעלט ךי אז מײלען ניט  
דער ױנה׳ן היץט האט זי װאם נײעס ךעם אין ןנןעס .ווערען כעם אין אונ טשעפען • 

? פאךױטיגען צו איהם געזו;ט אלץ אונ בעשולדי^ט אלײן זיף נאר זי האט עללט

הארץ ךאם ,אלעמק ווי פךילער יונה׳ן זי.ןגךווארטעט האט או^עדולד מיט  
ךי ״אז טרײםטען לעװאלט אילם האט אונ א־־ם פאר גענטהרן וױי זעלר אידזר האט  

וועט .קינךער גיט גאטט .גאטט בײ אײ^ע ניט זענען זײ , ^עפאלען ניט נאף איז ןועלט  
; ^רײט זי האט וואךטער אז.על;ע נא־ אונ .קץלער״ ךי צי• לעבען ער צו איוזם צו  

גוט איקם שטאנד אים איז אלײן י1 < ןי נאר אז לעװאוקט זי האט דערצו ארכ טרײטטען
פאךגרינ.גערען איהם - טרײםטען ארנ מאכען צו  • 

- ליעב אזוי זיף האבען מיר - זא;ק אפטז מירעל גוטער-פלע^ט אזא זיןל איז ער  >
אין זאללען מיר אז אוילען ךי אין א^קוקען גוט בײךע זיף זאלען מיר אז לענוג איז  су 
שמועםט װער װעלט״ ךער אין טטע3קלי;̂לי די פאר זיף פיהלען אונ פארגעפען אללעם  

ליעב.קינךער אזוי נאןי האט ווער ;קץךעךלעף א^טענע1י־ךיל או^ערע מיט צוזאממען נאך  
פער בעסטע ךאם ךאף האט ער ? ער ווי פא^ער לעטכײןנר אזא דא כ;ץ איז • V לוי.ןנר 

ךי איהם ען3הא. וױ אונ איף- ווי מעך,ר אםך .קינךער׳ ךי מיט ליאלטשען זיך געני^ען  
אזעלכע מיט טאטע טײעךער אוא לערןאר־ען לעזעלןן דען איז .עם !ליעב קינרער  

אר... קץלערלעףו אויך אזוי שוין הארעוועט ער ?;עו־ענט ניט דען איז ױ;ה נאר ;  
עס אז פאלטא .אלטען זײן אין זיף שלע?ט אז._ער א;אלר שוין ,פח עךן3אי נעןעך  
פאר אוועק .גיט.ער אלץ < נ־יעם מאינען.קײן ניט זיף ווילל אונ פנים ךאם מיר פלאטט  

איהם קאםטז פיעל װי י האבען הרע עץ .קײן ךאךפען.קילךער אודאי .קילדעךלעך ךי  
3. .זיץ איז װאו שךײט ._ער < .קילךער ךי איןער ר»ל א װערט מיר פון וואם ^עזוןד עך3ע  

^ ט3גערע ניט דען איז ןנר לעקומטען״ הין א מיךעל עזונךטע  « . . .

טרױעריג < צוטרא^ען .־עלזר ;עװען איז ״.גבר געקומקק אהײם ױנה איז עןךליף  
זיף בײ פארענדערולג ^רויטע לי באמערקט ;יט .אפילו ׳ קאפז דעם אראפגעלאזט אונ  
צוקושען זיף פארןעםען :עפילר זיך / .קץדעךלעף אונ װײכ זײן אויף אונ שטוב אין

זײ מיט .
- אז ,שלום׳ן צו ?ריעף א איף שרײנ הײלט ,געזא^ט ללײף ױגה ד,אט ! מירעל   

ןעטען צו אויף גיט זיך העךט אז..ער א;אך,ר פולן שױן . ?עכעלק אועער איל,ס שיק איך  
דארף ןערעלע וואס אללעס א^כײטען ^אלפט דו .א.ק;נד ש;קען איל.ם ןאלען מיר
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• וואךטק ניעדאךפען ניט לאנג זאללען פעךד די .ט־סנעהמען
 ןעשטילקט ױ האבען טךעהיען ,האךצען אץ א^ער־סען עןעם האט.זיך.װי מךלק

 .זיך האט נעפץזלטאזזי נאר האטזיף זי ,עלטפערען .עקקט ניט האט ך ,־אללז א־ן
 יעץט גאר ך וױ״קען ,ליעפ ה־יס אוױ האט זי ).יעלפען ױנה׳ן פאר פא־שולריגט שטאלק

דארף ט?הטא ״ שעער געןעך א־־ם איז לעוױם טהוןו װיל _ער װאס אר,עה איןזש *אלען
•־ בײנניןעך װעל ״אץ־ א;אלרען פאר וױ זאר,ען גיט איץט אילט זי.קען < טהון אזױ ןנר

א ן ? מירעלע די זא^ט װאם -
איז ןערעלע אזיי׳ ױמ זאל אזױ פא־שטעהסט דו או < זאלען א־ף זאל -װאש

י םײנם װי נךלר כײן ניט דען
 ז .קץד אלכער א א$שר ניטןערעלעןז -טאמער

 אומעלע.קינךער ןעגען אללע ? י>שיער א,ינט ךער אין -וואש
 בעקומטען װעלען זיי װען שמחה א וױיב זײן מיט שלוס׳ן יי3 !ײן װעט אט -

 פערינלק וועט ןי ׳ פבײלי מע־ר ;אך זיף װעט זי ,פערעלען זײ שיק אץז אז בריעף מײן
.האפ ךעס אויף .טךאגק

 מיט פוהר א כרוךער .;נלטערק ױנה׳ס פון געקומסען איז ארום טאג א?ט איי
 געירעיק איז ן?ם חאטש ״ קי;ד ךאם גוט איץצװולקלען ,קאלךךעם אינ .קישען

 סאלל טױזע.נל דאנקען זײ וועלכען אין פךיעף א מיט ױלענע א זײער אונ זוממער. נאך
 אינ מאנען ^ללקליף זײ ענטישלאטען .עלךלי־ זיף האבען .זײ ױאם מיךלען טיט ־יונה׳ן

 לרויטען א איןערנעגעבען זײ װלענע די האט ךערצו .קילד א זײ.ןיךם זײ ש־קען
 פערעלע מתנות. אזױנע נאף מיט עואךעעא( אײ^עמאפטש םלאיעס ^טליפע ׳ פוטער מאפ
.?עטער צום חךןל ןיך פאהךט זי ױאס לײפי־יןגט זעלר זיף ־האט

 אלע מיט שטאךט לער איפער תךיגעקאטאײיט אביםעל זיף האט פילר ךי
.אװע^געפאהרען ןעלעלען מיט ױדענ.ע די איז דערנאף אונ ןןינלעךלעך
׳ ןערעלע .קילד איל,ר מיט לעלעלעלט זיף האט ך װען לעװײנט ניט ר.אט םיךל

 עטליפע אויך האט ײנה .געקלשט אמאלול נא־ אונ געקיישט אםך נאר זי האט זי
געיאלט אונ האלץ א זי־ געמא?ט פרעהליף מאלול אללע ,פעכעלען געקועוט מאליל

:דלען!י־?
 גאך .אמעךנקא ״קײן אוועק ניט פאהךט זי ״ ען(טמאטשר אוג קושען ױך .גענוג -

 זאל טךינקען ױעלען קיפד ךאט װעט טאמער אז אעעזאלט מיךלען מיט ער האט מאהל א
 < ןאקעל אין דאלט לי;ט .ןלם.ען טאמער אונ פלאשעל״ רויטען ךעם פון ;עפען; »ען
 טאלל ךליטען א נאך אונ א־יגדעקען טט .קינל ךאם טען זאל .קיךזל וועךט יזאטער ־אױף

.אװעלןלעפאהךען פולר לי איז זיף עזע.גענען1
ױ:ד. אונ שטוב אין אךײן צוךיק מירל איז טרעהךען אהן ,װאלטער איון שטיל

. .קאגטאר אין אוועק א־ז



У Р

אתם♦ רראכען צווײ אין

װײטעױ ןואזו אנלעהױ^ק ־אט יוגר, • אװעק אזײ איז וואכק צנוײ
 נימ אךט .קײן ףף ״קען -у < שט־ב אין ךף בײ אג עפים איהם ^עלט су וױ פיהלק «

 אומעטונ« איז су ;עװאךען- איןערלעא^דעךט עפיס איז #מוב .ןאנצע ךי ,ןעפיגען
 אונ ^פיעלען צו אויפ^עהעךט ןיך האןען .קינךעךלעןז איפריג^ ךי ״ ל'ט'ל אונ טי־ייריג

 3“קוטשנ9 ווער־ען פלעגט ױנה אז שטיל אז\י ע?ים איז אןאדזל ;א ןיך שפיעלעץ זײ אז
ж .טרױךיג

 ?עיעלע ורען < הויז מיין אין פךעהליכקײט פךיהךיןע ךאס געקוטק אהין איז װאו -
 י זײן פל#ט פערעלע ווען ^עװעזען איז קטת־ ?רעהליכע א;דערע אײן גאר ? ;עווען איז

.ןיף צו ^עזאגט א?ט יגנה דזאט
 וואס קוליכעל .קלינמ^ךיג ?ערעלעם ?עהלען א^עהויבען שטאךק האט ױןה׳ן

 - נא?ט ביז פךיה פון טאג גא;צען דעם לטוי גא״לער ךער איבער סערען זיןי פל;ץט
 אמאלל פל;ץט ־у, וואס >ןע'תעני;ען זעלטע^עם דעם דעךמאנק זץל פאר פלע^ט ןנר

שפרפנען, - זיף שפיעלען פערעלם פון , חכמות מיט רײד ןערעלעם.קינלערשע פון האבען
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 ךי װען #מױנפט ווער ,אבגעךי] אעעהויןק לטאךק ױנה׳ן האט אללעם ךאס

 .קינדער-שפראנע■ זימנר אויף דעךמא;ען שפיעלען בײם ?לעלקי .קיגךעךלעןז אץנריגע
 אללעס פלעגט ער נאר .לעבען דאם פראםט״ענןען ױנה׳ן זיף פלעגט נאמען פערעלעם

 נאר פלעגט.ער פערעלק מיךלק פאר דעךמאנען ;א פלע^ט ןט־ אויג ״ אךא^לץלען
 אײגען.קינד.״ ווי.א אב .זי היט מען ווי בײם.בתרער. איהר איז עם גוט ווי דעךצאהלען

.קינד דאס ^עשיקט זײ האט טען װאם גליקליך ןץ־ שעטצען ווי.ןײ אונ
שטאךק. ווי האךץ ךאס אויםךעךען זיך מיךלען זײן פאר געוואלט אויף האט ױנה

1 пуט ע ע  י- פערעלען אהן ניט שטוי גאר.קײן איז טוכ9גא;צע'׳ ךי ווי .קלנד׳ ךעם נאף ן
су גוט ווי אונ געפינען ניט ארט .קײן ןיף .קען .ער < טרויךיג אומעטיג איז су אין 

 ג־ר^. ער האט אללעם ךאס נאר ״ צוזאממען געװען .זעפען אללע װען לעװען אמאלזל
.זיף אין אראב^עשל^גען אללעם האט אונ מירלק פאר ארויםצױאנען געהאט

 רוען מאךגען אפריה לעקומען איז עם ביז ךערפון געליטען לאלג אזוי האט ױנה
туווײב זײן ^עזאגט אונ אויפ;עשטא;ען װאס יאר איז ־ :

.קומכען איך װעל פךיה מאך^ען < אװעק הײנט פאהר איך סיכעלע- -
? דו פאהרםט װאו - : : т
 טאהל שויןרןין זי װעל איף .?עכעלע טיי^ר אלזער אןנעמען לרודער צום -

 מעהר איהם איף וועל ״קײן.קיןד לעבען• ניט אילר אקן ף.קעןיא - אונז פון אבלאז.ען ךט
שױן ױך װעלען מיר ;צוז.אממען זײן אללע שוין מיר װעלען אן הײנט פון .געבען ךט



! . צױאסען אללע < צושײךק ;יט מאהל קײן  
- ה טײערער ?ײן !פערעלע  !י̂ו אױםלגע^ךיגען קול א־קר מימ ניט טיךעל האט !  

טאר.;ען אן ,פכײד אונעךװאךטעטער ךויםער אזא פון חלשות ד״אלב אין געפאלען א־ז אונ  
זיןז פון א^לאןען ניט מאהל שוין.קײן זי וועפ אונ פערעלען זעך׳ן זי ןועט .  

ךאקמאר דער , געוויץט שעה גאנצע א זי האט זץז צו געקומםען איז םירל ױען  
־ • בע^קעי.עש ולרוים פין געליטען שטאךק האט זי וואס דעךפץ איז ךאם אז געזאלט לאט  

זיםיךלא^א^צע האט פעכעלען ^עבכאכם האט םען ווען ארום טאג ץוױי אין  
;עטרא^עך ארום שמחה גרױקער א סיט זיף האט ױנה אונ האךצען צום געטולעט שעה  
^רױט פון אנקישען אונ אנטיעשק ^עקענט ניט אלץ זיך האט אונ .קינד ךעם מיט

.כײד? -
דעם.׳נלשטען ״אז :ךערצאהלט האט רןנד ךאס געןיראבט האט וואס ירךענע ך י  
שפיעלעכלעך סןל א גע^?.ען איקר האט קען אונ געקמןק נז;או צו איז פערעלע װען טאג  
האט אן טאג צװײטען ןעם פון נאר < פרעהליך יבעווען.זעהר זי איז .זאגען גו^ע ןאך מימ  

ק איליר האבען װייב זײן מיט שלום ר׳ װאס ,ווערק טיויעריג אלנעהויןען ך ן ע ^ . • 
פויןלעל ״פון < געגעבען איהר מען האט היטעל״ פון טעלערעל ״ךאם ̂.עהאל?ען< ניט האט  

אױף אט ״ ;עהאלפען ניט אלץ האם ;עזשאלעװעט^ם נים אי־ר קען האט מילף״  
אגאנךקטאג אויף טרויךיג װײטער ךעךנאף אונ נעװאךען ?רעהליף זי איז מינוט א .  

בעלבלה־טע־ דער מיט רעל־בית דער / ווערען בלאם אעעהויןען שוין האט קיןד ךאם  
נאר װעךען׳ פראהליך זאל .קינד ךאם נעהאפט אלץ < .גענוממען לעןען ךאם זיך האןען
אלגעקומםען״ ז.ענט איך,ר .  

אונ אױלען ךי פון טכעהרען געגאסען זײ ױף האט ךאם דוערקךג ױנה אונ מ;ךל  
ד ךאם אז - באטערקט האט מירל בײנער מײנע ׳ פ;ים פון אראפ אביסעל טאקי איז ק̂י
לאט ליעןער < לעןען אינער י1 זאל !  

'יי • ;עװארען אויפ;עלע?ט קוממען ןערעלעס מיט זעלען .קינךער איבריגע ךי  
פךעהל־ך איז עם אונ ל_יאלןןעם אונ שפילעפלעף נײע םך .א געבךאפט זיף מיט דזאט  

לעךי3קול׳ .קינדעלשע פךעהליכע ך.טע / ?ריכיער .װי ?לעךזר נאף שטוי אין ױנה בײ  
שטוב אין ױנה׳ן צו .גליק לעןען״אנײןגם אנײ געטראגען;נײאר ליא^עןעפיס .  

כקלאגען אוי^עהעךט זיך ױנה האט געקומטען איז פערעלע אןיזיוןט טאג ךעם פון  
פאר פעךגעניגען מיט הארעווק אנגעהויבען האט .ז>ר לא^ע״ זײן אױף לעצט ביז וױ  
ךער״ אונ ?רױ ליעבע זיין צום פךעטענזיעס נארךישע אללע ךי אװע^עוואךפען .ק̂י  

אין טעם אמת׳ן ךעט פיהלק אנ^עהוינען האט .ער ,װעלטעלע גא^ם צו < לעגען  
אחוךש ײןעלם פופצינ ווי ניט מעדזר ןעק.י?זט/נר הױם חאטש_עד - פאמיליענלעפען ^ 

ןאר־ ןיף ױנה.קען .טאכטער פיעךטע א מזל.געהאט מיט מ;ךעל האט לאגג ניט  
лщ л טאקי איז קראםאװיצע אזא אז זא^ט טאפטער^ער נײער פון.זײן אבלויןען ניט  

מוטערס ךי האט אונ האר בלאנדע מ־ט א־ז;עבױרען זי / וועלט גאנצער ךער אין ךא נ־ט



и Щ געמאכפ

. לעבען חטידישען פון בילד  у

I.

ע3זײ וואס ךי.ערציהו?ג אז פיהלען א^עהויןק ױםיל האט אהרזי ךרײ$ק  гг 
; װי טאג שטאןען װעלכע חךךים׳ ךי אין מלמדים פױלישע ךי דורף ג־בען עלטערן  

ךער אין פשטליף-^קען שװערע מיט אונ ^מךא מיט נאר הלמיױם זייערע ןאכט  
ניט ._קעננען אךער ניט וױללען וואם ךי פאר ?רעג;ען נו־צען וועניג װעלט הײנטי^ער  

א רננים. שןקינאליפטק .קײן ארויםװא?פען ; רעליעע׳ זײן לעךנען ךאךף ױד יעךער -  
. ^עזא;ט זיך צו ױםיל האט ״ לערנען אײף א^ךעךש .עפיס טען ךאךף כעם חוץ אז גאר .  
; ,עם וואס פאךששעהן מענשק אם־ ? .עם פאךשטעה איך אז ארויס מיר קו?זט וואם נאר  

איף אונ אללע פרעעןזקל דעם?״ צו $ען קוטט אזױ «ווי נאר נעפוזיג. אונ גוט איז
 . טאג אין ןןאהל צעהן אויף

^מרא חוץ ;עפרעןט׳ וױיטער זיף ױהיל האטאו^זער דעךצו? מען קו?ט אזױ ןוי —  
עךרוקט שום .קיץ איך טאר א?הײןען זאל איף .הא^ד דער אין נעטען ניט ?לעטיל ̂.  
אפשר .נןען איף .פאך?(טײנק סײגע.,עלטערן מיף וועלין / לעךנק צו א;ךעךש עפיס  

הײנט ? לעךנק .גנביש אזא פון זײן גוטס נאר.קען._.עפים - וויפען ניט זאלק זײ לעךנען
«חאןען״ מץ־ טען װעט מאךגען ,לעתען אץל לחעל .

.ענטשלאסק זץ־ ״ער האט ״ שטאךען ניט אונ חאפען ניט איהם זאל פךי.קײנער  
.אךײן וועלט דער אין לאזען זיף אונ .עלטערן די פון הויז ךאם פאךלאזען צו . דאךט .

פכײ לעךנען וועט..ער ! . . .

אינ פלײצעם די אויף .קלי^עקיל ךאם ^.ענוטק ױםיל האט - גע?ןךא?ט לא;ג ניט  
.אוועק איז . איהם איז - ן.ועךםט פיפציג הונדעךט אבגעפאהךען קוים אןער איז ער .  
^עהר ניט זאל .ער ?ךי אונ געחאפט• איהם האט אונ נא^עפאהךען פאטער ׳ןײן  

, ױךען בײ איז שטי^ער ךער וױ ,^עלטערן זײגע איהם האןען < א^טלויפק קעג^ען ; 
. שךכנים ,זוכען ניט לילט מיט װךען בײ טען ךאךף פלות .קײן ..געמאלט חתוןה ־פאלד  

.עפעש ײעדאךפט מען האט שאק״ ךעם אױף דא השם ^רוף אויך װדען ײ3 זענען ;



 חר״ונדג ש״עקער װאכען עטליהע אונ געװארק חתן א געכטען ? טראבטען לאנג
 3ניי זאל עדע ױןןיל״ בחח־ אויש^עלאשענעם דעם א״קײט אנטהון גיכער אגי , געמאכט

.אנטלויפען מעהר.קעננען

 נע?מ זײן.קץד נאלד ווי אז יוךען בײ.יעד־ען.עהךלינק ?לל א שױן איז ךאש
.זײט דער אן זיף . .  באלרי .קעד שלעלטק ךעם מא?ט אונ ךי.קלײ זיף פון טען ךהט .

 ױד א ױי ;אף אזא ניט זיף אויף טךאגט אקש שום .קײן אז ווײשט ױד יעדער .חתונה
 דאןד ו ױךישען;אך אזא אנגעטהון אויןל טען האט ױםלין אולזער .סתונה האט אז.ער

.אנגעווארק ניט קוראןש זײן ױשיל האט

 אונ #ווער בײ .קעם^• אויף זיצענדיג געטךאלט זיף האט.ער ״ פארקעהךט -
 ראזונךער- א .ל־>גען צו זײן ^רי^ער מיר זאל איץט גראד אז זײן שיױ^ער-עש._קען

 מייך צו ,אױ־ טיר טען גיט עסען .אײדעט׳ש אללע מים ̂לײןל איף האב שלאף־חךר
 ?ראשט א איז זי לעלנען צו ניט מיף #טארט זי ׳ ניט טענות ״קײן אױף איןז האנ װײב

 - עךצויגען אזױ זי האט טען שולדיג? זי איז וואש נאר מאךיש, אלט ױךישוױיביל.
 ןיןד קךיגען מיר ,זץז צװישען וועניג ךעךען מיר .אויך זי אכטע איף ׳ ניט מיף זי האט פײנד

 מײנע._עלטערך וואם מיר פאר שלעשט אזײ ניט גאר א$שר איז בשלל ,ניט זיף קושען מיר .ניט
 וועל ׳ ,קעשט אויף זיצען װעל איף וואש צײט דער אין .;עמאכט חתונה מיר הא?ען

 געענךי^ט קאפ ױךישע הײנטיגע אומערע האפען דענן װאו לעךנען. .לןעגנען איף
 יי•3 ._קעשט ךי ?שעת נע!לא?צימער( םפאלנע זייער אין ניט ווען י - אקאלע?זי.עם זייןנרע
? שוױגער אונ שװער דיערע

 שוױ^ער אונ שװער בײ ספאלניע זײן אין גערעכענט אויך האט ױשיל אוטער
ן צוןננךיגק .לןעקט אױף י י ע; ז מי אךע ק  טאג א אװעק^עגאנגען ניט איז .עש נאר א״

 מיפד זאלין שווער׳ דער אײ װײב ךאם אמאל אױך איהר צוליעב אונ שווילער. די אז
 אטענה-פאר- לעווק איז חו״ונהי ךער נאן באלד אנהױב׳ אין טהון. צו האןען ניט איהם
ן איהם ען3הא .עלטערן ײ;ע1 יואש ע ן ע  אוג העמדער טרץ אײן נאר סתונה ךע־ צו ^

 טזץ צעײ ע?ען3.ע3 זי האט פ״געלין איהר ,״קטײטש ? שקאךפיטקעש טיץ א^ךעךהאלבען
 א^עלאפען־ איז ןערנאף טענות. אזוינע נאף אונ .זאקען״ טוץ פיער מיט העטךער

 האט ױשיל וואש ״פאר :צושריגען שוויגער ךי ךף האט תשובה״ ״שבת אונ םזון״ ״שבת
 אין ,קאפאטע א.זײרע^ע טראגען צו שנתים ךי װײל .קאפא^ע׳ לױםטךינענע .לןין ניט
 ̂ שבתים הײלי.;ע ךי פאר )װאשענךיג( חול צו איז געװאנטענע א אונ < יום־טוב־ךיג צו

 ךער§אר שטאךט׳ נאנצער דער פאר פנים ךאש פלאמען מרז שווי^ער. דער איהר.
*_קא£אטע לױםטױנענע האטגיט.קײן .ק;נד< אײדעם-איהר איהר װאש ...

 פון רומען3צו א םי־ט שוױלער דער פון א.געשרײ א^עהױןען זי־ האט שןעטער
 מעהאט־ )וואש אײלעם לער מאלט וואש פאר טאכטער׳ זײער מיט אונ י3שןײ רעם

קיין.קידמג ניט מאקומען( צו דעךלעבט איהם ןןעהאט אײדער אוישנעבראכט ^ענרג ,־,ל
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 קנאקט; װעל־ער , אײךעמיל < ש^ם בעם ׳ זךח׳ס ר׳ ווי ניגון אוא ?ןיט או: הױף ?מױ
 מיט געפילדער א וויךער איז מאך^ען %)נפש,־ת מה;־ פשוט איז אז..עם .קיו־וש ךעם

 אײךעמיל דעם פאךקיןצט אוג פאךטךאבט זיך הפא־ױנג ךער האט וואס פאר < א.;עשרײ
• אללײן אײךימעל דאס איז ךאךין שולדיג אז זיך פאךששעהט אונ.עש פאות שטײקלעך

ע איפער אט  !ײ^ען אללע פון ^עווען א?ט גאנץ איז זאיען מיכטיגע אזו̂י
.;עפילךערס נזיט ןעשרײען
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 א אננעהויגען זיף האט / ארופצוקוקען זיף געהאט צײט _קײן נאןל האט ױםיל
?׳׳ פר־ם ״ער איז ״צו שאלה א ;עווארען איז ._.עם - מע^ה .גייע

צופאלל אװאונךעךליפען דוךן• געטךאפען זיןז האט ךאם נאר
 איז געװאהנט״ האפעץ שװיגער אונ שװער ױםילם װאו שטאךטיל ךעם אין

 האט מיךאװאי ךער וועלכק < ״עסק יוךישער א פאתעקושק םודיא מיךאוואי ״בײם
 איהם האט אויך. זאקאן ױךישען דעם נאף אונ םאוועסטי״ ״פא דעשען אדאךפט3•

 צײטוןג ךער פ־ן נוטערן ,עשליפע איפעךלײע^ען זאל _ער ,_עצה אײן גע^עןען אײ^ער
 האט םוןעא ךער .ךיעלא אז_א פון רעךט יוריפט ױךישער א װעלפע אין ,״וואםחאד״

 נאכ^עפרעץט פאטשט דער פײ ןיף _ער האט ,״וואפחאד״ ךעם געהאלטק ניט גאללײן
 געװיסער ךער נאר אז א^עוויזק איהם טעהאט אונ ,צײטו^ג ךי באקומט עם ;זוער
 ״ וואףטךענאװאעא״ ״ךא צײטומען א^דעךע גאף אונ צײטונג ךי אוים שרײבט ־ױםיל
 האט סודעא מיךאװאי ךער .פלאטער( ךי אפנעמען פאםט ךער אויף אללײן קומט ״>ער

 די לײסען איהם זאל ןעבעטעןןנר איהם האט אונ װפלין צו קװיטעל;א -אנגעשריןען
 זײן דוךך קט;געשי חפמות אן ̂ער האט קוויטעל; דאם ;״װאסחאד״ פרן נוטערן :דאזיגע

.סײם דער אין ^עווק ניט ױםיל איז א^עקוטק איז ךאם.קוויטעל אז ןךאד .:דיענםט

ת דאיפםט וועמען ־• ער ךי האט ד -ךיענםט םוך.יאם דעם ^עפרעט שוו̂י .
.?אגיטש ךעם דאךף איך -
.פאניטש שום .קײן ךא ניט איז אוגז בײ -

 ^עזא?ט האט שוויגער די .אפגעטךעטק ניט אןער איז מײךיל קריםטליגע ךאם
 ^אטט ארנ ^עװען ניט פאניטש .קײן מאל איז.קײן עלטער-זײךען ,ױיךען איהר בײ ־אז

 דער אז .איהךם גט:;עזא אכער האט ךיענפט ךי אןהיטען. ךערפק ווײטער זי וועט
אײךעם איהר איז ׳»אניטש

.דעךשלא^ק מיף האט דונ^ער א ? זאגען דו וויללםט ױםיל - .  ױפלין אמןער .
״ 'ךאךפםט ז ה

:טאלטער איהר אויף צושךי^ען שוויגער ךי זץל האט ךא אט



א נ  צי א^ריא איף בין צו .טא?קעריל טהײער נןיין אללײן׳ איצט זעה -
.נארר ;א . . !

 איהר ענטפעךט א.ינ ניט זיך ךיהךט טאבוטער ךי אז ^עןעהן אבער האט זי אז
 אונ דו שטע־טט וואם :ד־׳אןד ךי מיט װאךפען צו א^עהויבק זי ד,אט ניט, גאר

.גולם לײמינער א ווי אן מיף קוקםט אונ ־שוױיגםט . .זעה < ןעכוער קרק . .  האט )זי .
 ח םאנן א פאר װאם פיט אלײן ןעה ךיענםט( דער אויף כואנד ךי מיט געוױזען :איהר

 ״פאניטש״! הײסט אײדעם מײן ׳ ױםיל !״פאניטש״ גאר שוין הײםט ״ער !קלאץ דו ״ זיצסט
 קטעם;שי * שװײ?טט אונ דו שטעהטט וואם נא ״ שיקםעם מיט געשעפטען גאר האט ער

^ ע ר  געשעפטען א פאר ױאס \ זי בועלק חאטש - אקוה ווי ש^עהט זי אונ איהם אױף פ
 פאר אױ?האלטען ניט עס וועל איף ױדען׳ ׳ געװאלד ? שיקסעם מיט האןען .ער ״קעץ

? דו שװײגטט װאם־ןשע נא \ ווײטהיג נדױם פאר < בזױנות

 איף האב וואם־זיןע ךעם״ פון געזא^ט ניט ^אל מיר״קײן האםט ת ,-מאמע
.אויגען ךי אין טרעהךען מיט ארויםןערעדט יקוים ע 3 ײ פ האט ? רעדען לצו . . .

• אױםרעדען ^עלאזט ניט זי האט מוטער די

.דו האךצען ךײן אין קרענק א ? אגטז;עז ניט ךיר האב איף ? איף ? איף - . .  דו .
 א בי^ט דו י וואם ? זא^ען נאןל ךיר דאךף איך .אױ;ען ךי אין נאך מיר ■סוױטשעסט

 פאר־ צו אללײן .קראנק ביןט דו ? זאגען נאף ךיר &עךאךף אםמ מײבעלע פיצעלע
 ארײן מױל אין פינגער א ךיר ?זעךאךף , ^עדערים דײנע אין ךײסעניש א ? ־שטעהן
 ךער• גאר וועט אײנער אויב דו לאנג.קרענקםט ווי .וױיב ין1 ךאך ביזט דו ? .לעגען
 אונ ױײטהיג דער ,אוי !זיף טהוט מאנן מײן ײ3 װאם וויטען ניט זאל אי־ אז ^לעבען

 וועל אץ־ ׳ אויטהאלטען ניט גאר עם װעל איף ^רוים״ זעהר מיר איז בזױן ־ךער
ק... ךי אין ־שרייען ס א ג

.עט• מיט לײט לטוב ךי אנ^עלאפען דעךוױיל זיף ז.ע;.ען געשלײען איהרע אויף
,טרעװאגא א.קלײנ.ע געוואךען איז .עם אונ שכנים ׳ליכע

 ךעם מיט ^עשטא^ען נאןל איז וואם םוךא״ מיךאוואי ךעם פון ךיענםט ךי
 אויפין האהן א וױ געקוקט סצענע גא;ץער ךער אויף האט אונ הא^ד ךער אין ;רןוויטיל

 דעם ךעךצעהלען צו וואם האןען װעט זי אז .^עטךאנט זיך בײ האט ,אךם בני
ײ געןעהן האט זי וואם קאמעךיעז ן־ער פון ׳ קסײען;אלע פאוואר ךעם ,טוךא  י

.״ןשידקעם״ יךי

 פענסטער ךי גײ אב;עשטעלט גאס־ױנגלעף אונ גאם־^ענשען זיף האבען ךעךװײל
 דוננער א ווי גיף ;אײךעם״ .מײךיל ,שי.קסע < .״ױ?!יל :ױאלטער די ^עסאךט האןען ארנ

 איבער ביז א?דערן צום מויל אײן פון ^עװא־ען עךטעלע^רא?יךט3א־ וואךטער ךי זענען
האט ױ?יל אײךעם בעם ״אז : < דעךצעהלט שוין טעהאט װאו < שטאךטיל גאךצען ךעש;



 שלקס־׳נ ךי אוג שטוב אין שוױגער אונ שווער זײן בײ ע9שי.ק ךער כיט געחאפט מען
 דער אין אײמעצק ןי סעװילל ׳ אפ ניט ך מעלאזט < ךאךט אויף איצטער נאף איז

 ךאס־ א?געולרא?ט איהם האט שיקטע ךי ״אז :געזאגט גאר האןען אײנינע .פאליצ;.ע״
 קונןען לעלאפען איז שטאךטיל גאנץע ךאם איהם״• פון געהאט האט זי וואם קינד
.װאו?דער דעם אויף

 דער איןער ̂עכקלונגען לא^ג אזוי האט .געחאןט ױוכןלין מעהאט אז נײעם ךאס
 ער אז זיף פאךשפזעהט עם ..קלויז אין ױםלין צו אנגעקומען איז ״עס ביז ׳ שטאךט

 ךאךט וואם װעךין לעװאהר אהײם לעלאפען איז אוי גמךא ךי פאךמאכט באלד האט
^עטראפען. זיך האט

 האט• ״ לעתעהן איהם האט שטוב דער ארום ^ע׳צטאנען איז וואם טאלפא ךי ווען
עג׳ ג.עמא?ט ןעלעכטער א מעןאיהםמיט  שטמ־ אין ארײנגעהן ,קענ^ען זאל ״ער אוו

 ךער ניט איז ךאם אויב געפרע.גט זי האט ךעחעהן איהם האט ךיענסט די אז .ארײן
 עט האט ױםיל .קוויטעל• ךאם איןעײעןען צוגעגאפען איהם צו איז אונ פאניטש

 ווי ךעחעהן האט ״ער אז ״ טויטער א ׳ווי שטעהן געבליןען איז אונ אינעךלעלײענט
 דער אז גערעכענט האט נער גאזעטען. אױם שרײבט ער אז ךעךמאנט איז ךאךט
 לײענט אז._ער < אין.קוױטיל שטעהט .עם וואס שוין ווײפען שץויגער ךי אונ ^װער

 נאך אפשר ׳ פאךפלעלען ?,רעטטע ךאם לעװען זײ גײ ךאן־ איז ךאם אונ גאזעטען׳
(מיט חאןען ;עווען איהם טעזאל אז ווי ?:רעסער . .  ̂ ךיענםט געזאגט.דער האט .ער ; .

 פון נומעק ךי םוועא ךעם ברקגען אלײן שויז וועט ער < אװענקגעהן באלד זאל זי
.״וואפחאד״ ךעם
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 פאךשטעלעך .עם זין־ ״קענען < איןערגעליטען מעשה .ךער נאך האט ױםיל ויאם
 .קעםע אויף אײךעם אײן דין צי ^עפענשט אמאל זײא האט גאטט וואס < ךי נאר
.שווילער אונ שווער פוילישע נײ

̂ךי .געװען זיף וואלט .עם וואם מיט װײטט װער  ױדעלעך אונזערע ווען גט;̂ע.ע
 נישט זאלין .קרוכים( זײערע אונ שטאךטיל ךעם פון בתים בעלי )ךי ךחנזנים לני רהמנים
 ליעב צו אזוי ניט ;שלום אין זיף לײלען אךײן ,יוךען ביי איז שטײלער ךער ווי ̂עךוען

 אהשױ ןיף װאלטען אונ .געהאט ליעב לאלת א?־שר זיף האפען )וואס פאלק פאר דעם
.שוויגער ךער אונ שוער דעם ליעב צו נאר ״ דאדוךף( געגט גאר ח״ו

 זיף פאריטטעהט ׳ איז װײבער אללע זײעכע מיט שלום־ױקים עלי;ב ךי צװישען
ט א-הם האט וויעג אין א.קץד .ןואם ״ קאפ״ז ״זלמן געווען אויף ק ק אללײ אונ י ^
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ןיך שיטען ןעךיל וואס מויל גילךען א האט קאפז זלמן אז :זא^ען איהס אויף >&לענ.ען
ער קומט < פולל ער איז טהון חאפ א נאר איהם מעזאל װאו - ױד א איז .ער ,ךעךפון

 ,דײטש א - דײטעזען ץוױשען ,חםיד א .געוױם ךאף ער איז - סםיךים צװישען צונױף זיף
 איז קאפז זלסן - ווארט אײן מיט ;פאןשעשט ניט אויף ̂ער װעךט .קרישטען צווישען

 ער ׳ ירךינע א אויף װעךטער נוײןער צוױשען אפילו אונ זײטען אללע אויף רא?ער א
 מחיה א »שוט איז .עם אז ״ זײ מיט זץ־ וועךשילט אונ רייד מאם נײן ױיערע באקי?זט

 ׳ געקומען איז קאפז זלמן װאו .איהם פרן אן .קװעלק ױײןער רי אונ ׳ ךזאךען צו איהם
 איןערעסען אונ איןערטאנץען ׳ איןעררעדען ןעקע;ט האט ;נר ,פךעהליף געװען איז

 פינגער ךי געלעקט גאר קאפז זלמן פון האןען װײפליף װמע פרוטע ךי .רוח ךעם
 п טהון א.קניפ אפילו ׳ געמעגט ;ער האט נג;אלצךי ׳ ל>פא?ט אלץךשג האט איהם

 1< אױף איהר ?ןיט טאנ^ען אפילו אונ איהר, מ־ט װעךטלין זיןז װײביל׳ חםץ־יש
 פדן פעך^אטען״ שטרענג חםיךים בײא איז ךאם װאש ווע^ערע׳ ךער גאף חתונה,

 האט וױיביל פרומםטע ךאם א?ילו אונ ״ ^עאאךט גיט .קײנעם דאם האט ךעםטװעגק
 אונ איהר ?עןען ;עזעץט זיף האט ר,אפ זלמן אז .עביךה .קײן פאר ^ערע?ע;ט גיט

̂ליך גט:נעזא  אײן ווען ;האךען ניט גאר טאךין שתולה א מיט בחור א וואם רואךנ
 к ^עהאט נױיביל ?רוטען דעם פון געוױם וואלט.^ר ,ערלייןק ךאס זיף זאל אןדערער

щ אונ פסק מיאישן щ цц איער װארטליף זײנע אױף שהיר״ ךי קאפז דעם .,מיט 
̂זע ךי י־לע^ען ,ער האט מזל טר$ה א עןעם .א^קוועללען אונ לא?ען װײפליף פר־ר

עהאט זלמן״קאפ׳ ווי זיךלען׳ זײ פל;ץט ,ער װען ;אפילו װײןער׳ ךיםםיךישע צו ̂.
:שטײגער א

 אױם־ ךי נאר ?־ אײף ך,עךט ורער ? ט;ץשען אוי־ ךען זקט װײןער איהר -
 ךא ניט גאר איז ױדענע פון.קײן ?עשער אז מײנען קראטען:טא9אךי נארישע געפוץטע

 באהאלטען זי זײ װאלטען זאלין._קענען זײ .פךיצע א פאר זי טא?ק אונ זי פוצען אונ
 או;ז.עהרלי^ע בײ אןער .פאללען ניט איהר אויף זאל לטױי אז.קײן אלן־עלטעלע״ אין

ן זאלין זײ ?די מאננען« ךי אויף האךעװען ווײןער ךי דאךפען ױךק ע  לערנען ^
 ״ הבא עולם הא^ען זיי וועלין ךעךפאר אונ ךנין צום מאל אללע פאהךען אונ הוךה

 איהר ? ױךענע א טויג ךען װאם אויף .ח^מים הלמידי פון ?ןשךהים הײ?ען זײ ווארום
1 שטרױ םנאןעם ווי ?ועהר דען זע^ט

• צושךיגען זיף ער האט ,צולא?ט ווײביל א וועךטער ךי פון ןיך האט ^אמער
 א בין איף חאטש אז וואהל ךאך וױיםט דו ? לא?ען צו אויף ניט סארםט דו י ?כײנע -

 איינ אנריהרען .תקא ךיף ורעל אונ קאטעיז שנואךצען ךעם ווי ךיף איף האר ,חםיר
 ,מאנן דײן אננעי׳ען ךיר פאר זיף טעט טאטער ;בײנער אללע איןעךפךע^ען ךיר ).ועל
,_קאץ ךי װי אויך י איהם איך ד,אר

 איהר האט אינ צויגעלאפען איהר צו באלד טאקע א־ז קאפז זלמן אונ
3 )הויז-פריינד(
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ע אונ װײןלעף אללע אונ געלאכט האט זי אונ איהךם״ געבען ^  הא?ען לײט י
 אייז קאפז זלטן אונ ׳ עלט3געשמײ הא?ק ס^יךים א?ילו ׳ לעלעפטער §אר נעקײלט
מויל אין יעךען נײ נעלעען

 בעלי־שלוםיניךןס ךי צווי^ען לעפונק אויך איצטער ףך האט קאפז זלמן דער אט
ער דער אוג אײדעם ךעם צווישען ארײנלעלײגט ןיף האןען וואם  זאל עס שוו̂י

.שלום ^וערין

IV.
ארויט• לעמוןט האט סאפךאגיע איץטילער ךער אויף או זץל פעךשטעהט עס

 ךעם האט ױסיל .גאזעטען אוים שבײןט ױםיל אז ווא^ער אויפ׳ן בויטעל ווי קומען
 מיךאװא״ס ךעם אז גאווײזען געמוזט האט ._.ער ווײל זײן״ מודה אללײן געמוזט םוד

 איז су .אנרעךש .ע§עם גאף ניט אוג גאזעטען נאך לעקיטען נאר איז *שיקסע״
 ^עװאוטט האט ״ער ווײל ״ זײן צו מגלה םוד דעם געווען ביטער זעהר א$ילו איהם
 • ניט ? טהןן לעזאלט ער האט װאס נאר ,האןען ךעה־אר וועט ער פםק א פאר וואם

 אײן פאר וואם ? ש;קסע ךער מיט מען טהוט זשע וואם ו ^אזעטען ךי פון ךעךצעהלען
 צ־ןי• #וױ^ער ךי זיף דואט איצטער.^ערשט ? ;עפי.;ען לעקקט ער האט תירוץ אנדערן
:^אפטער ךער אױף קול א מיט שךילען

דער• גאר су איף■ ר,אי וואם !^עװאלד \ נייא א צו נארר א איך בין ״צו -
 אין מיר עזות ךאם נאף האט ער !גאזעטען מיט אײדעם אײן שטוב מײן אין ? לעבט

ײף מוךה ךאם אױגען ךי  זי האט קאפזשרײען?!״-זלמן ניט איך זאל אזױ ווי צוז
 בעלי• ךי ?די < אױערען ךי אין ;ךילצען ניט זאל זי אז װײבער ךי צו .געשלעפט אוועק

ןיף. צווישען מערעךט װאס הארען .נןעננען זאלען שלוםיױקים

 אנ• ב׳צלי־^לוםיױרןס ךי פון אײנער האט ,געווען שיין איז ̂עם אזוי ווי מילא -
с צו ליגע^ד א ״צו :אײנךעךען געהויגען у -  пух ה?לך ךוד ;פאךפאלען שוין איז 

 א;רויםער געוועזען נא;דעם ״ער איז דעטטװע^ען פון ״ גט;געזץךי אײף האט השלום עלױ
 מאנן. ױ;נער ,ת אונ . пух אשלום וועךין זאלאיצטער זעהן״עם !אךפען מיר צךיק.
 זעה < גאזעטען לײענען צי אוי^הערען דאךפטט ׳ אײךעם צום געװע^דט זיף ״ער האט

 .קײן האלטען ^עיוען ניט זאלטט דו אז אנדערע; ךאס ןךע^ט אײ^ם אז אללײן
 וואלט су.אונ ש:קטע ךי שיקען ךיר צו פאךשפאךט מיךאװאי .ךער וואלט < ^אזע^ען

 - אללײ] זעה־ןשע .עןוויגער אונ שװער מיט .קךיעג צו אונ רײד לײטישע צו געקומען ניט
 עכיךה״;אײן טהוט ווען.ער טקשען §רוטען ךעם ארט אויפ׳ן באלד באצאהלט גאטט אז

שװער לײטישע אזױנע האט וואס ״ דו ווי מאנן װ^ען חסיךישען אײךלען אזא ווארום



 נימ פאלט יח» גאלע אין אײנגעטו^קט פום ביז לןאפ פון *ענק װאש - שוױגער ז;ונ
^אזעטעך. לײעןען זאל אײדעם זײער -ז:;

ז א ̂«ת אשלום זיין זאל שלוש דער -  ריכף אלװײטער אנ^עתפען זי־ יזאט ״ ?ן
 ךישי.קטע טען.זאל או עדור״ פאר צוזא^ק יױיב ךעש ?ןיט שוויגער ךי זאל ,שלום־ױק

ק זאל ױסלין אי־נ דעךמאנען/ טעוזר ױט  ער לועט אםוחר׳ פאר מאכען באלר טאקע ?
ט .קײן כמילא  _קײן ניט א־ז ױשיל שמאכטיש. פושטע ךי לילענען צו האןען ניט די

 פארךענםט אגולדק אז װישען וועט אונ וועךין עלטער וועט ער ״ מאנן ױ^עי־ .גאךךישער
 ױלגע אמאל לעװען אױך זענין מיר גאזעטען. נארישע טולזעלךער ווי ילייכער פיעל יא־ז

 אונ גאזעטען לײעגען ווי ׳ גאךישקייטען אײאל לעגליםט אויף אונז ךף האןען לײט׳
 אגילדען פאר אכהךה ^עווארען-איז ,עלטער זענין ?ןיר אז הײלט א^ער ״ ביללעף יקויפען
.גאזעטען דײנע ;אללע

 צו פדאי ניט זיך איז אז.עש זלמן,קאפ, אנלערופק ךך האט ױםיל׳ .גלויבןצר. -
ךוער אונ אווײב מיט יקריע^ק  ׳מיף ךאןל .קענשט דו .גאזעטען אי^ער שוױגער אונ ̂'

 א־ף ׳ גאיעטען לײענען צו פא־לךעף אזא ניט גאר איז מיר בײ אונ ;אלד אזא בין איף אז
 מיט ״מליץ״ ךעם אפ־לו ״ץפיךה״ ״מױר׳/ךעם דעם לעלײעלט’ אלןאל אויף האב ̂אללין
 אוטער פרן געװען נן־װײז:װ^ער*מא ןגין אץ־ אז ארנ ״שחר״, .ךעם :מח־שמוניק ־ךעם

 גערעךט. ״ךרעקטאךים״ שלעק אללע מיט אץז האב < אךעםםא אין ,קאמישיאנער שטאךטיל
 חוזק אײנעם אין האןען אללע מיר אונ אלבײסען אײנעם אין זײ מיט לעלעטען אינ

 - צוצילןלעף אללע ךי פון אוג שמאזעטען - גאלעטען שטאלטעם אללע ךי פון .לעכזאלט
 אויפעףלטע' דאם זענין גאיעטען אז מײגען וואם < אױקר ווי לײטלעך ייגגע אײךעטלעך׳

 אונ שוועךס מיט נאלט ווי טאג ז״ײ איפער ךף קריעלט; טען אז ,פעטלושקע ךער פון
 בין איף אז < ױםיל .מיף דו פארשטעהםט איצטער .מאטעם מיט טאטעם ׳ שוױגעךס

 אנ־ ניט גאר טאר טען אז מ״ילען װאם < לײט חםידאךױע אללע די ווי שוטה אזא גיט
 איןז וועל אםימן זא;ען> ךי אין פךיץ ״קײן נאר;יט בין איף אז אונ / אגאזעטע יךהךק

т т אי״ף וואלט איך אז אלײן.לעזאלט קטאר:אךךע טיר האט דעלצמאל טאקי אז ווײזען 
 איף ;זײ ווי טי.?ש אזא בין איך אז מײנען זײ נאר ,אגאזעט פון אךךעלןטאר זײן ;נעקענט

 זיך ךא?ט מיר !זא;ען פוטטע אזױנע מיט אןלעןען זיף ווי טהון צו װאם ניט מעהר האי
 פ־על מיר גט;טרא / טאךק ךעם אויף זיצט װײב מײן װעלכען אין קלײטיל ךאם נאר :אז

 נאף מיך ךעך^אן איף אז לאכען נאר מװ איך !גאזעטען װךישע ךרײ װי הכנםה ^,עהר
 דאש זאל איף טשוולע אונ לעזןלד אונ פריש זיין באךאךפט וואלט איף דארין, ׳א-יצטעד

 אונ םוחל זײ טךאה ךי בין איך אז ^עזאלט/ באלד טאקי ױי האב איף טהון. :גאלישקײט
זײ... פון אפלעטשעןעט קויט גדף לאי

.נאר .  דו - באװײזען געװאלט נאר ךיר האב איף ׳ אוי?ען איך בץ ךאש ניט נאר .
 ווי צע־ן אזױנע לעקענט װאלט אונ פעפער נישט.קײן איז קאפז זלמן אז ,ווישען יזאלשט

эт גארטעל... א.ין זיך כײ ®אישטעקען מש׳פילים צװא^דג אז־ינע ךאך מיט אײגעם א'ן



 ^ערעךנצ האןען וױנקעלאונ איןאנךערען געזעםין װאשזענין וױיבלעף אוג װײןער אללע
. . צולא?ט זיך װאךטער לעצטע פ׳ס:קאז זלמן אויף האןעל ,זא^ען װײןעךשע ױיערע פון

מיט׳ ניט מיף איף כד,ךיעב ^קאגט, ווײ^ער קאפז זלמן האט ךעשטוועגען, פון -
 ךי• אין מיר זי.זאגען לאז ,ךא זי איז אט .ױין ■щуз אונ לעבען ןזיר זאל זי - ווײב מײז

 ױ־ אין מיר ;אג «געטהון-זלא^ע ארוף ױ ?ר האט !-זלאטע ;אלי^ען זאג אין־ צו אויגען״
? גאזעטען איןער ךיר מיט עפים זיף אץ־.קךיעג ׳ אײגען

ה ע ^מאזעטען-איף־ דיינע מיט .קרע?ק פאר׳^צעגןטע אלטע דו געה׳ ׳ שוין -ג
 דאךף• אונ סיף רופט ער אז ,וױיבער ךי צו אומ^עקעךט זיף זי האט אמת, אין .געמיץט האב
 זילאטע האט , א;גערו?ק געמען מיף װאלט איך צו ער קרע^ט: לא:ג וױ ;האבען מיף

 ^רױםגךלות. םיט ווײבעו־/ ךי צו צוךיק ^עהע^ךיג אשמײגעל, מיט עולם צום גט:געוא
-3 א־הר איז קאפז זלסן אז געװען זויה האט ך וואם ן. ג א

V*.

אין־ װײבער ךי האןען גערעךט׳ האיען מא^יילען ךי וואש צײט ךער אין
.א־יגענעם_עשק ךעם וועגען געשמיעשט זיך צוױשען אױך ןוינקעל א.נךערן

?עט־ איף מיר זא^ט ,זײן געזיגד אונ לעבען מיר זאלט אילזר < אײף ןעט איף -
 ? גאדעטק הײשט וואש מיר ךעךצעהלט װדע^ע׳ אפךאםטע גאר ךאך בין איך ,אײף

 ?דײטק.קנופ. דעם צוךעק^מ<:^ע.נדיג ךרײשיג׳ אונ דרײ יאהרזא פון האט.געזאגט_אוױיבעל
.על3)?י לןאלירע^עם זײדענעם דעם פון

ע:5עטלי פארשארץךג וױיב״ קאפ׳שז ;למן געענטומוךט האט ? גאזעטען הײסט יואם -
 װאש צו זיף ו:אךט אט ? א־קר ?רעןנט גאזעטען׳ הייסט וואם טש־פיק׳ אונטערן האר
... ךערצעהלט שלאק טײן

נד מיר זאןט איהר ,טאקי ךאך איף פךעג ךאם אט -  א־ך האר ימיז פל ,זײן גע̂ז
 מיט זיך .קךןען ^װץ.ערם׳ ,מאמעם < טאטעם נױיבער< ;שמאזעטען אלץ:גאזעטק-

 פאר־ אונ ;בי?לעף א־בער ,גאזעטען איןער אלץ מאנ^ען מיט ,אײדעמם מיט ,ךךנדער
 א^װיגער הילף גאטם שױןוועךיןמיט א־ןז באלדראךף .ניט איף װײם אײ^ענטלעף וואם

 מיר־ זאלט א*ך,ר מיר, וען״..-זאו.ט5וױ נישט גאר אפילו וועל איף אוג מײןצערטעלען בײ
דדין״ אונ לעבק עזן  ץװײפינ;עראיהרע: מיט פאוואלי אןוױשעגךיג זיגענעטען האט ן

• ל'§'נ' צונויפגעצויגענע

 ארייך ךןלײט אין מיר צו קו?זט אט ? גאןעטען הןישט װאם וױטען וױלט איהר -
י;ץנפ'3 אלאקײ < פךיץ יאקאנ^לען א מיעעם פון גאולנטען פוךען װייזען אײף איך ױעל



т а ךער• איהם גיב איף אונ םחוךה אײנצופאקען אויף גאז.עטק פ^טק־װײז ש״ע־-ךיג 
 < ליננט ךי פון לײפטער ךי אראב מיר נענןט ער װען צונאלטס״ פרײטאג אללע יפא־

ברא^פין. .אטח;ק
א׳ ;  אײן וױקעלט טק ייען די.קלײטק׳ אין גאגעטען געזעהן שוין האב איף -

 װאס ניט װײס איןז נאר אךײנגעקוקט״ אין״ױי אומיטטנע האב איןל צוקער׳ אונ ׳לי?ט
.שטעהט זיי ?איץ

 לימננען נישט._.קעננען גאר ךאךף טען ? װיטען צו נישט ךאךט מען האט וואס -
וער ךאךט: שטעהט עם װאם זאלוויסען ׳?ןק  אבחוראונ מיט אמײךיל אויםגעמאלט װי̂י

! גאזעטען ךי אין שטעהט ךאם אט אמײךיל; מיט אבתד זוײןער
? ךאם אויף שטעהט קוכש׳ה לשון ךי אין אונ ׳ ו.א -

? נאךיש־ןײטײן אזױנע אײער.פבוד״ איןער בעט איף איהר״ פךעגט וואם ? וואס.ךענן -
 געהײםק וואלטען זײ ביפלעך״ צו גאזעטק׳ .געהײשען״קײן נישט ךאך וואל^ק״זײ / :אזניט

• .ספךים
 מײנט איהר .שוױןער ױסילם אעערוןק זיף האט דאךט, שטעהט דו מײנםט כען וואם -

 עס אזוי ווי פארשטעהן איהר װעט אש;תעי־ פךיהער אומזיםט?ױיט שרײט ■אשוױגער
ען אײ^ע^ע ךי מיט זעהן צו גוט אלץ .איז  • קינבער איי^ענע פון שטוב אין זיף כײ או̂י
 א ךאף בין איך <.קינד אײג,ן מײן אױף האךץ ךאם װעה פאךט מיר ךאןל טהוט •עם

 זיןז פערשטעהט עסע .איף שךיי ךארום и מוטער .קײן נישט ךען ה'יםט שוױגער )א .מו^ער
 ךאס גענומען אונ אויםנערעךט קוים האטזי שךײען... גיט איף וועל .קינד יענעמם אויף

.אויגען ך צו יטיכיל . .
 אויךגענומק האט < ךעךבײ .געזעםען אױןז איז וואם װײב״ ױםילס טאכטער׳ איהר

אויגען.״ דאםטיכילצוד־י
 אווײבעל- ארײנגעמישט זיף פר־ינד-האט מײן פײ;ע ײײגען■ גענוג ,נא ,נא -

 האט קינךער האט קען אז שױן״ מען װײטט דאם זײן״ ;עזו^ד אונ לעןען ימיר אלט1 «יהר
 יעדע װײגען׳ צו אויף אויך ד,ער ווײב( ױםילם צו געקעהךט זיף זי גהאט דו אונ צרות״ טען

האט זאלץ איזעםטיל מאנן איל,ר מיט אױף נישט עטט זי ווי לאנג אזוי טאכטער ־יוךישע
מיר זענין ךארויף אויף צרות... ךי.קינדער פון מעז האט ךערנאף’ צרוה׳ איהם מיט זי

 עולם-גענוירען של רבונו רײר, די מיט מיר זאלען ױנדיגען טאנטער-נישט ױךישע ■שוין
.,געוואךי( .  הײגט גערעכט זיך האט װאם ווײביל ךאם האךץ ךאם אויםגערעךט האט .
ער א צו.ווערען .מאךגען • צעיטעלען אי^ר בײ שװ̂י

 האט קען ביז בתים׳ ב.עלי ךי מיט װײפער ךי הא^ען.גערעךט יירײט אזױ ננ;לא אזוי
 אין .קלאנג דער נאר .אטת אשלום אײךעם ךער אונ שוױגער ךער צוױשען _ןעמאכט

 אין - ש;קםע מיךאװאי׳ם ןעם מיט געחאפט אײךעם דעם ױםלין האט מען אז ־שטאדטיל
.הױם עד ןי^לי^ען
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רן ע ד ל ^י (

ן פי

,םפע^טאר מ,

I

 װאי ױעג״ אץ ^עױען זיײט גא^ע די בץ איף אװעקפאהךען. ^עמוזט האב איף
 _קײן ניט טעדעהט װאי וועג אין ;שטיןער אונ גאשען ״עװע ימ־ישע ךי ניט ?עױעהט

 עישטער3אוי ךער איןער ^עפאטשעכײ _קײן גיט טעהאךט װאו - שוחט א איבער צךךים
 מיטי פעריל אהאלז מיט ווײןער ױךישע .קײן ניט פעזײהט װאו וןעג באנק׳־-אץ

-גארטעל ךעם או^טער ביז פאךךךיןעטע.קלײךלעף  ךעם־ ניט מעזעהט װאו וועג אין .
 נ־ליהעבײ ׳ לויפעכײ ש^ע״ךגע זײן ?יט יוךען פאהאךנטען < פארקלאגטק שטענךיג

!האבען ניט צײט אײניג.קײן זיין מיט אוג

 צײט שטקךינ האלען װאם בױערן ^טילע באגע^ענט אין־ האי וועג אין ךארט
 פא• אקער ךעם נא־ געהן זײ פאװאלי״ אךבײטען זײ ,פאװאלי זאף יעדע טהוזגן אונ

.פאוואלי אקטען ךי טרײבען ;וואלי .  ?ליהעגײגעך ךעם פון ןע^ער שטע^ךיג מאכען אונ .
ען לוג  אם^רמע׳ וױ ̂לײן־ איז ער״ ורי בױעד דעם אן א?ער זשע קט:קו ױךעןי ךן

!שטאךק אונ געז,ץד
 ךאש דעתעהן האב אונ ארויםגעפאהרען שטאךט ךער פון נאר בין אץז ווי

 ליפט. ?דישע רי דעךפיהלט פליהען״ פעלךפיי^עלעף ךי״עךשטע בײמיל״ גרינע ערשטע
 ?לײצעם מײנע פון האב איף ̂לײןל ןרי ״ א^עןעהם אונ נג:?.רי אזוי געװאךען טיר איז

 איך וועל אט אז אויםגעוױזען מיר זיף האט עם .עךד ?ןיט באךג א אראפנעװאךפען
 ד־עש אונטער פײ;עלע ךעם נאכפליהען אונ לופטען דער אין אױפהײבען איצטער מיר

ןיך..« ^לו?ט האךץ זעהןױאםמײן אלץ אונוועל אךאפ קרקען וועל אונ דזימעל ^לויען

 אײנטאל חוץ ״ איץטער ווי ^ליקליך אזוי ^עפ־הלט ניט מיף איך האב ןואל _קײן
 נןלאנ^ אמאל איך בין גאףן;אהר א :הײנט ווי עסײ געךקק לעבען-איך מײן א־ן

ן-ליך׳נג/ ײנע5 אללע זענען ;אהר נא;ץ א ,לו?ט שטוב מיט _געך,אךיװעט זיך אוג ןעווק



ד בין אין־ אז נאר ,ןעמט אץ א־י^עקאךטשעט ןעלע^ק  טעהאט אונ געװארק געז̂ו
 ארױ^ענא^ען טאל עךלטע ךאם גין אי־ אוג .קלײךער $ךי£ע אין א^געטהון טיף
 אז ,איץןער מי ^ליקליך אזױ ;ע^יהלט אויןז מץל איף ד;אב - לו?פ פךישער דער אױף
י שטאךט דער פון «רוימע^אהךק בין איך

 אגנעהוי^ען טיר האט ?עלךער )ירײטע ךי פין שטיליןײט אין.ךער איצטער ט0עד
.ש^אךט׳לעןען יוךישע ^אנץע ךאס ןשוטען צי אױעכען ךי אין .  אונ ױאס פון .
.לע^ט יװ־ ךעד אזױ ףי .  װי !לע?ק ךאס אין ?ורויעךיג ווי סקוטשנע׳ ווי < אף .

 קוק א אױנען ךי אויפהײןען ניט גארז װיל אוג ^טענדיג יוד ךער איז פאךןא^עךט
 אנךערע צו ווי גלײ־ איהס צו לײשט ןי וױ זעהען אונ זונן ליען־ער ךער אױף טהון

Щ Щ גפגען ןיט .ער ווילל דושק׳ ניט איהם זאל עסי וױפיעל װעלס! ןער אױף;. 
 איהם אויף האןען ךרוסנות ?רו§ט .לו?ם ?ךישע זיף אין אךײ;צישע?ען מויל ךאס
 איהם ^עהט :נס - טךחה אײער אוטךטט זײן וועט < מויל ךאס ?גען2 איהם ווילט אונ
 או^ןערע .ניט געשעךם .קײן גאר װיל ;׳ןר < גוט אויף אזוי איהם איז ;עס .אפ ניט ^אר

 ךי אךער מוטער ךי ווען #רייען אונ ױײנען װאס .קיגךער ךי.קלײנע וױ זענען ױו־ען
 ״איף .אפצװא^ען אונ אפװאשען וויגעלע׳ נאםען דעם פון ארויםנעטען זןי ױילל אם

 קוןאלען:אוג ױךעלעןז אונזערע שרײען .רוה״ צו מץל לאןט < טיר פון אוועק .ניט וױלל
 ךי פאר ןרויט׳ שט;קעל טתקענעם ךעם ?אר וױ^עלעף׳ נאטע זײערע אין וױיטער

 ױךען .ךעם גאר .עס פאלט .ליפט דו^נער דער פאר < שטיפלעך אונ געסלעך ענגע
 װי ? האט .ער; פנים שלעשט א פאר וואם זעהן אוג שפיןעל אין טה,ין צו קוק א אײן

מיט ײגער3 ווי מעהר גישט מעז.עהט אז איז« .ער אײ^עהױקעךט אונ פאךשמאלט
?ליש• אונ זײטען אללע אויף ךף װאיפען ,ןיט רו־ען וואם אויגען פייעךךיגע צװײ

 זיץ װעט וואם ,םטײטש :פרע^ען צו זיף ;עךאנקען דער אטאל איהם קומט \ טשען
 ? פי^טטער אונ ב־טער אזױ זײן אונז >עט מתי .עד ? לעבען א;א פון < מיר פון םוף ךער
 אנהײבק אויןז שוין ?יר װעלען ווענן V װערען פאף׳^װאךצט מיר װעלען װאניט ביז

ד א פיהן־ען ? לענען פךײ .געז̂ו

 זץז רײבט < שלאף לאנ;ען דעם פון אײנער אויף אמאל ;א זיך חאפט טאמער
 פאר• פאועןמאךיט״ ארו^עהן שטע^ךיג גענוג ?ר״רער! גט:;זא אונ אויגען ךי אויס

 טהײערע ךי פארליערען ̂ענרג ׳ ארויסקימען ניט גוטס לעבען.קען.קײן אזא פון < שלאפ-ען
 שווא• מאל אללע נאר ווערק מיר ווארום טהון״ צו טראנגטען,ע§עם מעךאךף < צײט
..*>ק אײן וועךין נאר אונז פרן ״קענן ״עס < כער .  פינקט איהם אויף זיךז יןק צושיײמ .

לאךפען מיר ניט״ אינז לערען אפיקוריס, :וויגעלע ךעם פרן .קץר נןלײגע ךאס ווי
אינ טאטעם זײערע ווי לעיען מוזק ױךען ״עהךלי^ע וועלטען- נייע _קײן בויען ניט

.;עלע?ט! האןען מאיועם . .
̂ד או^ל;קליך !!.קי

ארויס• ;יט ױר ךער ווילל אפשר :געךאנקען ךי אויף אויפגעקו^ען מיר איז עס



 אז ׳ דעךשלאגען אזיי איז ער וואס ױד ךער לעןען, ?עףזי^טעךט ײין פרן ען3קרי:
 לינען איהם מעלאזט אונ ניט איהם טשעפ^ט מע וואם גאטט ..ער דאנ^ןט צרות פאר

.גט;לי ער ךי . .אוי^ל:קלינען יעךען מיט איז אזױ . . . !

 אנ^עהוינק אונ .געדאנקען ?!רױעריגע ךי שערטרײןק צו געשטאךעט מיןל האב אי־
ט ״עס צו ,בויד אין מיר בײ זץ־ טהוט עס װאם אוטקוקען ייף  ךער ארט זײן אויף ל̂י

 ;ארײן װעג אין מיט ^עטט щ נואס קלומע.קלץז: קלײנע; איפױגע די אונ טשענזאךאן
 ״ פאךשוין ךרײ נאף מיר מיט זיצק בויד .ךער אין אז רעחעהען איף האב ךעךװײל

.ארױםגעהאהרען ין3 איך וועלכער פון שטאךט דער פון - מקשיבוזש פון טאקע יייךען

II.

 א גאר איז ״עס חאטש ? מעןשיבױש שטאךט די כאקאןט ניט איז ױךען װעלכען
 פון יודק״ טהײל גךעםטען צ־ם .אײנװאהנער טויזעץד זענקם פון שטאךטיל .קלײן

 ןעבילדע^ק א ביז חךר־װנגעל פױליש א פון אז ׳ זא;ען ^עוױם טען ךעשטװעגען._קען
 אונ ^עלעבט דואבען ךא ווײל ?וקשיבוןש, שטאךט די יעךער .קען װךען׳ פאךיזער

ען  ווי ״ רעפארמאטאךים חםיךישע באךיהטטע .עךשטע ךי הקירות בית ךעם אויף ל̂י
 ׳ .ױקאלאיעװער ךיד ר׳ < מלאף אכרהםילע ר׳ ׳ שם( בעל )ךער טוכ שם בעל לשךאל י׳
 הױם עד מען ךערצעהלט פאר־האלק ךעם פון .אשתר ווײב ײין מיט פורים מןךכי ר׳
 א ױדק ךאךטיגע ךי בײ עךווארבען זיך • האןען יײ װעלגע חךןל ׳ עשות:מ םך א
 לי באפאלק ן.ענ.ען האיךאמאקים ךי וואם צײט דער אין :נאנזען הישטארישען ען5גרוי:

 באפאלען אויןל זײ זענען < װךען ^עראבעוועט אונ געקוילעט האפען אונ שטאךט פוילישע
 ךעם אין ןעהאלטען זיך האןען אונ אנטלאפען זעגען יוךען ךי .טעזשיימש שיטאךט די

 האבען האיךאמאקים ךי ווען .הױם נאף.עד ךאךט זיף געפי^ט װאם < פאלאץ פוילישען
 פאר־ זע^ען זײ אז אײעעז.עהן האןען ױדען ךי אונ פאלאץ צום געהק זט;געלא זי־

 אײעעשטעלט אטר»ר נוײב זײן אונ מךדכי ר׳ נא?וק ךעם מיט װד אײן זיף האט ,לאךען
ענומען לעןען׳ ךאם  א ?זיט אונ טהויערען ךי -אלײן האנד״.געעפענט ךי אין ךױקעם ̂.

 מיר!״ אויף ךעתאך גאטט אויף נאר זיף פאךלאזט ״ יוךען \ יש־אל ״שכוע :געשי'י
 אונ זײ נאף יוךען טױזענד ע3,ע?£לי אונ ה®מ לעי 1יא ?רילער .געלאפען זײ זענען

 מךךכי ר׳ איז ךעמאלט זײט .האיךאמאקים ךי פאךטךיפען ^כוךה ךױם מיט רזא^ען
 לדור פאלקםכ׳עלךעז יוךען ^עזשיבוזשער ךי צווישק געבליבען אשר״ר וױיב זײן מיט

 נאך .געשעהן נם א איז זײ דוךף וױיל / פוךים״ ״מךךכי נאשען ךעם אונטער דורות
 אלול חדיש ראש בין איף װען .לזפרון מצבה א ^עששעלט זײ ?ען האט טויךט דיער

 זײערע כײ ש^עהן ^עפליןען איף בין ק;רות:ה בית סעןשיבוןשער ךעם אויף געװען
-ניט אללײן איף ווײם ? פארוואם ;אללע בײ וױ לאנ^ער ךןכײם .

פון אונ שם בעל ךעם פון ךי.קיךים גײ פאףױמט לא;ג ף א״ מיף האב איך
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 איף וואס קווי^ליף מא&ען ךי אץטערעםיךט מיף האבען ךא ווייל < ךב אפטער ךעם
 א^ע־ אונ .קוױטליך עטליבע אױפגעהױיען האב איך ..קברים זייערע אויף ^עןעהן האב

 .גע• האט יעדער װאס טיטלען די איבער^עןען ניט א־ין־ װעל איןז לײענען. הױבען
 טעשךײבט אזוי ווי באקאנט ױךען איטליכען איז ..עם ױײל שם״ בעל ךעם ־שךיבען

 קוךצק אין דעךצעהלק נאר אײ־ װעל איך ;היטעל־טקש א צו ׳ יוךען גוטען א צו
.קוױ־טליך; אײני^ע פון אי^האלט דעם

,האלטען ןיך זאלען קינךער אז ,פרנםה אויף ׳ קינךער אויף .^עןעטען מעהאט
 איןגזער אונ געפאלען שױן א־־ז פעךד ךךיטע ךאם וױיל ניט.פאלען, זאלען פעךד אז

 זיײע וואםער פיהךען צו וואס מיט פערד .קײן נ־ט )בעפןער( פךאםיטעל ךער דזאט
 ךאקטוירים ךי ױײל ,ווער־ען געהײלט גיכער זאל ;י געבעטען האט אײנע ;בר״ים בעלי

 אײגע ;הא?ק חתונה ניט ך טאר ווערין .געהײלט ניט װעט זי גיז ׳ ^עזאגט ד,אבען
 גכיךהטע« א געװאכק איז זי אונ ^עהאלפען איהר האט גאטט וואם איהם ךאנקט

 < נאז פוילע א באקומען האט ך - געשטךאפט ןגאטט זי האט זאן־ אײן מיט נאר
 געפאהךען שוין איז זי וויפיעל אונ רויטדוער אונ מיטהער מאל אללע װערט וועלכע

 .געהאלפען ניט גאר אלץ איהר עם האט ,אךעם _קײן ךאקטױרים ^עךיהמטע ךי צו
 וױ א.קיצץטע זײן זאל אץ־ ווק > .קוױטיל אין וױיטער זי שרײבט טהייערער״ ״רבי

 אוינ פויל אזוי מאל צעהן אפילו זאל נאז ךי אז .געאאךט ניט מיןז וואלט < פךיהער
 פאםט װי , .גביהךױע א פאר .געמאלט מיף האט איהר אז איצטער א?ײר ,זײן רויטה

?״ נאז רױטהע א מיר

 וויךער אונ קוױטליף אללע פון אינהאלט ךעם אי^עךצו^עניען טעגליך ניט איז עם
 ארויפגעוואך§ק צוךיק זײ האב איך לאנג. ;אהרען לײענען זײ באךארפט אין־ מאלט

 טהײער א פאר װאם !גאטט ת אוי :אללײן מיר צו ̂.עזאגט אונ .קמ־ים די אױף
!פאלק אזא גאר פארמאגט װער האםטן דו ױךעלעף ?אלק

 ראש אללע ןשךאל׳ אךץ אקלײן §אר זיף ךעכענט מעזשיבוזש וואךט אײן מיט
 ?וען אבות״ אויף.קגטר מעזשיבוךש וועלט.קײן גא.נצער דער פון מק פאהךט אלול חדש

 מען נעםט אװעק פאהךט מען ווען אונ באךג־װײז קוויטליף קכךים:ךי אויף ױאךפט
 הײנט נאך .יאהרז אגאנץ פאר רפואות אויף ךי,קכרים פון עךד ז.עקלעף קלײגע מיט

 צךיקים. ךי ץווישק ליןען וויללען ייעלגע לײט אלטע ^עןשיבוזש באזעצען״קײן זיף קיטען
 ̂.ע• אונ געךאוױנט אמאל האט ער װאו המדךש בית ^ם׳ם ב״על ךעם ךא נאך איז עם

 וויל אײן׳ פשוט פאלט עס אונ אלט׳ זעהר שױן איז הטךךש בית דאם חאטש וואד^ט׳
 אונטערגעשפאךט .זײטען פיער אללע פון װערט ?נם אונ װא;ד נײע מאכען.קײן ניט טען
 פאר• שוין איהר .קענט אללעם נאך .אטשערעךי פא זיף בײטען וועלכע חםיךים טיט

 ביז וואםערפיהרער ךעם פון ״ גרױם ביז פון.קלײן ירךען ^עזשיבוןשער ךי אז ?״*טעסען
 בלוטי^ע געבויךעגע״ אמרןע׳ פאר אללע זיף .ען“כע?; * יילען גיטען ךעם אונ ךב ךעם

, פךנםה פאר ניט גאר זאךוןט _קיינער אז אזוי װךען״ גוטע ארנ צױקים ?אר ׳ אײטקליף
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 ער פן^םה: אגוטע -האט אז_ער ער װײטט #לעלט« נאר װעךט אייןעם באלד וױ אוג
 מלאךס* ךעם _על־שם׳ם״3 ״ךעם ;אלוןןן ךעם טיט װעלט .ךער אױף אפאהר נאר קדיט
.הונךעךטעךס םזומנע צוךיק שוין ער ןרענגט - אײ^קיל״- <ןײן אן$עך׳ם- ןעם

ק הײליגע אזױנע פון ש ק  פארשױנען דיךרײ געווען אויף ןיך- ^אך^עהט זענין, ?
 קליך;ל'3אופז אזרי ;עווען זײ זענין נאטיךליף .געזעםק בויד אין מיר יט9 }יעל;ע.זעק

 דעם איז אײנער או < געװארין געמאהר ױי פון ין3איף יוךק. טעזשיבױשער אללע ןיי
 זעהר מיר ױך האט ̂עם אײױקליף׳ מלאךם ךעם אןךערע ?יוױי ךי אונ ?;על״שם׳ס
 ;אר ^אהרען. זײער פז־ן ץװעק ךעם װי?וק צו אונ רעךען צו װײטער זײ םיט ^ארגלוטט

 פון װעך^ט פיער גאנצען אץ געװען איז דאם .א?גע^טעלס בויד ךי זיןל האט ןלוצים
 מאגעך צורע;ט «фпрр וױל עגלה עלз דער אז געכעיקט האב איף ,^טאךט ןער
 אויף ^עווען ניט ךא איז לןרעטלםע יוײל.קײן §עךד׳ ך פון צוים ך « ךישעל« ךעם

 ניטי אויך ?עךד-איז ךי פאםין שוין ווערםט ?יער נאף אונ ?רא|$ין׳ ח?ק1א? חאפען צו
 אללזן אױף אומ;עקוקט מיף האפ איף ווי עגלה. בעל אװךישען ײ3 .גלױיען-אפילו צו

 אז .עזעהן3 װאוגךער גךוים מיט איף 3הא < רעדען ווײטער נעוואלט האב אונ ןייטען
 אייעק• זענין אונ בױד אין אללײן איןעמעלאןט ןןיף ען3הא פאסאןשיךק נןײנע אללע

 ך' פאו־גלאנןט ווי עפים אונ אבעךױל פון אךאב ,וועג ךעם פון זײט ךער אן ^עגאנגען
 ̂ אךט ךעם פון ניט מין־ ךיהר איןל אז געזעהץ האט גלהזע _על3 ךער .הימעל צום אוי^ען

: ^ע^ךע^ט ?ןץל ;נר לאט

 מוחל װעט איהר אוג געקען ךערװײל איך וועל ? ןערנאך;עהען ווילט איהר -
 אגיםיל ךןעלין מיר ארנ ^עסען איהר וועט ךעתאף אוג §עךד ך אויף ען3גע אפטונג זיין
.אײף אױף װאךטען צו

V■
 אדזין װאו ? .נע^טעלט3א ךא זיף מען האט וואם ? געד,ען איך זאל אהין װאו -

.געפיעגט פארװאונלעךט איך האנ ? ^עגאנ^ען ױי זענין

 אויף בײטש ךי אנידעךגעלעגט ךערנאןל יאטראכט, ?ץף האט ^גלה בעל דער
עהק ^עלאזט זיף אונ .ע3דער.קעל  נאר ״ ;עגאמען זענין פארשױנען ךךיי ךי װאו אהין ;

:.געשטעלט3א איהם האב איך
4

? שי^עסען ךא מיר װעלק לא;ג ווי אונ אילור אה״ן;עךזט װאו בדר זא^ט -

 זענט איהר אךער נישט, װײםט איהר װאם גײשט יוד זקט.קײן אילר אז אפנים -
ף היגלענךישער _קײן ניישט

.?;־וש־יהש א־ן א;אקר שוין וואדזן אי־ אז .ךעךץעהלט אילם האי איך
א״  פון נישטוויקען זאלט איהר עם קוטט ווי ,װא^נךער מעךד נאף טאקי איז -נ

1 .קרעני^ע שםים בעל דעס
דא זיף מען האט א־טןי־ט ג־שט אז שטױםען צו מין־ אעעהױןען שו־ן האב אי־
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 שפ _על3 דער װק אז ,דעךזיעהלפ װײ^ער מיי האט ̂עגלה בעל ךער .א^עשטעלט
 דעךזעהן האט ,מעןשיביןש פאר װעךשט ךריי נעקוטק איז אוג ױענ אין אי־.געפארךע;

-מ^חה׳י ,״זמן שוין א־ז עם״ אז  юг?И װאו נאר ״ דאװ;ק שטעלען ןעױאלט זיך האט״ער ,
 געניטק־ האט אונ געטךאכט לאנג ניט האם .ער >• האנד ך וואשען צו זיך ,וואםער >שק
 שפיעלמ ײעלהער פעךד׳ ךי ײ3 ער3אנטךײ אײן שם׳ם ג.על אלע.כןםען;דעם ךין בײ

 אשװיצעױ ך,ױם איז.מר_עד ךערפאר ,שם ^על פון.ךעם פתים:םו אללע א־ן א^־ויסעךאלע
 א^געהוינען אלד3 האט אש^ײן״ אין ט(אריץגע#טענ: אונהאטך ײטש3 ךי _עדן< גן א־ן

• קרעניצע״: על>שם׳ם3״ .ךעם ;>ם רופט .סען אוג הןה׳ ך״ױם װאסער.עד קוואלען

 נאר איהם דזאט .^לה יעל דער ,צוךיק ןעקושען פאךשױן אײן איז דעךװײל
• ר,רעני?ע דער צו ^עלאפען אװעק איז אונ אװעך^עװארפען ?ר,יך ערד האם ף־ךזעלזן,י

 ״פא־שױך דער טיך האפ ? .קרעניצע שם׳ם געל ײמ3 געװק שיין זענט איהד -
.װאםער ;עטױפט האט י־אות אוג §נים זײן פון אונ ןעפרעגט
ךאךשטיג. ;ישט בין אץז ? טהון ךאךטען איף וועל װאס -

. אנ^עקלקט פארװאונדעךט מיןז האט זגר
*־ ניישט ױד גאר״קײן זענט איהר אפנים ? ךאךשטיג נישט זענט איהר הײםט װאם -

 איג קרענ־צע; לפר^ה זנשרונו שם׳ם .על5 ךעם ךאך אי ןעךגיל ךעם אונטער ךא אט
? פניםז ךאם וואשען צו זיף < אב טינ ךא זיך שטעלט ױד וועלכער
ו פניפ ךאם װאשען ךך סען דאךף נאכװאט -

ם א ך שאן. זײן ךאךף ױד יעדער שאנקײט״ צו שגולה אגרויםע איז -
: געשךע^ט א־הם האב אונ פנים זײן אױף געטהון אקוק האב א־ף

{• ;עװאשען »נים אײער אמאל שוין האט איהר אונ -
מיר־ ? נארישקײט ^רױם א.זא ׳ ככוד אײער איבער .ןעט איף ׳ איהר פרעגט וואם -

ךא האפ איך .מאל נוי$יעל קאפז אין האר פיעל אזוי גי׳שט שוין האב איף אז ךף דאכט
I טױזע^ר א^אל ןעווים ,^װאשען פנים מײן

פגים: פאםקודנע זײן אויף קוקענךיג ׳ ;עפדעגט נדעךט;פארװאו איך 3ך,א ,אזױ אױי -
V מ־אום אזױ ,כבור אץער ער3אי בעט איף איקר״ זע^ט וואםןשע ,פרישטישים אםף טיט

 מיאושער ןאף אןאל בין איך װײל דעךפאר ,מיף איקר פארשטעהט .איז ךאש -
 געװאשען מיךאפט האפ איך וואש דעם אךא^ק ׳ גאלד שוין פנים םײן איז איצטער .^עײען

 אױך בין אױ. ט3.ךע האט ױד ךער אז ;עדעסק האב איך װאשער. הײלי^ען ךעם מיט
ק ^ א ^ ב א ך  ךי־ מיט ״עגלה בעל .ךעם ^עטךאפען איף האב ךאךט ..קרעניצע דער צו א

 < אפגעװישט נישט ןיף האפען ך פנים/ ךאם ?ליוםקען ץווא^ציג אסאל זיך פאךשױן ?וױי
 בעשאנ^ערליך האב א־ף .פנימער יךי אונ פאות ךי פון וואשער ךאט טךיפען ^עלאזט .אר

.. • שאנ״קײט פאר נעשײגט זו;; ךער קעגק״ האפען »גימער זײערע ןױ ;עזעקן
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 ךאךטי^ע ךי אז .עךלטען אין נײעס: אםף פון געװא.־ין געוואקר אץז ?ין ךא
 ׳ חולדי ווערען ?המות זײערע ווען אינ .קכעניצא״ ״ךא^ןגןע ךי.קרעניצע רופען סוןשינןים
ק באלר זײזאלק ?די ׳ קרעניצע ראבינםקע ךער צו זײ .ןיי טבײ^ען אן  ;אךפואה ה

 ״קײן ׳ מא^ן נגער;ױ .קײן ךא נישט כמעט איז ^עגענד ךער ארום אן - צװײטעץם אונ
 ךער בײ פנים ךאם ^עװאלק האןען נישט ךןז זאלען װאם < װײפעל _קײן מײךעל׳
 חתונה נאף הא§ק וואס אלמנות אלטע אפילו < ^אן װערען זאלק זײ ?די - .קכעניצע

 נ־רײלײן יעדעם פנים. דאם װאשען זיף - ן.עהען גי^ט זאל אויף-״קײ^ער לויפען ׳ האבען
.נןרעגיצע דער צ־ װאשען זיף זי לויפט אנקוקען ך קומט חתן .אײךער.ךער

 קלינען:̂לי ךעם פון זײן צו מודיע < .;עדאנקען דער אויפ^עקוסק באלד מיר איז
 געפעללק צו אן שווער זײ קומט וואם.עם ?רײליץם ךי כךי ,צײטו^ק רי אין זואםער

ע;, זײןןרע .;עוואךפען האןען זײ ע5װעל אויף לײט ױ;גע ךי  אלטע אונ יועע אדער או̂י
 .פראשינךס פאר לײזען צו שטאךק ךארױף ן.עןק אונ שאן זײן װיללען)=שוט וואם דאיןען

 מןל• דעם אױםפריווק זאלען ,לאיאראטאײא״ «חימיטשעסקאנא ךער פודעלעף יאונ
 ׳ געװנדהײט צו אױף העלפט װאםער ךאם אז זא^ט װעלט ךי װאסער. נ.ךעךליף;װאו ־^ם׳ם

 .קעךבלעף אםף אײנגעשפארט אפשר װאלט ךאם גלוי^ען• טען מוז זא^ט וועלט אזךי אונ
אןער די אין אויטלאנד ״קײן פאהךען יועלכע ראטק :אונזערע  ךי פון װערען ̂עזרנד ן
י ני#ט הא^ען זיי װאם >ןרקק

 איןל װאם געטהון פאבג ג$$וז ?שעת האט מיר או אמת ךעם זאגק מוז איןל
 ;װאםער ךעם פון ^עװאוםט האב איף אײדער מ;ץ'שיבוזש פון ארױם^עפאהרק בין

 אונ געשעפט אגאגץ געמאלט א־ך װאלט וויסען« ך־עךפון פריכוער ^עווען זאל איף וואתם
 ״קײן גאר איז .עם גאטען; ךי אין גע^עפטין ךי ני^ט זץז װאל;ערן צײפזען הײ^טעע .אין

 געהאט זיכער װאלט איף < געלד פארדיענט ^עלענ־ט ךעם אן וואלט א״ף אויב ניט ישאלה
שאן? זײן נישט וויל פכײלײן וועלקעם אונ דאמע װעלכע װארום קונים״ אונ עלױם:ב .אסף

 מיט איז וואם ױד ךער אפילו < ב״עלױם אםך ךא שאנקײט׳.זענין טחוךה״ ך־ער צו
 פאר מיאום איז .עם אז נמיאום(״ ^ךעקלעף, פשוט איז אונ געפאהרען איצטער מיר

 זיך האט װײבער׳ ״קײן אויף ניישט .גאר קוקט אונ ״ אױפצרעפען ^רויט .אשטיקיל ^ידזם
 אלל־ין איף אן.1ע ווערק זאל ̂ער < מאל נצינ;צװא װאשען צו זיף ^עפוילט נילט -אויף
 שאן ךעךפון איף בין צו . קרעניצע:בעל־^ם׳ם ךעם יײ געװא־^ען דעם צוליעב מץז האב

 שפיגעל מעשה״קײן בשעת מיר בײ דואב איך װײל - ניעןט איף וױים ,נײן צו געװאךען
 מי־ האבען ,בויד דער אין אלײ^עןעצט צוךיק כויף האב איף אז נאר ״ געהאט גילט
,עווארעןזו ^־אנער אכוך אױך כין איף אז פאךזיבעךט״ §אךשו;נען ^מײנע

 אנ• זיף האט < גלײבען געװאלט נישט אילזר האט ?ךי.ער < איןזר היץט.ןעךזט -
̂עזעטען איז װאם אײנער ^ערופען  נ־שט אויג יןיר.קײן פין האט אונ טיר, אקעגען פוןגןט ?

פניב. ױךיש אמת אנדערפנים-אײן עײן גאר האטאיצטער איהר אז דזלע^ען :אךאבגעלאזט:



הא« עס אונ פנים!... אױךיש האב איף אז ^עכראפען ?רך האט גליק א;רױס -
. ךער,קיןןיןע בײ געוואישען מץ־ האב איך וואס טהון בא;ג שטארק א;געהױבען ?ץר

̂אנער• אז.קײן ןץ־ ךא;ט טיר ? געטרא§ען גליק:או?ז אזא אײןז האט װאם־ןשע - *
.ךא נ״שט גאר א־ז אװדי׳טעם פון מים

? ?נים אװד־יט אין אילזר ^עפץט שאגקייט אזא פאר וואס -

ױדי... םטײטש וואכ?... הײטט -װאש שאן׳... איז אױד איװ־... אך א

?ч איז ?רײד אזא םיט ;עןא^ט ךי.וןאךטער האט  נטעךגעש?רו?גען:או אךש אז^י
 האטי• ער , ךעם ווענען זאג.ען אםף אםןל מיר וויל אז.ץר פגים זײן אויף ̂עזעהין האט מען

 האןעך ױךען ץווײ ז«דעךע ךי ארײםןיךע^ען. גישט זיי אונ.קען וואךטער מיט מױל אפול
 איהם האלטעןמיט וײ או געזעךון האג איף רײד׳ אוטעךע צו צו.;עהאךט שטאךק ןיןז
 פאךױכעךט זענין זײ נאר ןע^װיגען׳ צײט גא^ע די האןען זײ מיר. מ־ט ני^ט אינ

 לאיעך ני^ט פנים״ ״ױךישע ךאם װעט < מיר מיט ךך שפאךט װאם ױד ךער אז ^עװען
 ךי מיט א^נטערגעהאלפק מאל אללע לאר איקם האןען זײ ,טלאטע ךער אין שטעהן
:ט;;או אײ;ער ווי ,קאפז דעם מיט אשאקיל מיט אךער האט־,

 געהעלט איהם וואס , קראט(;>אריסטא תטטאקךאפ דעם ךײטש, אילזם׳.ךעם רײב -
.ה־עניצע שםים בעל דעם אן נישט ^לויץט אונ.?ני פנים ױד־יש נייטט״קײן

 פאר- פאחאמטע׳ פאר שטעט־יג !ײ ,.קען איך װאם ױךק ךי אט !מערקוױךךיג
 פניםג אנדער אײן גאר ̂עטןר־יבען א־צטער האיען - &פאל;ץ.ע פאךחמאךיטע״ ווײנטע,

!?ענשק ל?עא?? ׳ ׳ ?בעהליךע ךעךמהן זײ אין האי איך
:איבערציפרעגען ז_ײ אײננעשטעלט זיף האב א־ך
 א^לץ,ליגקײט פאר אשאנךףט׳ פאר ךא זעל,ט איך,ר וואס נישט וזלעןען ווײם -איף

 - א;דערן ךעם אײנער פאטךאטטען ױף לאמיר ױרען״ בױד אין מיר זענין אט ױדק. אין
 ■Щ אינ ׳ שטעןדיג האבען טיר ?ניטער פארשמא?טע ,אויםיעדאךטע פאר וואם קט:קו
 נאר באטךאכט מען. האט פנים אזא לקנט מען ווי אזוי גיקט, װא^ךער גאר״קײן איז

 נןיעקערפ• מיר וענין ,שא^עךם ניט.קײן מיר זענין טנוײ.- די פון *ײןס לעןען: »ומער
ק גילךען א§ךעטךק מיט הא;ךלען װאס ׳ םוסריםילעף אךער  מאךק דעם פון אונלענ
 מען רו?ט מאל וויפיעל ,אן זיף מיר רעךען שיןךים וױ?יעל מיט .ווץד ךעם פין אךער

ע אזויןע נאך אונ §עטשאני״ ״ןשיד !״זשידפאךף׳ אונז  פאלרענעך םיר אײדער ,נ.אמען פי̂י
 ־ דאךף איןז ? ןרא^ען י*ךשק אועער םיר §ארלעןען אזוי וױ אונ ,גיאשען וויטטען ךעס
 בײנער־ ע.טק מיר ^לל״ן... א־דזר װײטט ױרען. .זענט איףר .ךערצעהלק ני?«ט אײך
לופט... ךעךישט־ךןטער אײן אונ שטינעלעף уж אין װאהנען כיר ,?לײש פאר

- ת ט א  א־ןז :װײד>ן א־יך איך וועל אט רײד׳ ךי איןערגעשלאגען מיר האט.ער -
אונ. קלײטיל־ אשטינךל האט זי צעהן- וויפאר נאפט אונ ײאג האךאװק װײב מײן טיט
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 אגאוןצק וױיב טײן םיט אלזאיךז ;לײבנז־ר״ אלו$ט*פליהער; אכאךק-ךרעהער׳ ין3 »יף
 רןאראױאעעכ אומערע אללע נאף ;פאךךיענט מעהר מיר װאלטען ״ האלץ האקען טאג
 _קיץ איז פךנםות ױו־ישע אללע ךי פרן .נאלןט א־נ באךווים רןנדער די יצט מיר זענין

ץ אײגעם אויף ארױפצושלע?ק גליף:טע ־מאלנישט ^  מיר ענןען מאל מלבוש;_קײן א
פון וואךים שטוב אין איז ווינטער אגאנצען ״ ברױט שטקיל ךעם מיט זאט אן נישט זיף
פאר גוט איז су. אז זאגט איהר וואם לו?ט פרישער פץ אונ < א?ךערן צום שבת יאײן

.בעם אי גאר מ־ר ?אך^עקען צרות פאר - טע^שען . .

 אויך האןען ױדען צווײ א^ךערע ךי ״ געוואךען טרױעריג ישטאךק ןלוצים איז .ער
• האךצק טיעפען ךעם פון ארויםנעלאןט דפצען ישניעךע

מיר מיט צײט ^אנצע ךי האט וואם יוךען ךעם באטראפט איצטער האב אץל
»אײעעהױקעךט :צוטהון קוק א איהם אויף שךעק א געווען איזת3 איז .עס < פערעךט

 איןער• ^עקאנט ?זעהאט אז ,הױט פאךפךעץטע א מיט פנים רא^ער א ׳ ■■אױ^עטועקקט
מיט פאות צװײ ווי געדעהן נישט טאקע טען ה(;ט מעהר ;בײגער דאךע ךי צעהלען

אזוי איהם האב איך וואם ?פהרן נא^נ ?:טאךק אעעהויןען האט מיר אמען. ׳צטײ
 ךער• »לוצים האי אץ־ אז געוואךין איןערראשט איף בין װי נאר ׳ געמא?ט ״טרױעריג

 אויגען ךי פךעהליך׳ ;עוואךין אין .ער ,פאךע?ךעךט גאר זיך האט פנים זיין ווי זעהן
^ערעךט װײטער האט ״ער אונ פלישטשען א^עהויןען .יהאןק

.אללעיזען נאף נאר - .  .קײן אונ בעסעךם .קײן ךא ^ישט איז ךעםטוועןק פון .
.י ױד א ״ אך ..געביטען נישט .קײנעם מיט זיך װאלט אי־ - װד א זײן צו ווי ־שאנעךם . . !

שטעקק איהם זעגען װאו־טער ךי נאר רעבען/ געװאלט װײטער האט ער
ען ךי יןיט ^עדרעהט ליפען, ךי מיט געמאבט נאר האט האלז..ער אין :נעפליפען או̂י

• רויײען אנגעהויבען גאר לםוף אונ אהער אונ ;אהין

.געפרעגט איהם איף האב ? א־הי װײנט װאם -
פרײד... ש?זחה-פאר -פאר

? גרויס אזוי אײך מיט שיטדזה ךי איז װאם ״ ?רײד א פאר איז וואס -
!!יװ־ א ין3 איף נױיל -

הן ךײטליף אי־ האב מינוט דער אין  דער אמת3 איז טענש ךער ווי ^ע̂ז
 געװאךץ יירען .קלײנעם פאךדאךטען ךעם פון איז מינוט ךער אין ,ןליקליפסטער

 נישט זאל' ער ווען אונ ׳ סטרוןע א ווי אױםןעצו^ען ^לייך < ט;ץש ער3?ךעהלי »
 אז א־הם אויף געמײנט געוױם פיעמדער א ;ואלט ׳ מלבושים אפגעריםעגע .קײן .טראגק

.גראף א מעני^טע?ם איז ער

װער !האסט דו ױךעלעך פאלק טהי;ער א פאר וואס \ גאטט ליעו־ער < אך



 עק אײן פון באךיה&ען ײי מיט געווים ךיף סע^םט די !ײאלק אזא גאר ׳פא־נ־אנט
 געדאנקען.- מײנע אין אויפגעקומען מיר אנךערער-איז ךער צו ןועלט

•ארײנגע?אהרען.קײן _ע;לה געל אוטער איז ןעךנױיל . .לעטיפושעװ .

Ш.

 פיעלע ךי פון איץס איז < ארײנ;עפאהךען א־ץט פין איף װאו לעטיטישעװ-
 לעטיט• .יוךען ?זיט א^עפיללט זענען װאם < לןראי ױגא־זאפאךני ךעם פון ־׳שטאךטלעף

ען יוךעלעף נאר ׳ שטאךטיל קלײן א איז •שעװ  יעל9 אזוי השש ?רוף ךאךט ןיך ^עפ̂י
 ךךד פאנזע^ט^ק זײ אזױ ווי װאונךער א ןאר איז עם ״ ש^אךט גרוישער א אין ןוי

 נישט וואהנט < אריטפטער ךער אפילו ׳ יװ־ יעדער אז ני^ט װײ^ט װער ;ךאךט אלע
 א ,#טוב א האןען ממ ױד יעךער - ציגײנער א ווי פעלד אויפן צ־ ׳ גאם .ךער אויף
. ? אזוי ווי נאר / שטאךט אין װאהנען אללע ,אגיךעךצולע^ען קאפז ךעם װאו הי־ם . .

 גרויסען א האר אײן־ ^טעלט :^עניץ א ווי גרוים איז ?!טאז־טיל גאנצע דאם
 גאנצע ךי איז ךאם אט ,^טיפלעף ארום אונ ארום ,)?לא^טשאח פלאץ _קײלעכי.;ען

у ש^אלע אפלו.עטלי?ע ןיף ציהען פלאץ דעם פון זײט אײן אין !שטאךט щ אסלעף^, 
 זײ חאטש ,ש^אךט־גאםלעף ךי פון כלל ךעם אין גערעבענט נישט ווערען זײ גאר

 ״הלמוד־הוךה ךאס .דאןו.נען העגעהט װאי - ;עםיל״ שול1״ דאם :^א&ק ךיערע האבען
 ;לעךנען ?זלמד צום ^עהען קץךער הונגערי^ע ,נאקיטע ׳ }אךוױקוע ךרײ װאו - ןעםיל״

 ״חיךה ךאם ךא איז װײטער ;שטי^יל אײגען זײן ^עםיל ךעם אין האט מל^ד ■ךער
 ךאס ;עולם בית אויפן רתים ךי מען פיהךט ^עםיל דעם דוךך ווײל < ^עםיל״ .קרישא

 דוךף ?ךיה ךער אין ךזםיךים ךי אונ ;אלט פאר .געהן ױײןער אלע ווײל ׳ ^עםיל״ ״באד
• אכײן קוה;מ אין געםיל :דעם

̂ט א־צט  נישט גאר ^עלזעכען געסלעך ךי פארוואס פא־לטעלען שוין איהר .לןע
.קיץ גאר וואלט < באד ךי ^טעהן ^יט זאל ךאךט װען ווײל ,^עםלעף שטאךט ךי ־צו
אויף על5׳?טי א האןען ני^ט ?זלמד ךער זאל ךא װען < געלוען נישט .;עםיל״ .״יאד

 די אונ װ. ז. א. ;עווען נישט ^עםיל״ תוךה ״הלטוד .קײן װאלט ,פי?לעף .זזיהנעך^ע
 ךי מיט ?לאץ ען5גױי דעם פון באשטאנען נאר וואלט לעטיט^עװ לטאט גא^ע

אתם. איהם ןעטען וואם לעף9י1׳?(?
אײן פון זײ אין װאה^ען מ;ץ'^;ץ אז אפגים נאר האןען לטיפלע־ אלע ךי אט

̂צבת פאר• ךא ;לןלײמלעך ״ קלײטען: לײ פרן װעךט וואף גאנצע א ווײל ,א?דערן צום ׳
 בלעכענע ךא ׳ נאךלען אונ פאךים (ןקךלעף ךא ציץ׳ מיט פאטשײליס טען קייפט

 װײםע אונ רויטהע - לאפיטיס < ןעסלעף ׳ מולטעךס ךאךט ,טשאױקים מיט ;ןןװאךטען
פוגקט .^חורות נױצליכע אזוינע נאף אונ טעפלע־ < גאט)זע^עכץ(זך;א ם^אלע׳ לעהם׳



 א אײגקטליך איז ךאס הויז, געמױעךטע אײנציגע ךאס ש^עהט פלאץ טיטען אין
 אויפן קומען װאם ,קױטטען אלע אב זיף שטעלען ,עם װאו שקק׳ גרויטער לא^ער

 ־ שאפקעלעף נויט לעכער ךא וױדער זענ.ק הויז לא^ען ךעם פון יוקד ךי אין ,;ךיד
 7אי?עי ?ע^לי־ נישט פשוט איז עם אז ?יעל אזוי איער ,אן«ךןלײטעך су.רופען זײ
 ^רין-ער האב איף וואם סחורות ךי אייף טען אדקױ?ט8 זײ אין < צעהלען צו

אויס^ערעכעןט.

̂ע ךי שטעט־יג האבק מיף אז א&ת׳ דעם זא^ען אייף מה איף  >?טעךטלעך .קליי
 ?לײןען צו ^עשלאטען האב איף אז אזוי ״ שטאךט ךויםע אלע פרן טעהר אץטערעסיךט

 מיך אץטערעםירק לא;ג פון שוין ׳ ;א .שטעךטיל קל'יגע: ךאם א^קרקען טאג פאר א
 ...לעכער אונ שטיבלעף קלײנע אײנגעהױקעו־טע ך מיט שטעךטליך יװ־ישע קלײנע:די

.וױיפער פארדריפעטע ,פאךטעטעךטע ״ ױךען פערךאךטע קויטי^ע ךי מיט .  שטאך- ךי .
.פאלק ױךישע ךאם וואה^ט װאו.עם ״טשעךטא״ ךי זע^ען טלעף .  י מאסע װךישע אונזער .

̂ען מיר וואם שטאךטלען־ אזױנע ךא איז װיפיעל  װער־ ? נישט נעמען זײערע אפילו ..קענ
ч ךאךט $יהרען מעלשען ע3קלי:או^לי די װאם לעבען ךעם פון נאף שמו״עכוט

 לע?עך יודישען ךעם פון טען האט ;אזעטען׳ געווק ױךק בײ זעגען אײךער^ם
 פאױ ;אהר אלע אבנךררקען ^עװאיטט נאר טעהאט ״ אב^עגעןען גישט חשפון רףן גאר

 איך זיצען ןעךארפט האט מא^ע ױךישע די אונ ס^ךים׳ מיםר מיט ש״ם נײע װךען
 פאד• גאנצען אין פאלק ױךישע ךאם טען האט ךערמיט ,לעךנען אונ טךר־שים תי3 ךי

 .המאור״ ״מנורת מיט וךאינה״ ״ןאינה ךער ^עוועזען איז ווײןער די פאר אונ , זאתט
 גוטע־ ך פון נםים מיט < בבא־מעשות אונ ר״חנות ״ ?פרים אזעלפע נאך אונ הישר״ »קב

ע ען3הא מיר זײט ...ערלט .ױךען ך ע ז ? ו  שרײבען אנגעהויבען מען מאט גאזעטען א
 מאנטע• ךאטהשילדען״ פון טעף שבײפט ױךען ע3װעל פרן אןער ױךקגײעם׳ פון

 פרך אפילו מעשרײבט ׳ שטאךט ךויטע פון ױךען רײטע א;דערע פון ארג יארעןיפ
 אראיעױ דעם טעךק, .ךעם פון ^לאךפטאן- < ביטיןאךק פון :טעלצען גרויטע אלבערע

 טע וואס אונ טינט שװארצע מאכט מע אזוי ווי אפילו .ווילט איהר וועמען פון אונ
 איהר־ מאטע-געפינט ױךישער דער פון ער3א .קךתת׳ האט טע אז אײנעטען ךאךף
 ניט ̂אר מעוױלל זײ< אן נאר פאךגע^ט טע גאיעטק׳ די אין ע?עס זעל^ען זעהר

 שטאך• ךי.קלײנע אין ען3לע ייךען רוםישע מיל;אן פיער .די פון מילאן ךרײ אז ווישען
ט ךא - ךאךפער ױךישע ךי זענען ךאס .טלען־ י נאךאךנאסט אונזער ל̂י

ה יעל סײן ל ־ האט ^ י ז ״ אכםטא א אױף פאךפיהרט ׳ איז שטײגער ךער ווי ,נ
שטעדטיל' א,קלײן אץ אכםױא א אין האטש «ן ןע^ערקען ?ךיהער מוז איף

 ,האטעל אין שטאךט ^רויסער דער אין ווי < ^עלד גענוג אויך »אסאזשיר ךעם ,קא?ט
ױאט - האטעל א אין ווי א־ינגעפ־הרט }ישט איז ךא אןער ׳ גאטטיגיצא א אין אךער



 אומעפום געלד אײער פאר שךײען נאך ובפךט שאפען ניט גאר איהר דאךפט ךארט
 זײטען אלע פין זיך נאװען טהון״ א.קלץג נאר ךאךפט איהר ,^לאקלעך דא זענען

 ;•щ ךןלײן ךי אין אןיער ;גילךען א אבי < גאר וױלט איהר ווער אוג ,קעלנעךם , ךיענער
 ןייןזט ש^ה У אר9 טלךען א?ט פאר .אפילו אײך איהר וועט טטא^ציעס ןעלדיגע

 עגיןוועדער אז ךףאױסלאזען װעט לערנאף עךשטז א.ינ .םאב־אװאר א אױף דעו־שךײען
 אויפ• *ױיף וועט עס אונ טשאלען װעט ער אךער ^עזאטען״ נישט האט װאטער ךאם

.טהעע ̂לאז א אױםצוטךעקען ךעךלעןען וועט א־הר אײדער ^אקאם״ פאלק

 װעג א פון מיעד קוטט ?וע אז ןעװעהנליף * מיר מיט געוןען איז אײןענע ךאס
 ךאךט טען רופט נאזוי י טשרת :^עשדלנן איף האב שעה האלןע א ;טהעע טען ווילל
 האב אץ־ - אנגעײפען נישט זיף האט ״קײנער נאר < אכםנ;א( .ךער פון ןעךיעןער לעם

 געזאלט איף האב וואס .נישט אלץ סעלפט עם בעל־גלת־טע! :*טײײען א^עהרןק
 פו^קט משהמא בין ארנ צוןײ ךי פון אײנעם זולען געגא^ען אלײן אץל בין ? טהוען

 בין איף װאם ^עטהון בא.נג זעהר שוין מיר האט .עס .אךײן אין.קיך קךא?ען:ארײנ;ע
 שוין האט .געהן צוךיק פאךפאלען׳ געװען שױן איז עס נאר גיהנם׳ .ךעם אין אךײן
.געפאטט נישט

 זאג אונ - ״גיהנם״ נגעקו?וען:ארײ כין איף װאו ארט .ךעם א||ערופק האב איף
 מע ווי ט־ויש איז וואם .קיך גא;צע ךי י גיהנם אמר״־ אײן לעווק איז .עש אמאל נא־

 ,באק־אויבען .,קאןל־אונ ךער אןשין קװאךראטני ךרײ פאךנעמט ךערפון / שפאן פיער - ןאגט
 הײנט שלאןען׳ .קץלער ?ווײ װאו אןעטיל אטא?טשאן< ךאךט: ^טעהט דעם חוץ

 < מולטעךס צווײ ,צוןער א < װאטער מיט פאם א ׳ לאךישקים < טעפלעך מיט פאליצים
 אלער־ ׳ שטעקץס אפנעפיענטע אזוי אונ לאפאטים מיט קאטשערעםז קש;ץ?כעט/:אלא

̂ךד דער אויף אנגע׳טטעלט איז אלץ ךאם ,.קלימקעלעך לײ  אפילו ׳ װאנד ךי גײ אונ _
 א ,זיפ א ;עהא^גען הא?ק ךאךט לײךיג- עווען5 גישט איז )פאטאלאק( טטעליע ךי

 צום העמךלעף לעװאשענע .קינךעךשע ׳ טךאפנלןעם פאךפרע^טע ׳ לעקען א .פקךיל
.טךיקענען .  איף האב ׳ .קי־ ךער פון שוועל ךי איןעתעטרעטען נאר האב איף אז .

 גיט אונ אהין ניט ךיהרען ;עקא^ט נישט מעהר מיף האג איף אז ,פאפאךיט אזוי טיף
 אין ^.עהארט זיןער האט מע וואם קולות מיט גע^רײ א לעווען אץ קיך אין .אהער

 ארײ}* איז פרעמךער א אז באמערקט נישט גאר האט ״קײנער אונ הימעל זיבעטען
 נישט אױך״ק׳־ינעם האב אלײן איף נישט^ װאונךער ״קײן גאר איז ךאש א.ינ ;געקומען

 אוי^ען מײנע ניז ;קוויטשען; ׳ שבײען ׳ רויינען ׳ קולות געהאךט נאר האב איך < געז.עהן
 ךער■ - צײט א פארגא^ען איז שײן ^עךיכטעו ?יגטטערן דעם צו צוגעוואה^ט זיןז האבען

 יװ־ענע א געשטאנען איז איהם פאר ״ פךיפעטשעק ךעם ךעהעהן עךשט איף האב נאן־
 זי האט האנד איץ אויף ׳ א^בײשען ;עקאשט האט אונ דרײסיג אונ זעבם א;אהר פון

.שטעלןן א - אנדערער דער אין א.ינ / טרוטט ךער בײ .קץד זײגענריג א נעהאלטען
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 ןי איז גאלד .אהיז באלר אהער באלד טעפלעך ךי גערוקט ־אט זי װעלכען מ־ט
 א־יז מיט - ׳ טאפטשאן •צום אדער , אנךערער ךער צו גאלד ״ זײט.קץ־ איין ציי געלאזען

 ךרײ ךי נאר ,גערוהט ט1ני? מינוט .קײן האט אונ פול געווען ןי איז אומעטוש וואךט
ט אפט זי האןען געווען ךא זענען װאש קץדעךלעך ר ע ט  ךי - אךבײט איהר אין ^

 - א;דעךש >נפעש דאש ,אײנש פעךלאנגט חאט ךאש ׳ געשריגען < געװײנט האןען לןנךער
מ אױך משתמא האט ברושט ךער בײ .קץד .קלײנע ךאש  איז עש גע^וױגען- ני̂י

.קא}צערטז גא.נצער א געוןען

צושײגען זץז האט אונ גאמערקט ױךענע רי מיףעוןךלץי האט צײט אלא^ער נאן־
:.קיןךערי1 אייף

ף רעךט אורח ךער וואם סארען אץ־ לאש י ״יטטיללער

ען צו אויפ^עהעלט אונ דעךשראלןען זיף האןען רןנדער ךי  זיף האןען אונ וױ̂י
• לןלײד אילר פון פאלךען ךי ץװי#ק אונ פארטוף מוטערש דער או^טער בא־אלטען
 א לעלעטען זי האב אונ בעל־בלת־טע ךי איז ךאש אז פארשטאנק האי א־ף
 זץ־ האט בעל־בלת׳טע ךי .קולות נײע אעעהויןען .עו־שט זיך האבען ךא .סאמאװאר
:צושריגק
 אונאיהשהאט אשאמאװאר וויל אוךח דער דעריטלאגען! מיף האט אתננער -

ץ װאו !קטרא;ען:אװע רוח דער י ג ך נ ; ז י  א־ך ווי לעבען צו האבען פיח אזוי זאל ער ? א
 הײ;ט אפשר האט פניש/._.ער זײן אין אצךה ״משרת!״... שרײען צו נאר כח האב
 שטעל טשרתי :קול אשךעלןליך מיט שרײ?גן אנגעהויבען האט ?״זי געפרעסען גישט
אשאמאװאר!״ אוךח ךעש פאר אויף

 אללע גע^רײ מיטען אין ארי צײט אעןט;קעל געשריעגען אוןעק זי האט אזוי
 ניט .קיך אין זץז האט זיטצען צו ווי ןלאץ חאטש זיטצען׳ געבעטען מיף מאהל

• געפינען

 א איז אונ.עש ווערען ני׳?זט גאר ךועט עןרײען א־קר פ?ן אז ̂עױעךזן האב איף
̂טזג.עז א־ף האי אשוף׳ אהן .מ.ע^ה :א

 ני^ט טסעע ״קײל אי־ וועל לטרײען אײער פון בעל־בלת־^ע׳ מוחל/ -זײטשע
 ךןז האט אונ אויבען דעש פוז אי^טיוטענטען ךי געלע^ט אוועק האט זי .סךינקען

.?ךפעטשעק דעש אויף הא:ד ךער מיט אונטעךגעשפאךט

װערק׳‘ גאר;י׳פט וועט ^רײק מײן פון װד< ליןער געךעכט אװךאי זענט איהר -
 טען אז פאך^וואךצט ?ןק מעךט אזוי ;אומזי^ט טאג אגאנצלק אן מיך איך שךײ אזוי אט
 טהוע איף אז אונ זאך יעןער פון >ט“צהע גאל ךי מיר װערט טאג אלע _על־בית־טע<3 איז

 < )נרױם ביז קלײן:פון הע^ד״ אויף אלץ יאקאש. אױש מיר עש פאלט / אלײן טשט
אקוגה קו?ט דא מיטטאג״ קאכעןז מען דאךף דא נן״:םא .ךער ךא קינךעךלעך״ ך־י ךא
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ק וואם צו ^עךיעגק. אױןז איהם מען מה ׳ אירח אײן ךא - אריין כןלײט אץ  א־ף האלט ד
 < ?ןשךהים ךי אויף פאךלאזען זץ־ ®ען״קען אזוי ווי אלײן ךאף זעךוט איהר יא?זאכםנ אײן
.פאךפאהרען ניי^ט מעךור מיר צו זײ וועלען אוךחים ךי אבהיטען נישט וועל איף אז אינ

 פון מיעד ^עװען כין אץ־ ׳ געװען א^עגעוום ני^ט גאר ךאם מיר איז אגהײב אין
 בעל» ךי ווי אויסהארען ?לוצים ^אר מוז אוג ?ןהעע טךינקען ^עװאללט האב וועג, דעם

ק רײד איהרע מץל ,־[אבען אבער דערנאף ;האךץ ךאס אויס זץל רעךט גײת׳טע ױן  אעעה
• א־נטערעםירען

ק האלט נא - ט ^ ע  עצה אײן אי־ר איןי האב ,?ו׳טרת אלײטי^ען אךער די
׳ ן ע ן ע  ךאם אויםעםען אונ^זיסט זיף אונ האךאויען אזױ דאר§ק ני#ט איקר וועט ^

 װאס כןינךערלעך ךי מיט שטובארבײט ךי איז.גענוג אבעלבית׳טע §אר שכימגן; אונ הארץ
.אפהיטען שטענדיג זײ אלזז &ען פעךלאעען

 זענט איהר ? משרת אלײטישען מיט ךױגנם^ען האלטען זאל אץז זא;ט איהר -
 וויל בעל־בלת׳^ע װעל?ע ,^עפזהון געווים וואלט איף < ױד ליעןער ״ נ.ערעפט אװךאי

 סאנן מײן מיט איך אז גאטט ךא;ק איף ? ךארויף דען מיר טרא^ט גאר ? ני#ט ךען ךאם
.װאןז ךי אב לעפען .קײנד־עךלעף ךי אונ . .

ן ו פ  איהר עלד.קענט1 דעם פאר אטשרת׳ ךאף אילר האלט דע?£אוועגען -
... נר^ליף זײן אײןז זאל וואם א?ןשרת האלטען

 ניט מיר איף וואלט צאהלען צו אויף טךא^ען זאל אפםױא די אז זיף פאףצ^עקט -
.שךײענךיג ̂.עזרנד ךאם אברײםען בעדארפט

? הבא עולם פאר ? אײף בײ ער דיענט וואם־זשע פאר .נישט אײך פאךשטעה איף -

 אין.קאלט האנד ױט״קײן הײנט״קײנער טהוט הבא עולם פאר ױד< ליע^ער נײן, -
 השלום באבע;גליה מײן ווען .;אהרען אםאליגע פון מען בעךצעהלט ךאם ״ אךײן וואםער

ןי... אכםױא׳ די געהאלט־ען נאך האט
׳ יאהךען אמאליגע די פון א^מועס אין אריץלאיען געוןאלט זיך זי האט געווים

ר פון אךער  זי ׳ זיעדען אנגעהויבען אטעפיל האט .גליק גרוים:מײן צו ;אר < באןען אי̂ו
 ^עלעגענהײט לי באנוצט דעךװ־יל האב איף ״ ארויםגעררקט שטעקיל דעם מיט עם האט
: למועם $ךיהךיגען מײן װידער א^עהוי^ען אוג

עלד ״קײן אז , א"ף גײ ער איז ךען װאם־ןשע פאר - * ניט איהם איהר צאהלט ̂.
 /נךלטע ךאם שטעךטיל אין אונז בײ אילזר זע;ט ״ קרובז ר׳ ,זעה א־ך וועךליג -

 גרויםער .ךער א־ן ווי אזוי נישט א־ז ךא אז ךעךצעהלען״ אײןז איף וועל דעךפאר מאל,
 אונ ארײן פאהרען אוךחים אונ אפסױא אײן טאקי איז א?םױא אײן װא,י שטאךט.

ט אין ןןאל אײן אורח אײן ךןל טךעפט ךא ארוים.  צו נ־ט אורח ,יעדער גיט אונ טאג׳ א;
.אםאמאװאר פאר לײזען . .

? איםנ;א א־ין חאלטען גאף אײף םויג װאס אזוי אויב -
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* אמשוגענע ^ארגעלעגט איהר וואלט איך ווי נלײך אנגעקולןט ?ןיף האט ך
.מאל צום״ערשטען שאלה ךי האךט זי גלײף וױ

 האלטען ^יט זאל איף הײ?ט ויאם ,יח־ ליעןער מײן ״ ניט אײך פאךשטעה איף -
? אונ.קינו־עךלעך מא?ן מײן מיט לעגנען צו איןז;עמען וועל װאו־ןשע .נ,יא;33א ד

 אונ ? יןל1א אגןלײט האט אילזר אן ^עזאגט זיןי דאכט האט איהר ? װאו הײלט וואם -
 די פון ווי ?ראנען טעד,ר אויך עם וועט ״ לכנים אכםטא די מען פאךדי^ט וױךער

 * אװעלטה אויןל האט אלײן ךאם האיען.קלאפאט• פאךשפארען װעט איהר אונ אוךחים״
.לטוב אין אונ אין.קלײט אןצ^עןען זיף צײט מעקר האןען וועט איך.ר

 טיעפען ךעם פון זיפץ ביטעךן א געגעבען זי האט ענטפערן צו מיר אנשטאט
 ני« האט לזק חאטש אוי^ען׳ די פון געלאזט איהר זיןז האבען טהרערען אונ הארצען
• געזעהן ךאס האי איןל נאר ווײנט, זי אז באמעךקען ^עקאנט

:א^ער־פען זיך זי האט מינוט גאןל,עטליפע
 מיט ^עלד ישאלט יןד דער אז הײנט יעךער װאם אומגליק ךאס טאקי איז ךאם -

 א־הר זיןל, װאלנךעךט אלײן איהר אט ו מײןען ניט טען ןאל וואם פאר אונ לאפאטים-
 ביסלעןד צו מאךק אין נאף נדעלט:הא מא^ן מײן אקלײט׳ אכםנלא״ אײן האב איף אז ז.עהט
 פארךײ>״ען ווענץ&טע^ם אךער ,לאפאטים מיט שארען ניט מיר זאלען וואס פאר הײנט
 פאו־ך/נ;;; זי זאל איף מיןז א־הר ךאטה גוט, אזוי ניט אױ אכםױא ךי אז אונ ? ברויט אויף

 אגרויסער אין ווי זיף פ־הךט שטאךטךיל ארןלײן אין אז אפנים מ־ינט איהר שכנים׳
 םיר נײ יאל .ער אשכן געפיןען נאר זיך וועט עס צו פךיהער פרעגט נײןי < ש^אךט
 פאר• אי־ מוז ווץטער קוטט י;ם אז V אימךלט לאזען ארײן אפילו איהם זאל איך ^עטען

 אוכת אײן אמאל קיטט עם םײדען ;ניט טךאגט הײצען ווארום ,אכםטא גאנצע ךי שלא^ען
או^טער. טען הײצט װאךם זײן איךום זאל עט וויל אונ

אױ־ ^זוינע ךא משתטא זעגין עם ,קטיןער אײגענע האטען אללע ניט אןער -
? ךירות ךינ^ען װאם

אשין, אפ־לו יטוין זין־ עפי?ט5 אז.;נם ,געזאגט אומשטײנם נאר .ךא איז עם ;א, -
 ,ל.עף3שטי ךךײ צעײ ך;:ךק זאלען וואם שכנ־ם אזױנע ? איהם פון ען3הא טען ״קען וואם

 אװײב האט וואם אישין אױד ז.עלטען• טאקי איז .אכסױא מײן אין זיף געפינט עם וױפיעל
 שוין אי; אלקער אײן אױף אונ אלקער״ אקלײנעם ךינגט קינךערלעך ךךײ צייײ מיט

ז ײ3  כעט ״ײצען בעל־הבית׳פ ךעם מיט אלאהר רובעל צװאנציג פופצעהן פרײז א א̂ז
 יײן. עס .קען אזױ װי :פרע״ען וךאי3 וועט איהר װאסער; תןע״חוץ ךי אונ ען3איי
ע אז ײן  טהײערער שטאךטיל אקלײן אין אנ־־ל־ קאסטז פאךהײצען אױבען אײן מיט א
על צוןאנציג פון  ט3געמא אזוי טאקי זענין אלקעךם ךי אז .וא^ען אײף איך מוז ? תן

 יעלפט אןדעדע ךי אונ ^טוב א־ן לת3 ב.על צופ אדײן ^עהט רוןע סאלןע ךי אז ^עװאךען
 אונ ב;ת צל3 ײם3 וואךם איז רוןע ךי הײצט מעץ װען אז אזױ ,אלקער אין ש;ן צום
 *ת.3 אבעל ײ3 וואהנען זאלען עס שבנים וויפ־על ניט, ךעךע ״קיץ גאר א־ו אײבפן אײן פין

ד־ ;אל זןם װען ,אן.ם^;א ידין פארדץונען ע,־3א. .אויבען אײן ־י3 אלץ מען ,קאכט
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 ?נויי אונ א;אך,ר ח^על ךרײםיג נעמען לןעטטטענם איף אבעלן׳,קען געפעען אפילו
לעף3פיעו־יציג,קעך אלײן,קאטטען םיף װעט פאךהײץען ־ובעס

. .;ערע?ט איז בעל־בלת׳טע מײן אז ^עזעהן האב איף
 זי;יט איך״ר וואלט ניט װען װײל דאןז״ אילר לײזט טםותמא ךי.קלײט? אונ נא -

? -געהאלטען
 א לעװק דאם איז ג.עזעהן האב איך ווי נאר צולאכם. ןיך ןי האט חא< חא״ חא׳ -

 האיען ^ךץגערצו ?יעל אונעםאיז האךץ ךאם רײטט געלעטטער אזא ןרור״ פון לעלעטטער
ען ק אזא אײדער ווי̂י -לאי  שולאיס ןדיןע לןראם, מײן ׳ טײן.קלײט ״או־טשטײנם;ןןזאגט .

 איןל װאם אוג אן ?ןרעפט נןראם סיין װאם פאךמא^ען ךאם זאלען שוןאים אילעךע טיט
. נ.עענט§עךט מיר ױ האט אוואך״... לײז

 פון ךעךצעהלען ױדענע ךי אױםצוהאךען ג.עווען יטטאט־ אים נישט מעךזר בץ איך
 שטי.קט עם ווי אזוי לעװען מיר איז האלךז אין אוועקלעגא^ען. בין אונ - פךנםות ־איהרע

 ״ טריק ךער צו אװענ^עהן ^עמוזט באלד האב איף אז #וועו־ אזוי האךץ ךאס עןעם, -מיך
 ךא - פרישער אונ רײ^ער אגיטעל איז ליפט ךי װאו אךט שטלקעל איץצלגע ךאם איז ךאס

 ;ישט <*ײ;ענטליך לייט, ױנגע לעטיטשעווער אללע שלאף דעם נאך שבת אללע •#פאציךען
. וועלט הײנטעער צוךער לעדוערק אז_זײ אײן זיך .ךעדען װאס ךי נאר אללע״

 אויף שפאצירט האט װאם אײנצילער דער געווען אץז פין װאטען דער אין איצטער
 טאנןע האב א־ף צופריעךען׳װײל ^עוועןזעהר כערפון בין איף ״בולװאר״. לעטיטשעװער דעם

 בעל־בית׳טע ךי לעהאל§ען״ נישט אבער מיר האט עם זיך... מיט אלײן זײן צו נעוױ^ט
 אין געךןיאכען טיר הבא׳זענין עולם פאר ךיענען גישט אויך וויל װאם טשרת׳ איל,ר מיט
איײן• קא?ףזאין

 אײנ• אײן שטוב״ אײ.;ענע אײן האט וואם אױד טעפךעלט׳ מיף איף האב < טטײטש -
 אללע ךי נאןז אונ מאךק״ אין ביטלעף צו האנדעלט מאנן דער קלײט-:א - פאךהױז
 :אלעןען פאר וואם ל.עזאלט אומשטײנם אונ לעבען׳ צו װאם פון קוים טען האט פךנםות

 צאהלעןא?ושךת?וױאזוי־זשע צו אדיקטטאונ האלטען צו נישט אפילו זײ טךא^ט «ס
 י ,קלייט אײ^ענער אײן מיט הױז אײןען נישט״קײן האןען װאם ,יוךען איט־יגע ךי לעןען

 לעפט ױד דער או װײטט געךער לעבען״ זיי וואגען פון גישט שאל־ אױ״קײן ױןען אױף אטה
 איז דאם ;.יאקאש לעפט אר,ער-אונ אונ אהין אךךעה זיף טהוט ?נר וויט־, דעם פון

 לעבען צו אללין-ואויף ווינלד ךעם פון לעבין נישט טען אונ.קיגךער^קעז װײב מיט געזא^ט׳ גאר
 ןשע ױא־נען פון פךנסה; צילזען זאל מען װאנען פון אןןוועלע« עפעם האבען מען טיז

 זאף א־ינצעע ךי נישט״ טראלט אנםױא ךי ,נ־שט טךאלט .קלײטיל ךאם אז אױד? לעפײ
צר ;ישט אגןילו ש^עיטיל־־טלאלט 1א' .גע;ה-אהויז”א .זיין האיען ._קען אױד וואס
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. . . י ן ע ג ״ ק יוךען ניט.קײן ;זענשק «גךעדע וואם פון ^ ען  מיר: זעהן געװעהנליף״ ל
 דעקוט« אונ ךיענ.ער א ךער < ראבאטשי א ךער ,)אקעךבױער( זעטליעךיעללעץ א איז ךער

 אונ לופט־פאךךיענער א ׳ שוחר א ׳ א.קרעמער מײםטען צום איז ױד דער .נלײבען
 זײן ציהט &ר .קװעלע װעלננער פון < לעבט ״ער וואם פרן נישט מאל _קײן אללײן וױיפט

 אויף נעמען מיר וועלען װאו איהם: פרעגט װײב זײן װק אז נאר װײםט ._.ער פרנםה׳
 גאטט ׳ באשערען אונז וועט גאטט :ענטפעךט,.ער ? וואכען ךער אין פרויט אויף ? שבת
 געל^עלם יזא לעבק גא^ץ זײן ,נס א אויף ױד ךער וואךט ^טעץךיג .צוש;נןען ארלז וועט
 ? ^עלעבט הײםט נםים אויף נאר ךעכענט מע װען אז זאגען ?ען נאר.>קק ״ נםים אויף

 ״ ביטער י טינוט אללע ׳ טאג אללע מען דאךף לעבען אונ זעלכזען זיןז טרעפט נם א
ק אזא איז ביטער זעהר ען !ל

 טרױעךיג בולװאר לעטיטשעװער ךעם האב ף י א צו אקוראט ני^ט געךענק איןז
 טרױעךיג זעהר ךאךטק פון בין אץז אז - איך עדענק4 דאם, אר̂ ׳ מיף ר ״ע צו .געמאכט

אװעלןגעגאעען.

 ךעס פון איז.קלי^ער מאךגען ״ךער :ואךטזש?ךי?ו א טען גט;זא אולוזיפט ניט
• געװאךען §ארענט§עךט הײנט מיר איז ^עװאוםט נישט געכטק האב איף וואש .אפעװ־״

 זיף האט , אויגען ךי ע§ע;.ען צו איפןעיעט ני^ט נאך האי איןי ,פי־יה גא^ץ
 ער ״ םאמאוואר א מיט אײנער ארײן איז אונעם מײןלטיגיל פון טהיר ךי אויפגעמאכט

 גע^עהען איז ךאש .אװעגל^עגא^ען איז אונ טיש אויפן אױךערגעשטעלט איהם האט
 בעל־ ךי :^עװען א־ז עם װער יאמערקען געקאנט ניעןט אפילו האי איך אז גיך אזוי

.טשלת ךער אךער בןת־^ע
 גאנצען אין גאר נישט מיף האט םאמאוואר ךעם פץ זשומען אונ זיד־ען ךאם
 לע• אביםל בין איף .ןעמאכט פרעהליפער אויף נאר < ^לאף ךעם פק ט(אױפ;'>ץועגל

 .ע?עם ני^ט״ װאונךער רךין גאר איז עם .אױפגעשטאנען נעט ךעם פון בעךי^ער
 לעטיט^עװער ךעם אין מיר פאר ז.עה איך :זאגען צו גךינג איז עם !א.קלײניגקײט

 באךארפט נישט מאל אײנציג ״קײן אפילו האי א־ג ,םאמאװאר זיךענךי^ען א ״האטעל״
 פבײען׳ געמקט מיף האב איך אז מיר ^לײפט .פרעעען איהם זאל уд рпд ^עשרײ א
• זעלטען שט־אךטיל א.קלײן אין ןיף טךעפט אורח אײן פאר ^ליק א1א

 ,טדזיר ךי ^עעפענט וויךער זיןז דזאט < אנ^עטהון האלי ^עײען שוין בין איף אז
 צװײ :געװען איז ךאש ;ארי־נ^עגאנ^ק איז ווער,עש געזעהן שױן איף האב דעמאלט

 מיט נאר נישט < .גע^קריפעט קול טשונה א מיט האבען וואש ^ט־וױעל לא^ע ךױשע
 צר גלײןז זענען שטיוועל צװײ ךי .חאליעװעש ךי מיט אפילו נאר - פאדעשוועפ די

 אמיםגעשטעקט האןען זײ פ־ן אז באטערקט איף האי דעמאלט ,טיש צום ^עגא^ק
 אויף ״ ד,עגד שוואךץע פארשמירטע גךאיע פאר א הע.?ער ?יסעל א אונ פיש צווײ
גרױם אזא מיט באךד א אונ האר מיט קאפז א מיט קטןז טלית א לען5אלן די אויף



 טשרת׳ דער .געװען איז ךאם ארױטגקעק. קאפז דעם קוים האט מע אז היטעל׳
.טשײױק א מיט גלאז א לעפראכט דזאט לועלכער

ט א נ  אזוינע ארוים^עלאןט ער האט טדועע. טךיננקט אונ יוד״ ר׳ א^לאז׳ אײך -
 האט סע ^לײןז ווי אײסלעוויזען ןיןלימיר האט עם אז ױעךטער״ געךיכטע ,טיאל׳ע
 - שטעהן נעפליפען ״ער איז אללײן טיש. .ךעם אױף ארויפ^עװאךפען הילכיגעם ע?עם
• עךדע לער אין אךשין עטליכע ארײ^עװ־אבק שטיװעל ץווײי זײנע האט טע וױ ^לײף

.לעפךעלט אץז דזאב ? משךת א ךא זעלט איהר -

 האךמאט א פון ווי אױםןנעישאםען ער האט ,משרת א דא בין איף < ױד ר׳ < ;א -
.אךבײט שװעךטטע ךי געטהון האט ^לײך./גר ווי אטגעםא״עט אונ ).קאנאןע(

אײןז אױף האט פלת׳טע בעל אײער ? .געווען געכטען איהר זענט ןשע וואו -
. געל^ען ען ת ^ ע ג

 איף האב װאןען פון י #רײק לעזאלט זי האט נא < ױד ר׳ ,.לעשךיגען דואט זי -
 נישט מיף זי האט וואם פאר געקיטעף איז אורח אײן אז ױד׳ ר׳ וויטען׳ געקאנט
 / נעקומען איצט איף בין אט ? תמיד ווי ,געקוטען איז אורח אײן אז ריפען ^עשיקט

!ךא אויף אץ־ בין ׳ ךא איז אורח אײן אז ^עזעהן
װאו־טער ;עפונק.קײן ני^ט האב <ןיף אז ,לעןער ליעפע < זײן מוךה אײך וועל איף
װאנען פרן ןאמת אינ ,ךעטט האט ._.ער אז אויט;עוױןען מיר זיך האט ״עם ״ צי.^טפערן

נישט איהם מען מאט וואם פאר ? ^עקומק איז אורח אײן אז וויטען געזאלט ער%האט.
? נביא א ךען איז.ער ? רופען ^עשיקט

 ךא ׳ אכםנױת צװײ אין משרת א איז .ער אז ךערצעהלט װײטער מיר האט ער
 מען שי.קט אורח אײן קומט ״עם ווי < נאכט בײ ךאךט אונ פריה דער אין ,?*־י עםט
 נאר האט .ער נישט׳ איהם צאהלען בר»ים בעלי זײנע באךיעגען׳ זאל ער רופען איהם
 ײן1 מיט .ער לעבט דערפון ,אךיעזד־כי אײן איפער איהם לאזען אוךחים ךי וואם ךאס
• אונ.קיגךער ױײב

!װײב א אויף פאחעהעגיש אזא האט יוךען צווישען
 פאךשטײרט איהם האט שטשיטע ךי ךחטשע אז כאקלאגט םיר §אר זיך האט ._.ער

 געגאנ־ גוט איהם איז אכחור געװען נאןז איז ווען._.ער .אן ר»מיד פון לעןען גאלץ זײן
 אהן זיצען נישט טאר י,יד א טטײטש :לעבען לעלא־ט נישט ךחטשע איהם האט ,̂ען

 גע« נישט רחטשען האט ער טיז ׳ טענין נאכט ווי טאג איהם מיט ך פלעגט ,װײב א
 מאנ^ען.,עטליכע4אווע.ק זענען דערנאף ,האןען התונה געמהט האט אונ אבזאגען ,קאנט
 נישט װײטער רחטשע איהם האט ,געהאט נישט לןנךער .קײן האט אונ.טר ;א־ר

 צו .;נר האט ? קץדער אהן װײב א טיט זיצען ױד א ״קען וױ טטײטש :לעטען ^עלאןט
 טליק- מאכט ך אונ ווײי אנךער אײן נעטען ארנ װײב ךאם גטען ^עמוזט ראהטשען ליעב

.יוךןדן א;ײעם םיט לאהר אללע יוךענטהום ךאם ל׳יף ■



ט ע ךי א ^ רו ע פ ענ ע ,װד ש ט ח טע ךי ר ש׳ מ ס < ש א ט וו ת צו ױךען צווינג ץו  אונ נז

ם לאזט א ש ך הו ט ענ שט יוך ען ;י אל ט9 < פ ענ ךי ר ם א ױ עו הר ג ק אי ?ו א אל נ ען3 ז ײב ן ל רו י  לז

שען !ױדען צוױ

IV.

ײן ש ס ע ט ת על־גן ק איז .קלײט ב ו ג ע ע ווי ג ל ל שע א ק ױךי ז ן ליי ק ע ״ . ק א ײ ט  איהר ב

ב אין טו ר אויף ה. ד. - ^ ע ען איז גאש ך עוו ן ג ע ג א ל ^ ס י ו ג א י ך ל ע ק ע ר ע פי ט לאןז א  מי

ען א ך א ר א אהן ל ע ט ^ ע ץ < ? ם א ע ף ך א ק איז ל ^ ע ל ע ע די ג ^ א ס < קךאם: ג ע ט א ן א  ,ל

ם ע עך ש ט א ק ם ,, ך ע ט ל ך < מי ע ל ע טו ײ ט ׳ ב ל אז ,לי ער - נ מן ע - צ צ ך א װ שלקנעפ ^  ^ע• < ראן

ע ענ ^ א ער ״ קוילען ל ױ ם גר ה ע ע3 ׳ ל ע2ל ם ענ ע ױק ײ ש ט ט ער ;לעז^־ךנע מי א ע׳  אונ ?ל

׳ ף ע ל ל ע ל ם ? י ק ע פ ט װ.< ז. א. ׳ ד ם אײן מי א װ - ט ך א ר װ ה ט- אי ל ל וי ר ו א ע ךי נ צ אנ  ג

ט נ־ןלײט ר ךי םי ע ענך ױז ם ט ט ךזאט ?וחורות מיגי ק ^עקאנ פ ע ך ט א ש ג ק ^ ש כ ע ף ס  אונ פינ

ציג אנ װ . צ ל ב ת * \ 
װײל , .קלײט אין אן מאתען פךיה פון ^עזעפען בעל־בלהטע מײן איז הײנט

שבת חלהאױף ךי מאךלןטאג. קלײ^ער;לעטיט׳ןעווער פךײטאג-ךער ׳*־װען”איז, הײנט
ײט אױןז טשאלץט דעם , טאג פאר אשגעבאקען נאןל זי האט איהט ואל זי אז אנ^כ

.פאךררקען צײטען בײ קע:;.עןי
בעל־ײת־ ךי זיצען .;עטרא?ען איף האב .קלײט ךער צו צוגעגאנ^ען בין א־־ ווען

געשךײ אי/גענען ךעם םיט < פאךעליק בײם .קץךעךלעף אללע מיט ווײפוער טאקע ,טע
קונים ךי פין װײל ״ משחר ךעם ^.עשאךעט נילט גאר האט ^ע?ןרײ זײער .געלטען ייי

• אינערגעשךי^ען אנדערע ךאם האט קול איין ״ גע^רײ גךעםער א נאף ^עווען איז אללײן
באלע• נײ מאל אללע חא^ק ווײןער/ זײערע מיט בױעךם קונים-ךאךפישע ךי

מע וואס פאר ,״זשיךי״ גערופען ..^עשאלטק ׳ ^ענוךעט ׳ ^עדר^ען < .קלײט ךי ?עךט
אומגעקעהרט זיף מאל הונכעךט ,גיבען זײ וואם ?כײזען די ײי בײ נעהען ני׳^ט וױלל

געלד ךאם נעוואךפען אונ געקויפט ״ענךע צוט אונ געזיךעלט אונ ^ע^ךיגען ווידער אונ
• ארײן פנים אין

ע מײן ׳ קרעמעךלןע:ךי ט ת בי ל־ ע ק זיך איז ״ ב ס ע ך ע ט ג ך א פ ל ע ^ ט ך < א א היג ה  רו

עךען ^עע^טפעךט ה י ײף ווי ׳ קונ אם ךי גל ען וו אן ען זי ה ט ל א ש ע ט ״ ן על עזיך ען ,ג ב א  ה

אר ט ני^־ט זי ג ײנ מ ע ר .ג ע ײנ קל ט א. ^ ךי ־נ אג./ ט ק־ ך א ה זיף מ ךי ט ״ פ ײן ט ה א  ןיך ״ער ה

ם ^ע;;נךץ.ט עי פון ״ צװײ ארו ע װ ט ט ע ף זי איז ד א ען נ ם ע ^ ר ״ ג ע מ א עט ט ך זיף וו א  נ

ר ע צ םי ^פעטיגען ע ר אויף ®אך רי י ם. ע .ן

גאר אײך אאךען .עפעם לײזט א־הר אײךער געז־ךלערײ אונ קולות אללע ױ -
ט ל י ; у

ש א װ הין מעל זאל - אל וואם אינ ט ־ ז אךען מי ר ? א ם יצױן .לעגען טי הנ א עוו ; צו. ר ע - ך



 ארויסי א?שעלטען< ני?זט וועט ער ביז ליי־זען צו ^עבען גישיט אנךערש וועט אבױער
 צו נאר זיף וןליטמ עש אז ןשמה׳ ךי א?נוךען ׳ לךאשען א אןציר/נגק קולות לאזק

 ;ישט טאקע עש מען װאלט < קולות דמנרע צו צוהאר־ק װעלען זין־ זאל טע או .דולישען
 אױשהאלטען. ןעקאנט

^ען  ^עשעהן נישט אײלענע ךאש ךען ._קען נאר ׳ ״עךער זץז ךינלט זיך ־די
 געשכילעף אהן

דעי־ .ער ווען < טעהר נאף ;קוי$ק ױשט בויעיי ךער וועט אװ־ערש ,נײן אוי -
 אװעקסרײבען אונ אלשעלטען צוריק איהם טען מוז < ךעם.קרעטער גאר שוין זיך עטט

 ,קלײט אײער פון װעט.;ער ךעמאלט .עףטט < ווערען צו פטור זײנער אבי ׳ ךער.קלײט פון
 .ער .פערטרײגען נישט שטעקעץם .קיין מיט שוין איהש וועט 'איהר ,אבטרעטען ^ט נ

 געבען שוין אײף װעט נאר._ער < קומען צוךיק אונ אוועק־געהן צעהן אמאל נא־ .וועט
 װק נישט זיןז באלײךי^ט .ער קטער<:חארא גױעךם דעם אין שוין לי^ט ךאש לײזען• צו

 מיט גיהנם אגא??ען אײך אייף אויםשיטען ורעט ._ער איהם׳ ןיךעלט אונ שילט איהר
 פאךשטעלען שוין אײף איהר .לןענט הײנט .גךאשק א אבנוךען ער װעט אפשר ,.קללות

.גךאשען א לײט ךי ײ3 פאךךיענט מע ביז .לןרעמער ךעם פאר איז ״עם שווער ווי

װאו  אךגײטען צווײען אין < נילט אײף העלפט״ער וואש פאר מאנן? אײער איז -
1 גרי^ער לעװען ךאף וואלט .קלײט אין

ר ע  פון מעהר מאל צעהן נאף האךעוועט ער לײךג« גישטארום געהטאױך -
 קוקט איהר ווי ״ קלײטיל:ךעם אויף פךנםה דער מיט פאךלאזען ךען מיף איך .קען .טיר
 ;אנצע א ,פענרנ זיף פאר האט .ער ? אוטשטיץש.לעזאגט ׳ אכם;;א דער אויף צו ,אן עם

 אײגענער ךער מיט אויף װ־יךים ךי אויף זיך װאלןעךט אונ ארום לי פאהךט ;ץאך
.איהש איך געה אלרערן ציט שית אײן פון נאר אונ < םחוךה . .

ז לענען ציי נישט אײף טךא^ט האךאװאנלעם אײ?נרע אללע פון אונ -

 צײט וויפיעל געזעהן ךאף האט הר א \ נישט טראלט ״עש > ױד ליעןער מײן (נײן -
 אונ ׳ גילכען א לײזט טע ביז א?רעכען זיף האךץ ךאש װי$יעל ,פאךליערען מוז מע
;;.ол לריד גוטען א נאר שוץ העלן־ט גאטט אז אונ ? גילךען דעם אן אץל ^ארדיעל, 

 מיגיש ש־ א ?עהלען עשז או מען דערזעהט ,ןךיד דעם נאף ארום זי־ טען קוקט
 גע• שעה ^טליטע האט װאש אײנער אךער ,צ^ײגגבימ פשוט זײ האט .כוע - סחורות
 פאךגעםען האט מע אונ םחוךה ךער מיט אװעך^עגאנגען איז ,ךף ^עדועען אונ נוךעט

 פאךט טעהאט טלעכ־ק׳ אלץ Т!,קען ךעש..ע־לשאפט אץ צונעטען. געלד איהם בײ
 / היטען זאלען זײ ׳ האלטען צו טשרר״ים • סעט־ צװײ מיט אױלען צװײ ווי מעהר נישט

 נעבק איך האלט נ־אךק־טאג א אין אךער יךיד אױפן ,נישט קךאש גאי.צע ךי טךאגט
 פלוצים אלן;ד• פלײ?ט קץד א נאר געבען׳ אננטינג חאטש זײזאלק .קינךער׳ ךי זיך

 פאר• אללע ארנזעכע זי>ץ.ען ךאש אט ױף. פארטךאלט ער אךער זיף ער פארשפיעלט
אנדערען, ד;ים נ״לט ךע.־לעבט .גךאעזעל אײן !יךיד גוטעז דעם פון אשילו ריענםטען



 האךאװען מאנן מײן מיט איך וואס האךאױאײעס אללע פון איז אװי ױד״ ליעבער מײן
ארײן, ^יטוב אין נרױט אױף קוים טךאנט ״עש 'נאכט ןוי טאג

אךעי־' ךריןיס ךי אויף שטי*ץךג דעה איך ,פאר?טעד,ק ני?טט $אךט ״קק -אץ־
 ‘דוךבי קויפ זיןל §ען.קען אז קוניס מיט באלעגעךט קלײטק: אללע אמאךק־טאג. אין

. א לײזען מעי טויז קונ־ם פיעל אזױ פון אז זיך רא?ט »^טופעי. . ך. פ
:אױםרערען געלאןט ניישט מיןל י־יאט ך

ק ממשיק.קען א מילא ױר׳ ליעפער מײן ״ אײף א,*יף װאמךעךט ־?זיף  ין;.ק כ
 ױד א װאס פזן־ אונ אוױ ןוי פאר^טעהן זאל ,עד «קאפז איז אריץשלאגען ני#ט מאל

ג זיף װײןט איהם .לע?ט די ען  נאר לאןאטעם מיט געלד שאךט ױד ךעי אז אױס ^
 יזוננז איהי איער ;לײזען צ־ ױךען ךעס גיט אונ ארײן ?זטאךט אץ קוטט ״ער ו־אס ךעךפון

 אן פאײטטעה אץל נאר ? י-ײהען ?*?״־* ני^טךעם זאלט אזאילץ־ ״עס קוטט ןיי אױד״ ךאך
 אייף זיף איד,ר ױאו?דעךט ױעךפאד , ױד שטאךטישער ,קלײן ״קײן נישט זענט אידור

 ווי אקו^ה זעהק צו־ געוואהןט אי?ר вэд ׳?טאךט נרויםע ךי אין אײןל בײ .אללעס
י אלין לײגען « געכען .קלײט אץ אךײן *עלזט ״עי־ י ר  ?*£'לי ג.עפילךער״ אהן אונ ^

 לײזט קרעמער<; פײם זעלזט נזק ,־,וניס םעהר וואס אל אװי ךך״ ך;נ;ען ?ז.עטאךין2
 לײזןין מיר א־.רעך׳ט- ;אר אגער איז שטאךטלעך קלײ?ע:רי אין אונז בײ ?עקר. מטתמא

 גיט ;עדער בױערען׳ אסן־ אן ןיןל פאו־רען «^דעךן״״עם צום מארקטאג אײן פון נאר
 אללע 4זיךלען-ממ ארנ שעלטען זיף״ ךנגען נאר קלײט,; אײן אין נאר לײזען «

 פופצעהן אטאקל נאר מאל״ אײן נאר נ־ישט אײנע, אייס ני^ט פעהלט ״ןנר לןלײטען׳
по פאר סהוךה איץצוהאנךלען אױף אנךעיער דער א•; קלײט:איין פרן ;עהען ,ער 

 אמאךק׳טאג? אין טטאךט1 אין טהון צו בױער ךער האט ךען וואם .,קאפי פופצעהן
 .קאךטאפלעם, קאךן,ז מײץ״ ^־רױ. האלץ- :מיט ?רע^ט ..ער וואש סחורות זײנע

 זײנ.ע פאר ךאךף גיך״,?יר אונ ^רץג גאר ערע פאךקו־פט ןכדימה׳ עופור״ לרץװאךג׳
ױד״ וױ האךץ ךאט אנ־ךעךען ײך קונים׳ די נאפ;א;ען ני׳^ט טחורות  ט־ראנט א>הם ןער

 האטי^ר ךאךייער ירךען״ ךעם רעךפאר נאך שילט אונ^ר ׳ אקעגען געלד ךאם טען
 דעם די.קךעטעךס ,קלײטען-אןדולען ךי צװישק ארומצוךךעהען ױף מאג אגא^צען צײט
צװײ׳. אךער אײנעם בײ ליץט מעי אז אוים אפט ליף לאןט קונים אללע ךי פץ מוח.

בויןרען*• ךי פ־ן טאקע פרגםה אײער פאךט ךאף אי.-,ר ץיד,ט ךעטטװע^ק פין -
ז ארײן ׳?טאךט אין מאל צו_ױי קומען װאס

עלד אכײן קךיפט אהין װאו !פךנהה ך ;עוא^ט או?^טײ?ם - ס; א  ליץטי טען יואס ך
ט י נ י א ״ ױי ד ^טרוי״ < .קאךטאפלים .קרויט, , האלץ ? אלײן ױי צו טאקע בײ ױ ר ע ד ז ו  מ

ײ טאקע קייפען ר אסך אוןז בײ לײזען ױי בױערען- ך י ע  מיר ;ױי בײ מיר ווי ^
 מיױ לעבען- צו אױף ני׳טט ו.אר א?ז ?לײגנט עם אוג גיאשען לעןלטען .ךעם אוועק ױי גי?ען
 געלרגאר ?דטן פאר קוי?ט גד:ווערע ^עלד, ?ןזו?.ן צאהלען אילים אלעס פאר מוזען

איעענש. זײן האט^ר נעטהיגעזא;ען אללע זאל־;; פאך־ט, נאךלען, ך,לײניקײטען:



 מאנל אײ/נר מיט ךאף לע?ט איך״ר לענעף צים פאךט אבער א־הר געטט זשע; װאו -
ו אונ.קינךער

ט ײפ ה ץ אל  טאג אײן קהנ:ז ר׳ ךאם איז אלעןען פאר װאס ^עלעןט.׳ ױדען בײ -
 מען פאךגע^ט טאג ךרײ ךי מאךק־אאג« טאל ?יוױי אונ א^נ^יךיד כײ איז װאןז דער אין

 מען האט צו - קונים ךי פון א־י טען < מיטטאג ני^ט״קײן יט:קאזמק אונ עםען אן אפילו
 פאלט מען אז ךעך^לא^ען״ אזױ װעךט קא£זלער פארםוט/עעט, ײשט-אזוי צו געלימט/ אזי

 ירויט טח־ןען לט״קעל א מיט ארעךהרגיטער ווי פעט דעם אױף אנ־ךער נאכט רער אױף
 ןריד ױשט״קײן אױ װאם ךיטאג אין .טאי דעם אב^עלעןט סען ד־יאט ךעךמי־ט אץמויל׳

 מײן לןאםט וואס געזאגט״ א־מ^טיץס י טיטטאג הײ?וט אלץ גאר מיטטאג, איף;א קאךז
זט ?לײש אז״קײן מיטטאג?  זאל אץל אפיל־ איג < װאןז אגאוןצע הױז מײן אין אכײן נישט ק̂ו

 א אויף פלײש קויפען אױד ״קק וױפיעל פלײש״ אמאל פאךגינען װעללען מיר יאז שוין
 יט4ױ׳ גאר אין בי^עו־/ פו?ט אהאלב ןיןל ;עפץט פלײש ט;אפונ אין אפונטו מיטטאג?

 פארגינען אמאל ןיף ̂קען וואם יוךען דעם בײ ? געבען ?ךיהער ווע^ען װאחפ < ^ךאי
 ׳ אבײן טייש זיין גײ זעהן חאטיש נןען לאז אױס׳ נילט עם מא;ט אגילךק״ אױסצ^עבען

 צו נישט אילס האןען זײ אונ טהײער זײ בײ איז גילדען דער װאם ױדען אזוינע בײ אבער
 װד, ליעבער מײן אזױ״ ?ישט״ נאר פעפער ביינער אײדער ^לײכער. פיעל אין צײט׳ ךער

 ךיךה צאהלען נילט נאך ךאךף מען וואם גאטט גק;אדא וואך״ גא^צע די אב מען לע?ט
 ? זאכען ךי פאר צאהלק נאןז דאךף וואם ױד דער טהוט וואס געלד. קלײט אונ געלד
 ניקט ױךען גײ ה>צם בתף ^טאךןט ״קײנער < נײן ? #טאךןט אז.ער א?שר איהר מײנט

 אויןל לעפט - .קץדער מיט אווײב האט וראם ?*צרת מײן ;לע?ט טען ,הו^ער פאר
ק ? אלע.כען פאר וואם ןאר ;אהרען»... ביסעל ךאס אב זיך מוטשעט מ
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V.

ער לער פיער ^עוועזען איז»טוין ןןם  פופט ^עװארען כמעט איז מאךק דער .ױ̂י
 פוןי אװעק־געגאעען נילט אױף בין איף ^קןיםק״ אלץ נאך איז .על־בית׳טע3 מײן נאר
 שןעט אזוי ף לעטיטשעװ אין ש'ית ;>רב ?הון צו, געהאט איך האב ױאם .קלײט׳ דער

 פון דעךװײל לאט מײן-יזנל־בןת׳טע .טיאלטען צי נישט;עװע; איז;אר אמעקצופאהרען
 <- גראט געװא^ען ארױםגענוטען ךאךט פי־ן אונ .קלו^עקיל אגא^ץ ארױםגע^לעפט עך^עץ

 ^עלענטי ךא ,פאךךיפטען עהויןעןזאנ.ן האט אונ ג. ד. א״ זאקען סעטךלעך׳ אונ העמרער
.אקנעפיל צו^ע;.עסט ךא אלאםקעלע,

 א• אז ךעדען׳ א^עהוינען ױײטער ןי האט ױדען״ בײ טען זא^ט אימזיםט -
אם נאר שבת אױף פעטד מאנם דעם פאךייפטק צי אױס שטענדיג קוןזט ?;לײױזלניצע



 פױיטאנ ני־שט אז זאכען אזױנײ $יט אןצוגעלען זיך צײט קכעטערין;א האט ווען .פר״טאג
 חאב איף - װעש ךי גק־ראפט אײערנעטטען נאך האט וןעשעךין ךי ? מאךק ךעם ;א־

 טאג אײן פון אבל׳ע^ען .געמוןט אונ פאךרילטען צו זי ^עהאט נישיט צײט .קײן אןער
 ׳ אבלעגע] }ישט שוין מק ._קען שבת אויף ״ ?רײטאג איז;עווארען ניז אןךערן יצום

• פארמארעזשען צו אונ פאךךיכטען צו פכײטאג אױם שטע?ךיג •קוקט
 איצטער מאכק נישט ארבײט ךי ךען ױ ״קען :^עװאונךעךט זאף אײן נאר האט מיף

 ? געענךיגט שוין זיך האט מאךק ךער או ,לןלײט אין װײטער זי זיצט וואם < שטוב ־אין
 שטערען ױ ^עוואלט ניט האב איף נאר ?רע^ען׳ דעם וןעןען ^עװאללט אפילו ך האי -א־ף
• ^.עױארען פאױענטנועךט ךאס מיר איז איער באלד ארבײט. איך,ר ׳פון

̂ען;צו.;עגא איז .קלײט ךער צו  אין קאפז ךעם אכײ^עשטעקט האט .ער אװד, נ
 אונ ןענעה איהר אװעך^עװאךפען נאלד האט זי העלף!״ ״גאטט געזא^ט: אוג אךײן ילאךען

.בײטעל צום גענומק זיןז
 אײןל האב איף קאפ.(׳ז יךךײסיג צװײער ךעם נאף געקוטען .ךבי׳ ;נט:זע איקר -

 וואויל שױן דאך װײסט איהר נאר גאר... נד<:.קי .ךעם מיט שיקען געװאללט נעפטען נאף
.בואךק .ךעם נאף פרײטאג גיב איף אי

• אטע^עגאנ^ק איז א,ינ שבת״ ״אגוטען געזא^ט ^עלד״ ךאס גענוטען האט ער

שכר -זענין קאפ.ז ךרײם־ג ךי אונ ״ מלמד ךער איז ךאם אז פארשטאנען האב איף
ילימוד.

,װײלער צוױי מיט אױד צו^עקוטען איז .אװע^עגא^ק טלמד ךער איז קױם
 געמווט האב אץ־ אז ארײן״ לאדען אין לןאפ ךי קט;אךײעעשטע האלען ךךײ אללע

.ארויםנעטען קאפז ®־ין
 א^עתפק ױף האט גקא^יט׳ שבת א?ט־טא;ק פאר נאף מיר האט מא^ן אײער -

 איהר װעט קלײט-י דער צו מאךק ךעם נאך ?רײטאג צולעהן זאל איף אז ױד, ;לער
נרות. אחציפונט מיט ח״י מאל שגי .;עװען טנךר האט ..ער ^דר, ךעם פאר באצאהלען

 ךרײםיג אונ זעך,ם גע^עלען אונ ליפט פולט אהאלי א^עוואו^ען אילם האט ױ
 ״אגוט געע^טװעךט: א־הם האט זי שבת׳/ ״אגוטען געזא].ט איקר האט .ער ־נךאשען׳

.אוועקגעגאנגען איז אונ.לר ;:;הר״

• י?ד;".ע די.,ערשטע ^ןאגט האט -ניטמירא?דנה<

 אלדעס אנ;עװאו;שק אילר האט ױדענע ךי א^ראשק׳ גע^עבען האטאילר זי
ори אוזם״ ״גם ^ע^טװעךט: האט זי אונ.

עזאגט. נישט גאר האט יוך&ע צװײטע רי  האט בעל־מת׳טע מײן נאר ̂.
 ייכענע די • ;עגע?ען איוץ־ ארנ ^ראשען( זע^ם פאר >אלי?ט אז^כוער־לי?ט 'גענומען

איז אוג געטרא;ען ױך מיט האט זי וואם אקעםטיל אין אךײ^עלעגט ליכט ךאם ־האט
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ל געלךי^עז נאך אילר האט בעל־אלםטאיטע ךי א״גוטען»צבת״, מיט אױך *וועכןענא^ק

 השט למק פאךגעפט !רחט#ע < זײן .;עזו.נד אונ לעיען מיר זאלט אילר \ ךחט^ע -
 זאל־ אז״עם ^טאגךער מײן אקעןק לטאךט םײן נעןען לי;ט ךאם שטעללען צו ןיט

שבת... פאךאכטאגען וױ םידוד מײן אױף שמעלצען נייןלט
 ני^ט איך וױיס ,נאפגעקוךיגען אי־ר האט ןי ואםזו ^עדיאךט האט רלטשע צו

 משלת. דעם האט וואס שטש׳טע״ די רלטשע ;עווען איז ךאם אז איף- ווײפ ךאם נאר
.. ױרןשקײט צו ^עװאהגען איןזם האט^עוואלט זי וואס ךעם ?ויט לעןען דין פאךש^עךט

 אלערליי• מיט יוךק ,עטליפע .קלײט ךעם פאר דוךפגעלאפען נאןל .זענין .ןנס
 תורה״׳ ״כי״למוד :אויפגעלעךיןען גע^־טאנק פאפיר לטיקלעף אױף איז װאי״עם .פושקעם

 ״הזןתת. פאר < קוה״:«?ו ךער פאר אפושקע הכנםתנלה״ ״חבךה חםדים״ גמילוה ״חברה
• פושקעלעף אונ.קלײנע פושקעם אםף נאך אונ נאף אונ ^שמוה״

 .גךאשען .צעףן דאז :אריעגעוואךפען .עפים אוטעטום וזאט בעל־אפםױא׳טע מיײ
 אוועק הײלענךיג זיף זענין פױ^קעם ךי • מ־אשען אײן ךא אונ צוויי״ ךא ךאז.עקס<
 ״אגיפג געענטוועךט: יעךק האט זי אונ המיד״ א״גיטען שית״״ א״גוטען מיט געגאנ^ען

.;אל״י״

 פליהערי ןעגא^ען איז אײנער אװליל, נאןז מיט אױד צו^עגא^ק איז צילעצט
 ,;א^עגאנגײן אױ װאם ױךיל אנדערע דאם אוג בײפעל זײן זיך מיט ;עטךא^ען האט אונ

• זאק נרויסען;א געטךא^ק האט

ע ךי האט קיף, אין גיף לויף - ן א׳ ^ ם נ ן א ־ ל ע ק צום געזאגט ב ט ^ ט ל ע  אן ,.קינד״
 ן■ א־־;ךער3 .ױיט דער אןז פאליצע דער אויף דאךט - .דעחעלן װדק צווײ לי האט זי

.)אקויליטש( אבולקע גט:לי < זיפ ךער נעבען . .
די• װאם אויסגעלאךט נייצט אפילו האט אונ אװענןגעלאפען איז ק־נד דאם

 שיקט־ מו^ער ךי װאם נאןז שוין.געװאיפט אפנים.ערהאט ^ערעלט׳ װײןזער האט מוטער
 ׳- יילען .קלײנען ךעם ען3קגעגע:אווע < ברלקע ךי באלד.געבראכט האט ךאם.קינד .איהם

 א״גוטע;; ^עזא^ט האט ױד גתיפער דער ׳ ארײן זאק אין ^עװאךפען ארײן су,האט זגר
.אװעלןגעגא^ען זענין נײרע אוג שכח״

* *

 לויי לעחעהן איך האב מיגוט ךער אין / פי?ף געהאלטען שױן האט זײגער מײן
 בעלארפט האט אזטען משא״ פיעל אזוי מיט פוהר צואגרױםע פארט אכםנ;א דער צו

 איהר װאם גט;א^עלע געלוען א־ז ךאךט ארויף. ביז לעהען צו קא?ףז דעם ען5פאןרײ
 < ,קעטטלעף / קליטעקלעך ׳ פעםעלעןז גײע קלײנע < ,קאטשעיים .לאפאטים :ןויללט

חורוח-9 ךי אױןעןאױף .קל'מקעס-;אר נאך ארנ פעל .קיהענע אבגעיםץדענע ?טלי^ע



ן אךער געלע^ען .עפעם אײך »ין ע ם  איז ךאס וואם נאר , קלומעק;א ווי .;>ןעם ^
• ?עסערקק געקא;ט נישט אופן ;־א־ן איף האב ןעווען

• קץלזד די צי ןע#רײ א ^עןעןק מנל־אפםױאיטע ךי האט י פאהךט טאטע ד־ער -
ל•3צ׳ מײן איז אױבען פון לין:ט ןואש .קליטעק דער אז פאךשטא;ק איןז האב ךא

.יךיךים ךי פון שנת אויף געקו?וען אהײם איץט איז .ער ,אככױא בעל מײן - .בלר״
 אנידער לעג אוג < גךעשערן.קי;ד צום ^עזאגט ווײטער זי האט < גיפער עה3 , נא -

.העטד פארךיכט א ןעט אויפן טאטק .בײם . .
 .קיןבעי איןרי^ע ךי < אןועקןעלאפען איז אונ הענןד ךאם גענומען האט ױאם.קיט־

ק זײ פאהךט״. מאטע דער ווי ״זעהן צופלױגען פײגעלעןז ךי װי זי־ זעגען אן  ה
ער ױײט אזוי .געווען נאך איז ו\אם טאטען צום .געצאפעלט געשוי^ען׳ ד אין ײ-  פוןז

.הויןז . .
 זיף מיר לאם ׳ ארויף אדןז נעם ,טאטעױא ליעבער \ טאטעױא אוי \ טאטע אוי -

.דוךכפאהךען . .
 װעל איף ׳ באלד ׳ .קינךערלעך באלד :לעלאכט אונ אךאבלעשךי^ען זײ צו האט ;־ר

 ?ע / ן.ועג ךעם פון אװעק געהט < תךכפאהךען זיף איהר וועט פהוךה ךי .־אךאבנעטק
.איפערהאהרען ניט ױגןלום חם א־יף ױאל

 א ׳ געקוױטשערײ א מיט .זײט דער אן ע?ז?ח^ען3אװע.ק ז.ענען ךי.קיע־עולעף
!שמחה א מיט אונ .^עשפרינלעךײ

 ךער .איהם נאף קינךער ךי - אךײן ט־ולער אין ארײנ^עפאהרק איז ווא^ען דער
 מוךא ד;אט .ער ,פוהר גאנצער דער איבער צולעגען ;עמוןט זיף מאט אכם^;א בעל

.טהױער ךעם פון נאלקען ךעם אן פארטשעןען ױ>?ןט זיף זאל ,;יר ;.געהאט
 ךאס פאךךיכט אונ אךט איהר אױף ^עזעסען װײטער איז אלםױא׳טע בעל ךי

 נאף האב איף אוג שפת באלד שוין איז .עס :;עחזךט איןער פו?צעהן אמאל אונ ׳ ^ךאט
 ^עענט^ערט ^ישט • אפילו האט זי אז געאײלט פיעל אזוי האט ױ \ אךבײט פיעל אזוי
.געפךעגט זי האב איף וואם אלות;ש .,עטליפע -אויף

 ארוים־ לעפילךער ןנרויס מיט טהױער ךעם פון איז שןעטער שעה אךואלבע
 איז פוהר ךי < .קינדערלעף אלע געמסק זעבען איהר אין < פ,יהר לײךיגע ךי ןעפאהךען

 קולפון ךאם טהיר׳ ךער צו צוריק^עקומען איז אונ שפאן ^עפאהךען.עטליפע !.ײ מיט
ען איז קינךער .ךי  האט אײנם ,^עשטיפט האןען קץדער ךי .הימעל צום ביז .געגא̂נ

 וואם פוהר״ ךער פון בױ?נר .ךער אז נאר בײטש; די אײנט ןוץשקיס׳ ךי ןעחאפט
 זענען ,ײטש3 די משרת בײם צוגענופען האט ׳ עגלה שכד זײן געץעהלט איצט ביז האט

שטילער, ;עװאךען א־ז עם אונ אךאבגײשפרונ;ען קץדער :ךי
 פון טהיר ךי געעפענט שטאךק זיף האט שטוךמווינד גרײםען א פון ווי פלוצים

 צײט קוים האפ איף ,בליץ א ווי גיף דוךכגעפלוי^ען .עפעם איז מיר פאר אונ שטוב
 צוװאך■ א אונ פאליס לאעע ?װײ פאות״ לאלגע צװײ ״ יאךר א באכועךקען/ צו ^עהאט

העמד. װײם .פען



 ךי אונ פאות אונ באךד ךער פון װײל רער^ךאקען« ווי אזוי מיך האב איך
.ווינר א עפעם ווי בןיר ארום ^עוואךען איז העמד צױואךפע^ע דאם אונ פאלים ־לאנגע

.געײעןט איף האב ף חךפגעפלױגען ךאם איז וואס -
א־ן נעלאפעי איז ער״ ,לעבען זאל מאנן מײן ךאף איז דאם ? וואם הײסט וואס -

.גךלות ?דויס מיט געלגנט^עךט מיר זי האט .שבת לכבוד ארײן ^אד
 ןעװאלט איהם אונ אוועק איז ״ער אהין װאו זײט .ךער אן נא^עקלקט האב איך

̂טזע3 נאר אבער האב איף ׳ ־אגקוקען  אונ װײטער מאל אלע פליהט ״ער ווי זעהן קא
 ״באד אין אךײן איז ״ער ביז פלאץ מאךק ^ײי^ען_קאלע?די;ק דעם איןער -ױײטער
.פאךלארען נאלצען אץ אױגען מײגע איהם הא?ען ךא ,גאםיל״

 געיוען איז אונ.עם אךבײט ךער בײ געזעםען װײטער איז ב_על־אכםױא׳טע ןןײן
 .פארטיאפט ^עשטאגק בין איף אשעה״ אפשר אװער^עגאנ^ק איז אזױ וויךערשטילל.

 אי־ אז געשכײ׳ ^רויםען אזא געג.עןען פלײצעם מײנע אונטער עןעם האט פלוצים
 ,שרײעט כוע וואם האךען ניעלט.געקאנט האב איף , ^עוואךין פארטו^עלט שרעק פאר .בין
 ךערשראקען מיך איף האג מעהר נאןל ;רעװעט ״עןעם אז אױםגעוויזען מיר זיף האט עם
 / גאס דער אױף לויןען צו אן ?וען הײפט גע#רײ ךעם נאף ווי ךעחעהן האב איך אז

 ,עם אז גערעכענט האב איף .ךי.קלײטען פארמאכט уд אונ ראטץוען צו ווי ״עפעס ־אוג
 אלהײןען ^עװאלט אױף שױן האב אונ שרפה א אױםגעבראפען .ערגיץ גערויס איז

ג עןרײען קול איי^ענע ךאם דערךזאךט איך האב ךערװײל ׳ לויפען
!י אר-ר-ר-ײן שול אין !ארײן שול אין - !

щ.? ױלט ליפט נאף.קײן האב איף אונ ארײן שול אין שוין רופט טע ׳ אוי - у д у !
 אײענרף גיף האט זי ,אפ.געבךיהטע אײן ווי אויפןעחא?ט בעל־בלתטע מײן זיך האט

 ךי פארמאפט - געקאנט נאר האט זי וואס צוזאמהעגגענו^ען ׳ אךבײט איהר .נעוואךפען
.^טוכ אין אכײן אונ קלײט;

.קלײט: ךי גי?ער פארמאף - . .שבת >צוין איז .עם < י^פעט שוין איז .עם . .  איז .
 אונ בארד נאפער א מיט פליץ פךיהריגער ךער דורכ^עלאפען באד ךער פון יצוךיק
 אין עז.עמיל3 נאם א מיט אונ הא^ד בעלטער דער אין העטד קויטיג א מיט < פאות
 אפגע־ האלןע ךי.נ.ע3 ,עטליכע מיט אונ ביכאק א ווי היטה פנים ךאם .לינקער ךער

 שטוי׳ אין ארײנ^עלאפען גיף אזוי איז .ער ^ט־ערן. ךעם אויף ?לאטעלעך ^מיעםע?.ע
.טהון צו קוק א < אורח זײן < מיר אויף .געהאט ניט צײט א§ילו.קײן האט ;ער .אז

 םיסאטאיע איא אנ^עמאכט האט װאם נפש ךאס באטראכט איצטײר האב איף
 ךאם .אר-ר-ר-ײן״ שול אין ״געהט :^רייען זײן מיט לעטיטשעװ שטאךט ךער -אין
 ווי ?וױם9א,קא1א אוג פנים אזא ^עהאט האט ;ער ,טעהל פרן טךעגער א געװען אמ

 נךאןײ מיט אדומ^עב^ךען געגא^ק ״ער איז ךעם חוץ - אנסטא ךער פון משכת ךער
 חלש א גולדען אכט פון,קהל .ער באקומט ארײן״ שול ״אין שךײען זײן פאר .שטףק

 אןשניצלע־ אזױנע ,עטליכע נאך ךעם חוץ אוטליסט על;ה אײן תוךה שמחת -אונ
.ױךישקײט ;פין
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 אזא ?ןיט אונ ארריסען5 קאפז ךעם , מאךק מיטק אין ^עשטאנען אי?ט איז ״ער
 אז איןער^עטען׳ נישט זיף ״ער זאל וואם §אד א,ינ .גוןעךנאטאר א ווי טאקי גךלות-

щ פיט שטאדט גא^צע א גט;פאל ןע^ךײ יין1 אויף щ ׳ לױ?ק צו אן הײןען אונ 
 אנרע־ אײן יאד א^הײןען אונ קלײטק: ך ען3§אךמא אךבײט, אלע װאךןען צו אוועק

ק?  אזיי זאל קול זײן אז געװאלנשען זיןז װאלט גו?עךנאטאר ןעךער אז זיף דא:ט לעי
י נא?ט $אר ?רײטאג לעטיטשעװ אין קול ^רעגעךם רעם וױ גויערניע- ךער אויף וױרקק

 אײגיגע אין לײדי^ער׳ אונ פו?טער ^עװארען יזאל אלע איז מארק־?לאץ דעי־
.לע?טלעך אמעצו^דעגע באמערקט שוץ טען האט ?קטטער .  יןא^אךשוי• אײניגע .

י אין שטיביל סײן אין ארײנגעגאנגען יין איף .ארײן שול אין געלאפען זעגען נען ע  ן
• אל«:«

.שית אויף לעטיטשעװ אין גע^ליבען איף ?ין זעהט א-הר ווי

 מיך האט אינ יעל־ב:ת׳טע ךי מיר צו איײ^עקומען איז שפעטער צײט קװ־צע א
 ןױ» צום געהן איף ןױלל צו - ^סען אךײנןירעץגען מיר זאל מע ווילל איף צו נע§רא^ט

.טיש״ ״צום אכיץקומק װעל איף אז ^עזאגט האב איף .שבת ל^יוד עםען

ךאפ אויםגעטהון וואש נאר בעל־בית דער האט ,ארײ^עקומק בין איף ווען
 א;נע״ אונ ״שלום״ ^עגעבק מיר שבת״- ״אגוט יעדען געזאגט - מלבוש אײןעךשטע

• ם״3״שלום..עלי זאגק הויבען
בעל־הבית׳■ ךעם אויף טיש- דעם אויף שטוב׳ ךער אויף איצטער קמןקךיג

.פךנםות זײערע אן ךערמא;ט מיך אין־ האב מיטדי.קיןןער״ ב.על־הבית׳טע דער אויף
 ךי■ נ־שט גאר איז !געוואךען איןערראשט ?ין אונ װאף גאנץע ךי לעבען זײער אן

 נישע גאר געזעהן, פךיהר האי א־ך וואם .קיגלער אײגענע ךי נישט גאר - בןת׳טע בעל
 דעט אוייף קלימעק א ווי ליגען שעה.;עזעהן ןיװײ ?אר האב אי־ ןואס בןת _על3 ךער

א;דעכע; גאר זענען ״עם !ארײן באר אין לליץ א ײי ?לילען ךערנאף אונ ,וואגען
и. ь«кЬЬ4 ЪккМ ььк ЬкккЬ Ь м. к кк 1| ן ■кк! кк !זײן דאוךפען נשען:מע ווי אזוי טאקי ״ ^ענשען

 אךײף געװעז ?זעינליף נישט גאר א'• ײאכען ךער אין װאי ׳ אלײן שיטוב ךי סיץט
 אפאך^ניגען פשוט איז .;עס נדער־ניםי:א אײן נאקוטעןגאר אױף איץט צוקומען-האט

 האט פאך?ניגען טעהר נאך לי;טיג. ,צילטיג רײן׳ ווינקעלע איטלע^ען אץ אנציקיקק׳
 • _עלי?ם' ״שלום זי^ען אונ שטוב דער איןער ארוטגעהן בית בעל דעפ .געמאלט מיר
 ק־ש א האט.לןר ךעם - ךזענטיל בײם ךעם ,?עקיל בײם קץד א א^עניטען האט,עו־ ךא

.געװעען אונ אלער אונ אהין ;עגא^ען נוײטער איז אונ אין._קעפיל געטהון

 העולמיפ׳י כל ״ךבון דעם ם״'3.עלי:״שלום ךעם נקאןט האט אלםױא .על3 םײן
יט5 זים אינ אנגענעהב אזוי ,גע^יהל אזא מ־ט ״ דזארץ אזא ;;יט חיל״ ״אשה ךעפ סיט



 5י.תין(י3 .על3 מײן ״ #טײן א אפילו ךיהרען געקאנט האט אז.עם , קול טרױעךיגען אזא
 .אראבגעלאזט נישט אױג .קײן מאנן איהר פון האט אונ א^עקוואלען גאר האט

 סײמ־^ע איגער .קידוש ^עמאלט בית בעל ךער האט ..עליפם״ ״שלום ךעם נאך
 װײב דער בךכה טךיגלןען צו גע^עןען האט אונ הסלהבות .גרױס מיט ךאדנקע׳װײן

ךער די מיט  ןער טיש״ צום ןעזעצט אונ וואשען געגאנ^ען ךף מען איז באלד .ק̂י
 .חלות צװײ איבער ^עמאכט ״הםוציא״ האט .ית3 .על3

,וױיב זײן סעהר נאף אונ פייט ךי געלויפט זעהר גץז בעל ךער האט טיש בײם
 די • גן.עדן טעם געהאט пщз. טאקע האנען ?יש ךי .,קאפען גוט אזוי .קעץ וועלכע

 געשטעקט טט זעהר אויף מיר האבען צימעם ךער אונ פלײש ךאט ,לאקשען כויט ױך
 אונ קול אזא מיט זמירות׳ בית.;עזונגען _על3 ךער האט טערעכטם יעכען צווישען אונ

 אוג ןעןענשט .•עךנםט אזוי רזאט уд .חלעבין נפשות מחיה < נגרנים שאנע אזעלפע
-ל!לא?ען צײטליך געגאנ^ען .

 ית3 _על3 מײן איז ךאךט .ךאוו^ען שול אין געגא^ען ?ען איז פךיה .ךער אין
 האט קוטענךיג אהײם .ריה#ע._על;ה2פאני א געקךי^ען האט אונ אן אויןן ^עשטאגק

 טשאלינט .ךעם ]У5УЩ ׳ אײערקיכליף אונ לעקין־ מיט פארביטען ׳ ^עמאכט קידוש טען
 ארײן נאכט ךער אין אונ ^ע^עהען םעודות שלש < טעךאוױנט מנחה ;אוים^עשלאפען ךף

.געמאכט הבךלה או: ^עראוױנט םעריב
 טיר דואט בעל־בװצטע ךי ,גוט זעהר שבת גאנץען א פאחיךאלט איף האב אזױ

 דעי מיר׳ לעןען שבת טאג .;עבענשטען ךעם אין נאר טאקי־ ^עזאגט: צװאנציג אןןאל
 גאנץע א צרות אלע אינ־עךטךא^ען ״קענען זאלען מיר אונז שטארקט ^אג אײנציגער

 וואלט איף אזוי ווי נישט איך װײם ,שית ליעבער ךער זײן נישט זאל ווען,עם .וואך
•••^עלעבט

 קומט ״עם וואם מ^בון א געןען מיר זאל уд געןעטען איך האב צונאלטט ש^ת
 אלץ געווען איז ״עם װאו חשבון א ;עפךאכט מיר האט уд ;א?םטא ךער אין ?זיר פון

 ג. ד. א. ״עטען ׳ סאמאוואךען ״ שטוב ךער פאר קומט .עם וואס אויסגערעכינט
א נ  הא־ איף אז ^עפרעגט׳ איך האג <־ אײף קומט וואם .עטען ש^ת אונפאר -

.חשבון אין ךא ניט איז שבת דער ^עזעהן
ם ח  טײן בײ שית וואס.עסט אורח א בײ < חאפ א ט^עןען זיך !י האט י ושלום -

 עשעךט3 רу̂ ווען גאטט ךא^ט מאנן םײן פארקעהךט .;עצאהלט איך.קײן ^עם טיש
ש^ת. אויף אוךח אײן איהם

 ^אר שית״ פאר געצאהלט נעטען זאל זי צרציכעךען ןי גע?רו?ט זיך האב איף
 • דעם ווע^ען זיף שפאךען אונ רעךען פיעל מײן געהאלפען נישט האט עם

 געענט§עךט. זי האט נישט, איף פאךקויף הבא עולם -_קײן
^ לעטיטשעװ פון פאהרעןזק;אװע געמ^ט האב אין־ ע עז ו עו ח ער אג ר .אויף או
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VI.

זא^ען װעלט״ אלטע ״ךיא לייפק צו אױף ניט גאר הערק וואס לײט אלטע ךיא  
;щ уп היץטװעלטי^ע ךיא אונ < ניט וועלט איז.קײן וועלט הײנטי^ע ךיא נאר ניט אז   

האגאדע גאר.קײן איז פאגאךע היץטװעלטיגע ךיא .אפילו נאר ״ ניט מענשען _קײן זעגען  
זוטער ניט איז זולער אונ וױ^ער ניט איז ווינ@ער :הײםט ךאם ,ניט .  

- ״אגאלע דיא ׳ ווארים ^עוועןען זוסער איז < ױיא לערצעללען ״ ;אלורען אמאליןע   
#• ?ןען האט לועג אין פאהרען באדאךפט האט טען אז אונ לעב״ ״זומער וויא טאקי אן  

איהר מיט פארפאלרען אונ אײן.קאפאטע אין ארױםפאהרק זיכעךהײט מיט געמעגט  
אױ זומער ווארוט ,^עטראפען ני^ט ^אר חו״ש זיןי האט אונ.עס , בראד _קײן אפילו  
טען האט װעג אין פאהרען באדאךפט האט מען אז וױ^טער ;זומער געוועמן טאקע  

^ זאנןען װאלעגע ךױםע מיט )§עלץ( טולופ $מױ$ענעם גרויסען א מיטנעמק עמעגט  < 
שמוע^ט װער אונ / שאל װאלענעם ̂רי;.עם א.גךאןען מיט הענדשקעם פוטערגע גרויסע  

װאטאוןע ךיא מיטצונע^וען פארגעםק ניט האט ?וען אונ קלוג;געװעמן ;אן־ איז מען אז  
ןשלום חם זיף האט  щ אונ וועלט גא^צע ךיא אויםפאהךען .;עמע^ט מען האט , הויזען   

ווץטער געװען.ען טאקע ווי^ער איז ;אהלען אמאליגע װארום ,^עטראפען נישט נאר  > 
.? ע םן־ א ,פרעםט געװעזען איז ם ע םוכות פון איז^עשטא^ק לליטװע^ס דער אונ $  

בעלי ךיא מיט הײם .ךער פון אװעקלאזען זיןי פלעגען םוסלים ױדען אז אזױ / פםח ביז « 
געקומען זענען זײא אונ < ןריד אויפען ןאלטאווע _קײן אפילו / שליטקם לאנגע עגלה׳שע  

אוג ;אונ.קץךער װײבער זײערע צו אהײם וישלום השם ברוך שליטענם ךיא מיט טאקע  
סוחר א ױד א אז געזא^ט אוט^טײ^םט יאהלעןז היץטי^ע .געלד םך א פארךיקט האבען  
ע .קײן ארוים פאהרט ?ן עוו. פרן וױעלםט צװא^ציג גאנצען אין אויפעןןריד׳ טערנ  

נאכט .לער אויף קומט אונ עןליטען א מיט פליה ךער אין ארויס .ער פאהרט . הײם ךער  
זא?.ען . וועלט היץטי^ע ווארום - ? אזוי דאם איז וואם פאר ; רעךער ימיט אהײם צוריק  

ניט מ;ץשען .קײן גענען מקשען היץטיגע < ניט וועלט ״קײן איז ,לײט יאד  , 
עלט ךף דא;ט אט \ ניט ווינטער .קײן װץטער דער איז דארום ע א ̂. ע שעה א .$  

אויף אונ פךאפט א שעה א מיט ^ןעטער נאןל ׳ רע^ען א ךיר דוא האקט שפעטער  
אנפויען מען .קען פעןד אז ןשעלעדע א מיט פלאטע א גאר ליר דוא האקט מאלגען  

טער ליר דוא האםט אט ׳ גאםען ךיא אין אין ד־ען .קעכען נא י שבט חולש ראש ! וו̂י  
V געלד פארליענען םוםלים ױדען פאגאךעס זײערע מיט ;אהרען עיסטע הײנטי^ע  

?זין פארװארפען אונ פארטךיבען מי־ האט פאגאלע״ װעלטי.גע ״הײנט מין אז.א  
ארוים איהר פון בזעלליך ניט איז ._.עם אונ וואכען .עטליכע שוין שטאלט ױלישער א  

.קליכען:צו . אין ,וועג אויפען נאר ׳ זו^עךליג ארוים;עפאהרען זיף לא?ט בין איך .  
אין .ץם אז .שפיעלען צו אנגעהויבען אזוי פאגאדע ליא האט שטאלט ױױשער דער  
בעלי ךיא אונ ׳ רעךער _קײן מיט ניט אונ ^ליטען .קײן מיט ניט קריכען;ארויםצו ניט • 

בײטעל מײן פאר ;יט ;אר איז עם״ אז < אבגילטען םײ וויא םײ זיף הײפען ע^לות  -
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 הײנטיגע מיט ווי?טע;אהרען הײ^טיגע אין ךען טען ״._קען וןעג״ ״א ךיר דוא הא?ט אט
 אלטע ךא ױאם ךערמא^ט זיןז איף האב ? ^עלד פארױע;ק .עפעם פאגאלעם זויסטע
 אויווען ךעם בײ ווארעמען זיןז א^ע־ױבען ^עױעלען מנשב גאר זץל אונ זאלען -םוחךים

? טהון ^עזאלט איף האב דען וואם א?םנ;א• דער פון יטטיבעל מײן1אין

 דער אױף ?ע?טטער דעם חךף קוקעטײג אונ אויווק דעם אז־י.נעןען לי־געט־יג
 זיצען איןט מוז וועלט גא״צע ךיא אז אוים^עוױוען מיר ןץל האט ׳ פאגאלע וויסטער

 דער אויף טהון צו מען האט וואס װארום װאךעמען״ זיןז אונ אוידוען דעם $עבק
 ךיא .קנעטען צו ג ע י ל האןען װאם פוסטע־פאטױלןע םײךען ף ןאגאלע אזא אין גאם

 אין אפילו לענען ױךישען דעם מיט זץ־ אינטערעטיער װאם - אין־ אױ,ז אמ < ^לאטע
.בלאטע דער

 אץ־ האי גאש׳ ךער אויף ארױםגעקראכק שטיבעל מײן פון גין איף אז נאר
 < לויפט מען ,פא־ךט טען :פךיהער װאם אײגענע ךיא איז װעלט ךיא וויא ^עזעהען

 שטעלען / קראמק: , מאגאזינעט < ןןלײטק דיא נעבען ;אהין אונ אהער ;עלט מען
̂־ען שאפקעלעך אונ  זע;ען מארקזיצערינם ךיא ;פארקױפער אונ ״ .קרעמער אלעךלײ זי
 ױאהאט צוןער א פיט ךיא < לעהם װייטע מיט ךיא ״עפעלעןז״ פױלע מיט דיא / ךא “■אוי

 ךאךט ,מען רעךט ךא ;פאלעם < נאללען ׳ שפילקעם < ?לענ־ןלעף מיט ךארט אונ ®גיטץ(
ק שלײט ךא אונ מען עניט;ט с.. װאךט אײן מיט .ט у איהר װאו אוטעטום זיןי ,קאלט 

-טהון קוק א נאר ,װעט .

 לײע^ען לעןעןנארפון ױדישע ךאם .לןענען זאל אונ א.קריםט זײן זאל איןז ךוען
 אײטגע .װיא אזוי װלעט״יא״/ ״נאוואןע ךיא וויא צײטוט.ען אזוינע פון אונ .ביפער

 ױךישער א אין פאפאלען מיף זאל איף אונ ,לעןען זעלר מיט ױדען ךיא קךיטטען.קענען
 אין קא?טז .עס וויא ,זיעךט ״עם וויא צולעלן אונ א'צט ױף ^עפין איך װאי לטאךט

 א־ץט איף זעה אט :;עוא^ט איף וואלט / מאךק ױךישען דעם אריף - גאםטען ױךישע דיא
 װאש «ן נאר קרנקט ;ױדען ױע^ען #ךץןןן צײטונ.גען ךיא װאם אמת טאקע אין וויא.עט

с,ו קאכטז פארנומען,^ס איז לעדער ^עלט/ יעלער ׳ לויפט .:עלער :ךא זיף טהוט ;?ם■ у 
 מיט אללע דא אזוי זײ דוארעװען וואס ! געלד זשויןט מען ,ווינקעלע יעלען אין -ןיעךט

 אבער טהוט װאס ! ^עלד ױיא פארךיע^ען דערמיט אונ ? דועט* ךיא אין שטעלןלעך דיא
 ?יטערען דעם מיט האלענוק פעלדער ךיא אויף ליגען זײא מץשלקיס? ךיא נאךאד- אןנלער
 !פאךדיקט״ער ג2;רי:וויא - ? ױד דער אונ ׳ לךא^ען ד?{ם פארךיענען זײא אײלער ישײױיט

 ביז^ר טענװטלער״ ךאךט ,אייטעל לעךט.ער דא - לט״לןלל דעם מיט ןיך לוי?ט.ער אט
.^ךץג.געלד רу,. אופן.זשויפט א1א מיט אונ ,אי אימעצען .נאךט

 לעפען ד;ער מיט יולען זאל^קענען איך וואס .קײי.קךיטט ךאלניט יין אץל נאר
 אנ ירךען דארום,.קקאיף אױד... אױך זיף בין איף ביפעו־/ פ.ין אונ צײטונגען פון

צײטניט פאלטךאגק״.קײן זײן טענה׳ן׳ ךעדען׳ פליהען״ לויפען- ױלען..קענען אן »ןײס
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 צ״ז ױיז טיט אז מײנ.ען ב.אמת טאקע זאלט ךעךעןאזאיהר צו וואךט אהאלב האננען
 נאן אז אױס״ שטעח־יג זיך לאןט באםת נאר ״ .זײטען אללע פון ^עלד .ער זשױבט

 י פארריעו,ען ניט קאפיקעז צובךאפענע ״קײן זאל״ער פארטךאגענלןײט פר־העניש׳ גא;ץ ]ײן
 נאוי זיך ךךעהט ״ער ׳ ?ליהען צו וואם ױט גאר האט ןןר אז גוט זעהר אלײן ױײםט אוג.^ר

 גא׳ אין וועט אז.ער ״ לצטוב אין זיצק גאר געטעגט וואלט אונ גאם אין אונזױםט ארום
 פליה־̂׳ וואש ? גאם אין טהון צו איצטער ױי האבען וואס אי נאר ״ אנװערען ניט גאר
-פךנםה ךי - ? ךי ןשומען וואם זײ״ רוישען וואש ױי< ײ-  אל? זײ האט פרנקוה וױטטע ו

 לר3 מיטלען.בעל ךעם פאיעטאן. זײן אויף גביר ךעם - !גאם ךער אױף ארױםגעטךיןען

 םיפ שךק ךעם ״ װײץ פךאןע זײן מיט מעךןלער דעם < האגד דער אין שטאכןען זיין כרט
 ךעכ: < ״ויאפקצעטעל״ מיט.זיין יפךאצענטניק( רואפע^עפער ךעם . ביכעל שרננות .זיק

 /“9 טי9 סיף אונ שטךיק זײן מיט טרעגער דעם ,טעלעגע זײן ?ןיט ױאסער־פיהךער
.שךײפען מהען . !...פרגקה וויסטע פך^ןה-ךי די אוי .
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VII.

 ךער ,וואפעעעבער ךער מילא פכא^ע: אגרויםע געבליפק מיר גײ פארט עםאיז
 טהױ^ן מיר װאם ניט גןראגע _קײן איז ,איך אונ טרע^ער דער . װאדאוואז ךער ,שוײן
 ךעם אןגעטען זאל װאנײ^עפער ךער אז ,מאכען שאן זיןז .עם..קעץ - גאם דער אויף
 װאדאװאד דער אשידוןל/ אויםפיהךען זאל שךכן דער , פראצעגט מיט וואף ךער פאר רובל
 ,לןאפ פינף פא־דיע;.עי אױך זאל שטךיקז זײן מיט טראגער ךער אונ טעלעגע זײן מיט
-שכײפען צו וואם פרן האןען זאל איך מאכק זיף מיר.קען אונ  פאלדיענען אזוי ווי נאר ;
 רוכ דער וואם < הא;ד ךי אין שטעקלעך ך מיט בעל־ביתליף ,בר.ים בעלי אלע ךי
 ךי ;גאםען ױךישע ךי מארקען׳ יירישע די ׳ שטאךט ױךישע ךי פאךפוללען זײ פון

̂  מיר נײ ?לײפט .עם אונ \ גיט מאהל .קײן איך פאךשטעה ךאם וועלט?... װךישע
 אויף ױי פארךיענען למשל ױאם מיט < ױי לעבען למ'של וואש פון :?רא^ע שטענךי^ע

? פאמיללע רער אונ זיך ,פרנןוה

ױךק טויױ>ץךער ״ טךיט יעכען אייף טאג׳ אללע שטענדיג< זעה איף האר, איך
רעטעםלענזן ךער ווי אדער יכ״ליף-3 בעל בהים׳ בעלי נז;או ב־י זײ רו?ט טען וואם

אמ קינדער אםף מיט װ״יןער האןען וואם ״ ״פראסטאקים״ אן זיי רופט קלאם
 טלאכותו ^עלי .קײן ניט זענין זײ בע^עפטיג^ג. שום .קײן ךערבײ אונ קינךערלעך

 מיט_קײן ניט האלךלען אונ גנבים ניט״קײן ,ניט״קײן.קרעטערם שאנקעךם׳ _קײן גיט
 װיפײ^ אונ ;הײוער די אייער ארום ניט ^עסען - נךבות ״קײן ניט אויך פעטען אונ מבות

: געפרעגט לע^ען;יט הײןי אויף שױן האב איף ןואל



אפאםילײ/$ נאף ובפרט < האגען ךארף מענש אײן ? יוד אזא לעבט וואם פון -
 לע?ק געמײן אויף נאר ^עמײן׳ גאנץ פאמלליע זיין מים לעבט _ער זײן לאז ®־לא
 אויףדערגאם״ ?לט אוין־ מען געפינט גךאשען צווײ האנען׳״קײן אויךעפעם מען ךארף

ч .גךאשען צװײ ךי .ןנו־ נעמט זשע װאו
:^ט־וער אײ^עגעם ךעם יעךען פון שטקךיג איף ?עקום ךארױף

 אווײב האט וואם איוךק ניט פאךלאןט גאט לעבט.?גר. מםהמא ? וױים איף -
 פאר ניט שטאךפט השם בתןז ױד גאטט״.קײן איהם באשעךט מםתמא .קינדעו־/ •םיט

 ךןנדער מיט אונ ווײב מיט לענט .ןגר ווי נםים גאטם זיף איהר .ןעוזט אט \ הונ^ער
 שטעןךיג ^אןךליף׳ גאם דער אױף ארױם ניט השם ברוןז אױך געך.ט ערז- זשע .זעהט -אונ
 לליט טיט זיןז פאר^עהט אונ שטאקעל אשאן מיט )םוךדעט( .קאפאטע אגאנצער טיט
ק האןען \ ניט השם ןרוך איהם פאךלאזט גאט אונ בית״ ״בעל הײםט :אונ  אללע ך

 רען זעגץ ? §ךאצע?ט אויף געלד אדער ,שע^קען״.קלײטען ווי פךנםות, ^רײטע ־ייכען
 ײ3 אײנער ניט א*ז , §ךע;ט איך,ר .מעלטק אייף װד ךער ? ?זלאבות _עלי3 ייךען יאללע
 זאגט ווי אךרבא ױדען, זיך מען איז דארויף אויף ניט, זײ פאךלאזט גאטטז אונ ,גאטט
?... יוךען אזױנע לעבען וואם פון אי^ר

 חוץ אונ פראןע״/ ״שטענךיגער מײן אױף שטענךיג אין־ פעקום ע?טװער אזא אט
 ״אךךבא פךאגע: זײן מיט אגיךער מיף ̂ער ^טעלט ניט׳ מיר פארע^ױעךט ;יואם,.ער

 אױף ווײם איך או חלעפען אונ ? ױךען״ אזױנע לעיען ךען וואס פון < איהר מיץט יוױ:
׳ • ענטװעךען צו כארויף נ־ט מאל .קײן

 פאחןנטוועךן צו ױט איהם ווײם איך וואם ׳ ווײנ־ג גאר אארט יוךען יענעם מ־לא
 ױדען׳/ _קײן ניט פארלאןט ״גאטט וױ תירוצים אזוינע רעכט זענין איהם בײ .פרא^ע ־דין

 ךער אױף אזוינער װד אײן ניט איז ״ער ;הונןער״ פון ניט השם ירוף ^טאךפט ״אװד
 ױאםאיזדאס וױדער אונ נאשעךט״; ״גאטט נםים״, גאטטם וױםען ״קען ״ווער ־וועלט״;

 וועמעם אונ לעןען צו וואנין פון ער%האט ׳ לעטט יע;ער אז ״מםך»_;א ? ;עשעפט זײן ןאר
 ניט ר3? וואלט < האןען ניט זאל ?ןר ? לע?ט לענער אזױ ווי קלערען צו ךאם איז דאגה

 בללים מיט תירוצים אזױנע נאף אונ >א״ האט מטתמא לעפט או_ער אונ ןעלעבט
.נפשיל זײן ארוהיגען3 אבי ״ער ׳געפינט

 ?ללים אונ תירוצים אזוינע מיט ״קען אינ זאיען אזױנע א־ן ניט .גלױכ איער איף
 אינ טאקע;אטט בין ״איף :אויף זא^ט גאטט אז גלויב איך - נ?שיל מײן באתהעען גיט

 ײ;ע5 אױף זיף ת דאך?םט ברויט טיט פךנם־ מ־ט נאר נסים, גרויטע טהו אונ אשער3
 ױין״עןעם־׳* טען מוז ה«ר.ען פךנםה צו אללײן; ױף אויף נאר ,פארלאזען ניט נטים

 י3א וואס׳ ניט אידוױיס צו אטךאגער. אקרעמער׳ א^ענקער, מלאינה. אבעל -אךער
 ׳ טךנסח ךי ציע״ען ןאל טע• װאנען פון אבעשעפט־גונג סאנד ךעי אין האנען עפעפ

ער דער קעני^עלע׳ דײגעטװעגעז■. פון איף ב־ץ דעךנאף אשעד3 א־ר ;אטט׳ א־יב̂י



ר׳  <גאטט איך״ וואם נגעשים גוטע ינע אז נא־ אונ נכ־ם ךױסע דיר טהו איך ך
.װ;־.;עף אמוק^מם פאי־ ^הין

 עתע-ן ?עט!ײ מק אז אךער ,וןראשען ץוױי ניס״קײן ״אךריעןט מען או ^לויב איך
ק האט אױם,־ ניט  פאלען הימעל דעם פון אונ גאם אויף.ךער ניט זײ נט;געפי פען ניט״ ט
- . .אךאב נ־ט אודאי בי

ז ױךען אזױ^ע - ? ױדען ךי לעןען щ װאנען פון געװאלד׳ ,געװאלד -

 אויף מיר איף.קען וואם ?ראגע״ »שפו&ךיגער םײן אייף ײף פאךטראכטענךיג אזוי
 אװינעױךען׳ אםך נאף ץווישען דעךזעסק אץ־ האב .;עפינען׳ ניט היתץ איהר.קייי

 אײנער ווי פאךטךא;ען גיף- איז.געגאטען ̂ער האנד, ךער איי א^טאקעל מיט יוךק אײן
 האט^ר פלוצים אגאם, אבנגעלאפען איז .ער ניט. צײט .קײן האט א,ינ זיף א־ילט װאס

 אױף געטהון אקוק .באךר ך שטאקיל ךעם םיט אונטעתע^פאךט ^ןגעשטעלט, זיך
 אוג אביםיל .לעשטאנען .עךד״ ךער אויף אוג רזיכזעל אויפ׳ן אויןל ױיטען, פיער אלע

 ; פאךאץטערעםיךט מעדד נאןז מיף האט ױד ךער .נךיג:אײלע ^יך איועק״ וױיטעי־
 װיךעךהאלט - אכנעלטעלט וױיטער זיף האט ״ער ? זיף ?גר אײלט ריאס V ?ןר ?לילט װאוהיל

 ..ער װאם ^עקוקט גיט שוין איןז ד,אב ךא נאר םאלל״ על׳טטען בײם ױאם אילענע דאש
 געןןלײךע» עגא?גען3 פיס:.עראיז ךי ביז קאפז פרן באטךאלט .אירזם האכ אץי טהוט״

 .לערי חא?ש >§עלץ</ טולופ׳ גא;צען אכײנעם אךעם״םיט ניט אױף איער רײך״ גיט
 נאר־ ׳ אלטליף אביםעלע אױםגן־װץ.ען האןען טומפ פון אוי^עןשלאק דער אונ קאלנערז

 א^עפעלשט קאפז אויפין היטעל דאם < בתי׳ש״פײן בעלי װאפען-פאךט ךער וועךליגאץ
 אוג קםען:לעװא לײף3 שאן פאות אונ יאךד לאנגע ךי ׳ .ךא^יק א;י;עמ מיט אונ

 ^רעטטע ךי .זעגין ױי !אײגען ךי אף אויגען... די אונ פנים דאם נאר פארקעמט׳
 - מא?ען זיף פבײליף טא^צען׳ - לאפען האךץ-אטע^ש._.קען מע;שע;ט ךעפ פון מוטךים

 איז מאגען ךער ווען אפילו ;פארביטעךט איז א־נ װײ?ט האךץ־ ךאט ווק ךעמאלט
 אײגענע ךאם .װײ;ט האךץ דאט ןוען ניט מאל לאכען.קײן או^ען ךי נאר; < לײךיג
 זײנע אין אײעעק^קט זיך ר,אב איף ווען .אוי^ען יוךקם דעם אין באיזערקט איף האג

האבען רײף, גא^ץ א^עטהון געהן וואלט ער אלעם: ךעתעסן איך האב אױגען
 ״ פארביטע־ט איז, יר7. ךעףטלאגען דעךהךגים״ װי אייס^ע^ען״ אילם ־או^ען דינע

 4צ האבען אויגען זײנע פאךמיטשעט״ פאךװײ^ט״ פארקלאןט, פאתארנט, פאךשמאןנט,
• איילגעפאיען פיעל צו איז פגים זײן אונ ^פלישטשעט פיעל

-' ^טליכע .געשטאנען .זענין ךא גאם, ךךיטע די אפגעלאפען איז ױד ̂זײן ק ן י י
 - ױד מי־ין ווי ױדען אזו־־נע יך1א זענין זײ אדער ,םוסףם ױדען ,עטלייע ךי זענין צו

פו] , §על פין ,װײץ פון מפחר׳ ךעךעןנפון ױי ווי געהעךט האב איןז יאר ,ניט איך וױים



 זיך האט יװ־ מײן אזוי״ ךער אונ אזױ געיא^ט האט ךער םחוךה״ פךײזען אלעילײ
 נעהנטער ױךען רעדעל דעם צו זיף האב איף - פארקעהרט געךרונ^ען אונ ארײנ^עמישט

.אונ צוגערלקט .  באלןענט׳ זעהרגוט ױדען מײן מיט ןיף איןל האב צײט אלןלײנער אין אונ .
ק ױדען רעךעל ךעם פרן אװעך^עהעװ־יג אז גוט אזוי אן  אז צורעךט אזוי ןיף מיר ה
פרײנד. גוטע אלטע ו.וי הערצער ךי געעפקט §שוט ןיף האןען םיר

ק זײן ^ערעפט זעהר װעט איל,ר ׳ И דאם ״קען :באמערקק טיר לועט יאילור ןו
 אזיי ווערין מע^ען פךעמלע גאר ץװײ זאלען צײט שעה אײן אין אז מע^ליך ךאם איז

ו פרײװ־ גר^ע אזוינע ,באקאנט
 נים זיך דאם.לןען זײן״ ניט .קען ךאם ענטווערען: דערויף אײך איך״קק אונ

 מיר אונ ?זרעפען ;א ךאם זיף יוךען.גקען צוױיטען נאר א^דעכע״ שום .קײן ײ3 טךעפען
א א?ט ו.אנץ אונז צוױשען עם ;.עהען  אזוי ניט איז -״קײנער \ ױךען בײ נאר טאקע -;

 א_פ־לו < נןרײןד געטרײע ןעםטע די װערען צו גיןל ,באקענען צו גיף זיןז שטאנד אים
 עליבם״_״שלום ךעםטהײעךען אךאנק ךאםאיזאלץ .װךען שעה״וױ אײן פון אצײט אין

-אן המיד פרי ױדק נײ אײנגעפיהךט איז וואם  ״שלום.עליכם״ ווי מנהג טהײערער אזא .
 עליפם״ ״ישלום דעם איץ .געװארק אײנגעפיהלט נישט פאלקער אנדערע בײ גאר איז

 ױד אײן װאם ליעלשאפט דער מיט פרײנךשאפט ךי חאראקטער׳ ױךישער ךער ליגט
• יוךען אנךערען צום האבען דאךף

ען ?וענ#ען פרעטךע צװי װען אײ^עפיהלט איז ױדען בײ  מע^ען זײ < זיף בא^ענ
 ניט שײבות שום ״קײן .געשעפטען שום _קײן זיןל צווישען ״ פךעמדע ^אר זײן טאקע
̂עג אגךערען .ךעם מיט אײנעד ,האפען  דער אין קטער<;חארא אין פאךשיערק זײן ג

העגד ךי געבען צו אנדערן דעם אײנער אמצוהךך איזךאך אופנים אלע לאגע-אױף
ג. ד. א. טען״ מא?ט ״װאם -פךעגען ^ליכם״ ״שלום אונ.זאגעץ
< זאג.ען ברכות שױן איהם לערנט טען . אונטער װאקםט עם אז .קינד ױךיש א

 ^עבען איסם ערזי זאל ארײן קיטט טע^ש א?רע?ןךער ווען אז אויך, איל,ם מען לעך^ט
• ארץ׳ איהם-״דרף זײ זאגעןזהײ?וט- דאם װארום עליפם״« ״שלום

מעגט איהר שלו□.עליכם״ו- ״ױךישער דער באקא?ט ניט אױ אוט פון וןעמען
 קריםט אמת׳ער א\ין ווי באךד ךי גאלען ךף נצויז,;פרא אג.עבויךענער ווי לעהען.געלןלײלעט

 א זײן טעלט אילר < אדער ױךישען _קײן דערקענען ניט מק זאל ®נים אײער אין או
 אכםױא; אױךישער אין פאךפאהרען ?ךי?ט נאר ,עןאלעטען טךא^ען ךאקטאד׳ וואיענע

 אךאבחאפען װעט.ער אקךיפט טאקע אי־ר.זענט אז מײנען וועט אנםױא בעל דער זמן כל
 פונקט ציטעךניש אונ שרעקעניש מיט ךרײען אין זיף בײ^ען אונ .היטעל ךאס אײף פאר

 דערהארט קוים נאר פאל:אק; ד־עם פאר מוןשיק דזלאפ-ךער דער צײט פא^שטשיןנע װיאין
זעהען איהר זאלט ״ אױד זענט איל,ר אז איהם זאגט איהר צו װארט״ אױךיש אײך פון



 נ־ש שױן אײך פאר וועט איהר - מעגש אנדערער אײן גאר װעךט ױד אײגנעןער ךער ןױ
 פנים״ בלײף אדעךשךאקען מיט חלאפ-איװ־עלע פריהעךך^ק רעם שטעהן זעהען

 איך,ר אז ווארט אײער דוךך .וועךשלןעם .ןנטליכע מ*ט אונטערגעװאקהען װעךט ער
 אונ שטארקײט מיט פנים; אפראהליף פלוצים זןר גאקומט ברודער׳ ״אױד״-זײן ן.קט

 אין הא:ר ברײטע פארהארעװעטע שווארצע זײן ארײן ?רײנדליןל .ער ל;ץט ךוי?]קײט
 וױ אפךיץ׳ אײף אין ניט מעהר שוין זעהט האנךטעל... אײראפאאיש װײם אײער

 פרוךער׳ אײגענעם בײן ךף פאר איץט זעךוט ״ער איייןי, אויף געמײןט פךיהער האט ער
 ער װײפט < ״ױד״ נאטען ךעם נאר טךא^ט א-קר אכי < װילט איון,ר ווער זײן מעוןט איקר
щ~\ איהם״ מיט גלײןז צרות װךישע פון טעם ביטעךן וױיםטךעם איהר אז פיהלט אונ גוט 
 אײך אין האט ״ער װאם פרײד פאר לאנגער ווי ברײטער איצטער וועךט האךץ זיין

 : אײןל זאגט אונ ״עליטם״ ״שלום יװ־י^ק ךעם איץז ךעךלאנגט אונ אױדען ךעךקעץט
 דער אױף ױדען עם ^.עהט אזוי ווי אװד׳ מאבט וואס במדער״ .עלי?ם «שלום

.יועלט?״ . .

 אנךערן ךעם ?ךעגען זאל א.קריטט אז ^עסעךט ניט לעבען מײן אין האב אין־
 אפילו ;ברידער זײערע מיט .קךיםטען ךיא לעןען אזיי וויא ׳ .עם געלזט אזוי וויא קךיםטען
ט ױען.ער ^ ע אג  זײן אויף נאר איהם ._.ער פרעלט ?רײט־ גוטק ןעטטען זײן מיט ןיך ב

ט ױד א וןק אז ^עזעהן ניט נאך אבער האב איף - ניט. מעהר אונ קי?דער אונ װײב ענ ^ א  ב
ד גוטען זײן מיט ןיף דער אונ װײב זײן אויף פךע^ט ״ער וןען ,פרי̂י  ןערןאך זאל.ער .ק̂י

.יוױען געהט.עס אזוי וויא הײסט ךאם .גנךיךער זײנע טהױגן װאם ?רע^ען ניט אױך

 בײ געוואךען איינגעפיהךט אזוי איז ״עם װאם ניט װאו^ךער ״קײן גאר איז אונ.עם
 < לעבען געמוטשעט ביטער שװאךצע יודישע ךאם ,^עשיכםע בלוטי^ע ױרישע ךא - װלען

 שטע^ךיג לעבט ױד ךער ;ךערצו ױדען ת»ש אײנגעװאהנט אזוי האבען < צרות ױךייטע ךיא
 צװײטען פאר.ךעם פארןיפעךט ניט מאל א־ו.קײן ״.ןןר אגות:ד אין צמת׳ אין ,שרעק אין

 באגעגענט וועמען.ער לעפט.ער״ךארום אזוי אלײן-וויא ׳טטקדיג זיך װאו^דעךט .ער ,טאג
 ( ױיא .עס געהט אזוי וױא .יוךען אללערע ךיא לעןען אזוי ױיא שטע^ךיג פרעלט.צי נאר
 < מנהג ךער אײ^עווארצעלט חאכאקטער ױדישען אין ױף האט ךארום < ױיא מאכען וואם

 איבער אויםפרעגען < ..עליטם״ ״שלום געבען איהם מוז.ער פרעטךען א באגע^ע?ט אז.ער
 איהם םיט שו־ין איז ללײך וויא - זיף לעפט װיא._.עם איהם״ ̂עלזט .עם וויא זאף יעדער
• לךידער גוטע זיף צווישען זענ.ען ױיא אונ באקע^ט יאךדעןז לאעע

§אר• גיט גאר איז ױד פרעטךער ״קײן אז ױךען ךעם טען געװאהןט אן פון.קי^ךװײז
ג. л א. פעטעךם לךובים׳ אןז זיך יוךען..קעהךען אללע / לזא^ךען

.ױד ^רויםער א אוים דעם נאך װאקפט װאס ״ .קינד װךישע ךאם שוין היץט.קען
? ?כעטדע אויף ױיא יייךען אויף קלקען

 ךעם מאדע ךער פון ארוים^עשטופט אפילו שוין האבען ױדען הײנטװעלטי^ ךיא
רופען זײ װעלכע .אײגפיהרונגען ױךישע טף א נאך מיט צוואכזען ״ שלום,עליכם״ .װדישען



щ לא?ען זײא ;קלײנשטאדטעלךג: אלטױךיש- זאן з ״שלוש״עליפס״-קטײטש דעם פון 
 איהס אךעראיך טיר זאל פךעטךער^ר סיטמירדער אן זיף וואש^עןזר ןא^עןזײא״

 איז זײא בײ - ? מיר מיט איז^ער א?<חותן פאר הא^ד?װאס ךא ךךמןען אונ .טיטשק
 האט сз׳’.זמן; בל אנדערן םיטדעם ױיטטק גיט אופן ןאין זיך דא־ף סען אז אײנלעפרהךט

 як פארשטעלען ךא זאל אונ בײרען ױיא ..קען וואס אײנער געפונען ניט פךיסער ־זיף
װ• ו. א. ױא״עמ־ע י־אב איך :>ןארמאלנא?!ט א^עוױםער מיט ^אקענען

 יידייטער ךער מעוןשק דעם א$ט ?ךע^ט פאר^גיגען אונ נוןיען פאר ױאם אבער
 מעשען רעס טלע^ט נויטה ^רעסטע ךיא עט3? ׳ זאךג א פאר וואס אונ ,?ם״ .על■;״שלום

 יעפ פון וױסען גיט גאר ורילל צ?ק וואס ױרען הי^טװעלטיגע ץװישײן ןיך געפיצט וואפ
.״שלום..עליכם״ ייוךישק

 סיט אפט זץז ?רע^ען וואם צופאלק אזויגע ?יט ;עשיקטע אזא $אר אײף שטעלט
:מעצשען ש־ א

׳ אגראשק אהן שצאלט אפרעסדער אין הײם ױין פון פאלװאךפען װעךט אױר
קד  ױלטפוןאללע אוג גאסען ?־עטכע לי אין אר.יס זיןז ללאצקעט ״ער אשטײן, ווי ?ל
 שטאךט רער אין וואהנען ?לײלען ,קעען ,זאל לעןעי._?יר צום אטיטעל עןעם זײטען
 גיט אונ ךאם :יט ^עפץט אוג ^רױט״ אשטלקעל אױף האיען דעךװײל חאטש אדער
 ניט וואךט האלב ״קײן נדט״קײנעם אפילו טאג גאנצען רעם לואט ער״ < ^ועקר נאך ;ענץ-
 געדזט עם ניט, גאר אילזם ?רען.ט _קײןער האןץ, כיטער ױין אױםצורעדען וועטען פאי

א אן. ניט לױגעם ך ̂ע הײם׳ װײטער ױין אן זיןז ער ךעךןןאןט נאט־רליך -  ןעקא^טע ױי
 ךעם אן איצטער שוין פאךגעטט .ער הײם״ דער אין ך,אט ..ער ױאש פרײנד גוטע אונ

ט ,ער אומןיטט. טאג אגאלצען ארוטגעשלאנקעט זיך האט -זואם..ער ^ ר א  שוץגאראז פ
 אךװאו ךעם: ווע;ען נאר ט־אשט .ער הלנגעךיג, איז אונ צו.עסען ױאש גיט ך,אט ער

 פאר .נןענען חאטש זאל איף פכײנד׳ אגוטעי «?״קאנןק״ איצט חאטש איך שעם
 ^עװארען א^יםעל טיר וואלט צרות״ מײנע האךץ, ביטער מיין אוישרעדען אילם

..גך־^ער״ . .
 אױע.קגעגעבען הארץ״ דאש זיף ״אױםרעדען פאר איצטער וואלט יוד ךער.עלעץדער

. אהרזי ־צעהן ען.. ען  שטעהט עס װאו גאס׳ אין ארעיר -קלײז: אץ ״ער ^עהט אט נאר ל
 צלײף אללע «יהם ךרלרןען אונ יולען פלעטךען דעחעהן.לעם יולען ךי < ױדען רעדעל א
 דעפ איהם לעןען צלײה אללע ׳ ^ניךים אונ בתים עלי;ב < לייט י.עמ־יצע < הא.נד ךי

שטכם?״ מה י,יד. א איז ײאנען ״פון איהם $רעל.ען אוג ״שלום^עליכס״ ?כײװלי^ען

 פארזײן ?יייןוט א גואךטער ע3די...עטלי לענ,ק ױדעי ?־עטלען,עלעגלען בײס
 ._?גלענד- אז.י ניט שוין איז אז.ער ןעהט אונ ארום זיןז קמןש האךץ׳״ער פאךייטעךט

 מע ׳ ניט נאך זיף ,לןןךלגט ״שלום..עליפם״ לעם םיט - יודק בײ ױף ?יהךט .עס ור אונ
 ״ער פארנעמט וואס מיט .פמםה זײן אי־ו וואס .איהם גע־ט ״עם אזוי ווי :איהם פךעגט

^עפילט ״ המיעריג א.יז אז.ער רײד זײנע אן ?וען פארשטעהט טאטעד אונ װ. ז. א. דף



איהס זעץפ אהײם׳ זיך צו איהם בעט ״ צערעםאױעס שום אד,ן וואס איוד באלד ןיף
איז .עם װאס ךערלאטנק װײב ךעם הײ?וט ״ער ״ איהס מיט אן.גלײף אוייען טיש בײם

 איז טאמער ;זאט ווער־ען זאל װד ?רעשךער דער א;טלג גיט אונ שטוב אין ךא נאר
 מיט ״ער רעךט ,קלײךער צוךיםענע טךאגט _עד ה. л ארעמאן אײן ױד פךעמדער דער

 אז אונ.קיוןךער װײכ ךאם וןײםען אוועק .;עהט ״ער אז א־נ ,תוךה פו־ן טיש בײס א־הם
 מין אז.א ױד פרעמךער ךער איז טאמער נאר ׳ ״אורח״ אײן גע^עםען הײנט האט זײ בײ

 ׳ לא^ע שלעכטער א אין !יןל .געפינט ״ער נאר .קלײדער גא^צע תקא טךאגט װאם אךעמאן
 מין אז_א מים ״ טיש ?רעטךק א צו א^קו^ען געשןט אי?יט האט ״ער ע2ױעל דוךף

 וױ ״ װעלטזאיען פון נאר תורה פון.קײן ניט טיש בײם ביה בעל ךעי רעךט אךעמאן
 ט״ט איהר בײ אז װײב ךאס װײםט אוועק גע־ט ער%אז. אונ ״ װרען טוחךישען א מיט
 דער הײסט ךי.קינךער ײ3 אונ םוחר״ בעקאנטער нь נןאנס דעם ןע;עסען הײנט לאט
.״?עטער״ א םודור . .

 א ארומךרעהן זיןז ״קען _זײ בײ ? יוךען הײגטוועלטי^ע ךי בײ ךאם מיר זעהן
 א האןען צו גליק ךאם ;עהאט ניט ״ער ךיאט טאטער אונ ״ לאנג חךשים י,־ד פרעמדער

פשוט ?ועג._ער ׳ צעךטאטעס מאךנע אלע מיט פארשטעלען איד& זאל וואס ?עקאןטען
איהם.קײגער װעט < גאס אין הונגער §אר אויכעעהן ׳ ברױט שט;קעל א פאר שטאךןען

 אוםבעלןאגפועךהײט רעךען צו אנהױןען זשע ?ריבט ;ווען ארנ װאם אונ וועד פרעגען ניט
 אדער ׳ ^עהנטען א איןער וואךט אײן РУ52ЭД. אײך .ער וועט ׳ פאךגעשטעלט( )ניט
 ״;אלר״ א אויף ווי אױןען ^ןעטישע מיט אײןז אויף קו_קען נאך װעמ ..ער .ניט גאר
.מענשק צווישען װעלט הײנטיגער ךער אין זיף פיהךט מע אזוי ווי ניט װײםט וואט . .

 זיןז ױד האט.קײן שלום״עלי^ם״ ״ױךישען ךעם מיט נאר איהרווילט׳ װאם זא^ט
 מנהגים טהײערע ״עטליכע ךי פרן אײנער איז ם״2״שלום..עלי .ךער ו שעמען צי װאם ניט

 גומע סף א זיף געפינען ״עליכם״ ״שלום ךעם אין .זײ פארמאגען ױדען טאכ־ןע נאר וואם
 ױךען מיר האבק ם״2._עלי ״שלום ךעם אז זײן זעהר .קען ..עם ? ווײטט ווער .זא?ען

 געװארען צויטפרײט זענען מיר זינט ;אהר טױזענד צװײ ךי אין װאם ךאנקען צו םף א
 פרעםךט §אר ^יט אונ פאךפאלען גיט מיר זע^ען ,?אלקער פךעמךע אלערלײא צייישען

חד,,. ?איש הזה הױם .עד געפליפען זענען װךען אונ געווארען א

 ךעם מיט )איף ױךען פרעמךע צװײ װאם ניט װאונךער .קײן אויף איז ךארום
 איך אונ באקא^ט גוט אזוי שעה א אין זיך האיען נא^עגא^גע;( איהם בין איך ײאם
 א־ף בין פאךװאונדעךט ווי שטוב. אין איהם צו געהן ארײן אפט 'א^עהויןען דזאב

 אנ• געהט ״ער ווי געז.עהן האי אונ ׳ מאל .עךשטע ךאם ;עקוטען בין איף װען ^עווארעי
 ארעם... אזוי איז עןטוב זײן אונ לןלײךער גא^צע מיט ד״ л .בעל־בהיש געטהון
 קינדער ךי, מיט ווײב ךאם ..קאף ^רױםער א מיט על5שטי לקלײן א א.קאנוךע. עןעם

 ;יט טאג ךרײ שוין האנען זײ ^לײף ווי או־יפגעזעהן א.ינ ??גלטליעסען אבגעריסען
• נע^עםק
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 ^עפךעגט- אלײן זיף איף האב פארקעטטי גא^ץ״ א^עטהון לעהט אונ.ער
 אונ.קינדער נוייב זײן אמ בעל־בהיש, פאךט נד,;ךערהא אין שטעקעל אשאן מיט נאןל
 דאסו סײםט ױאס ןיף׳ אויף העטד אגאנץ קוים טךא^ען אונ שלע§עךם וױ ןעהן

ק איז  אאןט אז.עם .זיןל ליעג נאר האט ״ער אז אזא.עגאאיסט זײן זאל ״ער מע^ליף ד
 אז״עס זײן זאל.עס ,#«.נךליןל אזו־י ^עהן נךער;.קי אונ ווײב אײגען זײן ווי ניט איהם

 אזוי ערז ^עהט װאם־ןשע ךויפערארעמאן״ אזא ט^קע איז ערזי ווען ניט? איהם ןןךא^ט
? קלײדעט:לע פײן

 איןז האב אויגען צ־װײ צװישען אונ אי^האלטען ^עקקט ניט לא?ג זיןז האב אין־
-^עפרעגט ךאם איהם  געענטפערט ןױלקךיג ניט מיר דואט.ער ניט, נאר מיף פךק:ט .
 בעל ךי ^עוועזען מוחל אײף וואלט מינע-איף פאחאך^ער ?זרױעך^ער א זעהר מיט

 שפאן אי־ װאס ^אם גאנצער ךער מיט ׳טטאקעל שאנעם .ךעם מיט < קלײדער: בתישע
 נאר כײם איןז - ? .לעךפון ,^פעם האב איף איטנישט« אונ אומזיפט טא^ליןז טאג ארום

 געמאבט זײ האב איף אײךער בלוט פיעל מיןז קאםטעןז זײ וואם / שטיװעל די אומזיפט
 אונ.קינלער װײב אויף < וועלט גאנצער דער אױף פארךךאם מיט אהײם נאר קום אונ
.אלײן ?יף אױף אונ . .

 האט וואם.ער נאכלעם ^עזא^ט׳ וױיטער האט.ער װר׳ ליעןער ,מיר ?.לויפט -
 ס>5פי דער אין - שטוב אין כעזעסען שטע^ךיג ליעפער װאלט איך - ^עטךאפט אביםעל
 אײדער .קיגלער׳ אונ װײב מײן מיט ללײף אפגעשליסק אפלעריטען .קאנודע׳ ^ערער

.וועלט ךי - גאס יייטטע לי אלקיקען .  ױט אפ־לו לאזען אונ.קילרער ווײב מײן נאר .
.רודיען פי^שערער.קאנורע דער אין . .ארוים מיף טלײבען זײ . . .

 אייער פון «.קיט־ער אײערע פון ןעפער פיעל אײך איז ךעטטנועגען פון איער -
 נישט מאל ךןי.קײן פאר זעהן זײ < פינםטער ךער אין < לאף אין.ךעם לילען זיי < װײב

 פאר• צו גאם ךער אױף ארױם שעה א או־יף נישט אפילו ^עהן זײ ,װעלט ליפטיגע ךי
 פאד פאךט איהר.זעהט < איהר אפער / לא;ע ביטערע זײ.ער צײט א.קלײנער אויף ^עסען

 האטש א\הר פאר^עפט - הײם דער פון אװעק געהט איהר < גועלט לילטיגע די אײף
.* * נויטה לי ׳ ארימקײט ךאם ״ צרות ךי שעה אייף,׳יטליפע

נישט״ ןאר פעפער מיך פרע^ט געע^ט§עךט< מיר לער האט / ױד ליעפער ׳ אוי -
 ״קען אלץ • ךעחיעהלען אײך וועל איף װען פארשטעהן נישט גאר מיןז ןועט איהר ווײל

 ,קען ער%. ״ טיה .קײן ניעזט זשאלעוועט אונ נאר װילל װען ,אויםלעךנען מע?ש א
 ,ךןל ךרעהען אונ ױי.געהן אזױ ווי < שטעכען ךי מיט היטעל דעם אויםלערנען אפילו

 לעךנען״ שום .קײן נישט נויטה-דועלפט אךימקײט״ הײפט _עם וואם וויטען צו גאר
 פא־שטעהן ךער._קען < נויטה אונ אךינזקײט אייעךלעט־א;;זן אלײן האט וואם ךער נאר
 אונ < נויטלען אלעךלײ - ארי?ז.קײטען אלעךלײ ךא נאף איז דערצו אונ < איז ךאס וואט
 אזוינע איבער מיף פרע^ט אונ זיף איהר װאונךעךט אט גלײןל.; איזלעם .יעלען גײ נישט
פין כעפער איז טיר אז גט:זא איהר < נאטיךליף גאגץ פאר זײ קימען מיר ג־י וואם זאנען
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 ש;>ה ״עטלי?;* אױף פאו־געס אונ .וועלט ךי ׳ גאס ךי מיר פאר זעה איף < פאמיליע >ןײן
ױת •ןןיינע  טאקי« איןת • אזוי מײ^ט איהר װען טעות א^רויסען אבער האט איהר - ן

 ארע־ דעם אױף אי־נ בײגק דעם אױף קוקען הי^ןעל ?!יגען3לי דעם מיט זונן ליעבע .ךי
 ?רעגט וואם פאר נאר < ^לײף גאר ען3קלי:או?ן.גלי ךעם אונ ?■ליקליכען ךעם אײף ׳ נן;מא

 אויף אונ זרנן ליעןער דער אױף קוקט ארימאנן אומגליקלישער ךער אזױ ווי נישט יאיהר
 זיף זאל ווען.ער ל;קליף3 ;עפיהלט לטע^־יג זיף װאלט .ער ? הי^על שאנעם דעם

 _קײן אונ זרנן ךי נישט מאל זעהט.קיין щ װאו ,לאף פינםטער א אין בא־אלטען .״קענען
 ׳ וועלךער ךי < לנסה ךי < זונן ךי :נאטוד שאנע גאנצע ךי װײל < מענשען לעןעךיגען

 נאר רײצען ,אן גאר קװעלט גליקלימער ךער ׳ רײ^ער ךער װעלהע פרץ < פלומק די;
 איהם באשאפען זעגען זײ אז #טענךיג באטראלט .^ר ,אריכואנן או^ליוקליבען ךעם
 ןערד פײערד^ע ׳ מעןעלס טהײערע ךי מיט ךירות ־אנע2׳ ךי ווי גלײך ׳ להכעים אויף
 כער ײעלבע צי ג.׳ ד. א. מלבושים שא;ע מיט א^ײםעץס גוטע ׳ .קאךעטים מיט

 איהר מיט נאטור ךי עפיס ^עהט נא/ איהם; רײצען קוטען׳ נישט כןען .אךימאנן
 אײכיג < אײגיג ױד״ ליעןער מײן .אױ ארײןף ״קאפ אין אךימאנן דעם שטײכלק

 נישט זאל איך דערפאר נאר חאטש < לאןז פץשטערער כוײן אין געז.ע?ען איף װאלט
.לילטיגנךיט נץ;גא איהר מיט וועלט ךי א^קרקען . .

 האב איך װאש ךערפרעגק געקאנט נישט פאךט װדק ו־עם ײ3 מיף האנ איף
.*עוואלט
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VIII.

• שטוב אין איהם בײ זײן צו אויםנעקו^ען װײטער מיר 'איז שןעטער טאנ עטליכע
^ר איהםגעטךאפען האב אץ־ הויז׳ מיטזײןױײב. עניט:געט עןעם האט צו

 װײל / געזאגט איהר .׳נר האט ״ גאס אין געהן נישט שוין איף וועל הײנט -
 נ א פעךךרום מיט קומען אהײם נאר ,פאם פוםטע ארומךרעהען מיף איף זאל וואם

 םיך אונ מגם אין זײן אוטזישט < האךץ מײן א^דערן אײן אויף אײםלאזען ׳נואללען
.ךי.קינךער צו אונ ךיר צו ?£שע?ען .

 אין ךצק וועםט דו וואם ךעם פון זײן .וועט וואס ׳ ;עענט^עךט זי האט - ;א -
 .קײן יר9 װעלען שטוב אין !יךען פיץ . > אױםזיצען נישט גאר דו וועטט ךא ? ־^טוב

.גישט,קאכען מיט^אג . .

 םײךעי גישט׳ איך האב געשעפטען אז.קײן גאם א*ן טהון איף וועל щ -װאם
п א^עקיטען פיטער מיר.גענוג זע^ען ע3װעל - לטיוועל רײםען אוןזיטט זאל איף װילשט.

.הײם ךעד אין טאו ײ3 נישט זיץ אני ׳ שטיװעל ךי אומזיפט ךײם ׳ ^עה - . .
מיר זענען ןשע וואס ч זײ ווי ?ע:ש אזא גישט ךען ביןט ׳ װדען אלע ?יט גלײף ןןי



;אר טץ־ יהל9 איף < זײ טיט ^לײף גאטט א הא?ען מיר ? אלע פון או־מגלקליבער
.שטךאפען אזוי מיף זאל גאטט אז זינךיג אזױ }־שט

זיך־ ער האט פ/ץ־שולךי^ער א ןױ .וואךטער אהן -װײנען אנ^עהוייען האט זי
עגאעען איז אונ אעעטהון אלר3 .אװעג־̂ן

דואטיע• האט וואס.ער ,אװע^עהן זײן נאף געזאגט זי האט ,גאטט ךאנק א -
 ?עךשק• צויישען נוייןען זיף אונ ;אס דער אױף ארױםגעהן ארנ._קען מלבוש נץ;ו,א א

 דעפ• נאך קומען װא^עץגעןער דעי־ הײנט ךאךף אט ^עטהון? א*ף ױאלט װאם אזױ-
.א^עבען אױף שוין טען ךאךף קלײטיל: אין .קעךטיל׳ .  ״עד איףגעטהון וואלט וואם .

? גאם ךער אױף ארױםצו^עהן וואם מיט האןען ניט ושלום חם זאל
 ^־ל־נהיש אזוי לעהט .ער וואס פאר פארשטאןען שוין אץ־ האב ךײר ךי אין
.אנגעטהין

צעפיעצט פלוצים זי אין־ האב ו מא;ן אײער זיף פארנעמט וואס טיט -
אז« צו גאר קים איף ווי ״ א^עקוקט פארװאונךעךט מינוט אײניגע מיף האט זי

:צעןענצפעךט מיר זי האט דערנאף ,פראגע
;יט׳ פכײנד גוטע אונזערע אלע מיט אוג א־ץ־ מיט אזוי זאל אי־ ? װײם איך -

.ניט וױים איןל רױ באז נ־ךן פון וויפען
פיץ־ הוצאה דער אױף יל3א.נןעך אהײם אןןאל ;א א?ער ךאף ברענ^ט -״ער

שטוב? דער
קף םך א ק וואם פון .ןרעי^ט.ער העלפט $אטט אז -וו  װאר אי טיר! לע^ען י

 מאנםפיל- א ךאף איז.ער ךארויף ? ״עם .ער פארךיקט װאו ..ךןעךפיל ךאם ;.עמט
? ױךען אלע פארךיעצען װאס פון אונ אונ.קץדער״ 3װײ פון ױד א

וואם, ר״יהץ פוםטען אײצענעם דעם ^עענטןעךט מיר זי האט ׳ זעהט איהר ווי
?׳׳ לעבען ױדען אזוינע וואם ״פון זײ פרעג איף ווען מיר .,ענצפערן אלע

 ךעט זיף פון ק3לעוואך3אךא בײז האט ״ער < אהײם לעקומען איז.ער אבענד־צײט
 איהױ אונ געלד .עןעם ארויםגענוטען אז3 אונ שטאקען ךעם אװער^עשטעלט ?אז ׳ טולופ

 דער^אך ,קט;געקו ניט .קײגעם אויף אונ געשוױגען ער״ האט מינוט .צטליכע .געגע^ען
.,קינדער ךי צו אונ װײב צום טשעןען זיך אנ^עהויבען ״ער האט

אים,1ח? אלטע .,עךד ךער איצטער פין אויםלעזוכט האט װײב דעם א־יף
 װײב זײן האט קרובה״־א זײנם גאפט צו ^עוןען איהם גײ איז יאהךקזךרײ פאר למשל:

 זאל טע געזא^ט עריהאט. חךשים ע3״עטלי פיט צוךיק ;אוי^עניטק שאן נישט ןי
 פיער פאר ;פײטלין ײ3 ;עקױפט האט זי אונ שוסטער טכײטיל ײ3 ךיע פאר א קײפען
 א װערען צעוואלט _ער האם ״ ^קערבלעף .עטליכע ^עהאט נאף האט אז.^ר < יאהךען

ךערלעגנו האט יז.ער3 קרעמער-;א ווערען גאר זאל ;>ד ;עךרו^ען זי האט שענקער׳



 עשולךגט3 אלעמען אין אונ אנלעהױבען ״ער האט טענות אזויגע .גו־אשען לעץטען ךעם
.װײב ןאם

אונ אלטע זײ אױף לעזוכט אונ ׳ ;עיטוויגען ניט אויף האט .קינךער נײלע
.ער האט ךעם ,געמאכט גישט טענות _קײן גאר ״ער האט מיט.זײ נאר ,םטאים נײע

 פארװאס״ער זעץ א טיש׳.ךעם גײם״עק געשטאנען איז ״ער פארװאם פאטש א ?עגעפען
 איהם ךף האט .עם ווײל ,לעןידעלט .ער האט ךעם , ̂לאז ךאם א^עךיהךט האט

.וןײנק וױלל אז..ער אױםגעוױזען

ער װאם < גע?ןךא?ט זיןז איף האב ,געווארען טשוגע גאר איז ױד ״ךער  צו האט̂.
?״ ח^אים אלטע צו זיןל טשעפעט.ער וואם ? נךער;אונ.קי װײנ קליף;גלי־אומ זױן

< אומלעקוקט נישט אפילו פא;.ערן זײן אויף זיף האפען ךי.קץדער אונ װײב ךאם
 ;עוואךען באז מעהר נאך ךערפאר טאקי אלער איז ..ער ,זײ נישט ;אר מײנט טע ?.ליץ־ »י

 אונ האר ךי זיןז אױף רײפען אנלעהױפען האט ״ער ביז ;עשךיגען העלער האט ־אונ
 האט םוף צום ׳ לעווארק שטילער אונ שטילער מאל אלע איז._.ער ךערנאך ,שןרינלק

.װאךטער אהן ׳ ^עווײנט שטיל מינוט ,מטליפע ער

 אךאי־ ךף האבען טרערען .קאלעכי^ע גרוילןע צװײ ווי לעטערקט האג איף
 האט ערי ,זעהן ;ישט זאל ״קײגער אבגעוױשט זײ האט ׳._.ער באקען זײ;ע פון לעקאטשיט

.אוילען ךי מיט נישט ׳ האךצען ךעם מיט ^עװײנט . .

;װײב ךאם לעפךע^ט ?לוציט ״ער האט ? אנביישען געעשען הײ^ט האט איהר -
• .קינדער זײנע אויף קרקען צו אנלעהױןען רуV האט טךײשא$ט מיט ־אונ

׳ אנ.גערו§ען װײב זײן זיך האט < מאתען ײז .קלײטעל אין לעבאך^ט האי איך -
? געגעסען האםט ת »ונ

.נישט זיף זאיג מיר §אר - . . געענטפעךט ״ער האט .

 ׳ געזאגט שפעטער מיר האט.ער ף משולענעם א ווי אנגעקוקט מיף האט איהר -
 :װארטער ךי מיט משוגעת אזא טען תפט יוךען ײ3 .געמײנט אזוי איהר האט אומזיסט

 ;איןערלעגאנגען״ איהם איז נישט־טטער ״א ;זײט״ לינקער דער אויף «אויפלעשטאלען
 דאש אויםלאזען אהײם געקומען ״ער איז ,פאךען אי הײם לעקעךט איהם האט *עמיצער

̂עס אפשר מײנט איהר < ג. л א. האךץ״  ארע־ ךער נאר װײטט ךאם ? אמת נישט איז .
 ךאם שוין קךיגט ״ער ,־עלפט ווען;אטט אפילו אז פינסטער אזוי איז מזל זײן ,טאנן

 פ,ץ אויף .ער .קען ,שמהה מיט .מם באגעלעלען קינדער אונ 3ווײ ךאם אונ .קערןעל
 .קריעגען זי־ ״ער ממ ך־עןזאלט ^ראד ׳ האןען נישט הנאה ״קײן מינוט גלי.קלי.?ער דער
 ״עםט.ער ךערנאף אונ < אוטנישט אונ אומזיםט .קינךער ךי שלאלען אונ ױײב דעם טיט
ךי פלאגען צו געהאט איף האי װאם .װײטהיג פאר האךץ ךאם אי אלײן ןץל

— 73 — .



 ווי ני^ט מעהר ]?ײ׳שען אונ .קעלט אונ העגער מיר בײ לײדען װעלכע .אומ^לי,קליכע
קעךביל:אךעמא ךעם ׳ אזױ שױן איז ״עם נאר ? נויטה וויםטע ז־י שץןט גאטט וואם נם̂.

וואס איהר ווײםט !יל3.קעך א.קבצניש - מין._קערביל אזא שוין א־ז צו׳ מאל א .איהם
 :טעזאגט װײטער .עי־ האט > ווייזען אניף איל ױעל אט .קערביל? א״קבצניש הײםט יןגם
 װאסעי לע§על א אפילו ,געלד געניג אװעק מיר גײ ^עהט ׳ אךעמאן אײן בין איה ױיי
 ע3?רעעען.עטלי אהײם װאןל דער דוךך מוז אי־ אונ ןרױט, נאך ובפרט געלד קאםטז

 װאס רו^ל פיער ךרײ ךי איף נעם װאו נאר ..לערהאלטען צו נשמה ךי חאנןש ׳ רובל
 מײן איז דאם ,לײהע אונ יאךג ,^אךג אונ לײהע איף у וואף א אוועק טיר בײ געהען
• • • §רנפה

ווער ׳ רײד ךי אין אךײטעפאלען איהם איף בין ? אײך לײהט יענער אונ ,נא -
? זןןנט איהר ווי־ אךעמאנן אזא לײהען ךען ךילל

 האלט אולאי איךבין׳ אז נישט ווײםט,קײנער וױיםט׳ איהר ווי ארעמאנן -אזא
 א^עךביל״ נאר ,נישט מיר טען לײהט הלנלעךטער גביר״.קײן פאר״קײן נישט מיף מען
.מיר לײהט װאם אזױנעם אי־ ^עפין < אן טט מיך מוטשע אונ טעה איף )וען

ק האט איהר ׳ מאל אײן אײןז;ענער ._.קען לייך,ק ׳ נא - ? אןצולעבען ך

 אב גיב אונ ןעש בײ לײה אץז ,אב טאקי גיי איף ? איהר מײנט דען וואס -
 מײן איז ךאם ,אלךערן דעם ךערםיט פאישטעק אונ לאןז איײ אב ךעק איף - לעטעם
 אנ־ מיך האב אונ אנ^עגאטען מיף בין איף וואט נאכלעם ״ למשל - הײנט אט .»ךנםה

עמוטשיט  ?וױי אלגעגעבען איף האי צוױי ׳ רו.לל ךרײ געלילק אײנעם בײ איף האב ׳ ̂-
 ?אתען טאקי זאל א״ך כדי ׳ ^עליגק טאג פא־.^טליטע האי איל װעלכע בײ ,^ענשק
.ווײב לעם איך.נעבךאכט האי ^עךביל אײן אונ < לײדיען זיי כײ װײטער ״קענען

? אויםלאזען ךאם זיל וואס.קען מ־ט םו־ף פל םוף אןער ,נישט אײף פאישטעה איף -

 װאללען ןאל נ־> ? םוף א פון יאהרק ביטערע הײגטיגע טראיט ווער -
 אונ .עסען ןעךאךפט יישם גאר טען וואלט ״ זאגט איהר ווי םוף דעם ^עטראכטען

 אויף י־שט גאר טךאכט מע אונ ״ע^ען טען מוז < האךץ ךאם .קלעמט נאר._.עם ,־צך-נקעי
 ״ ביטער אזנ זו;ער זיץ מוז לערפון סוף דער אז ג,יט זעהר פארשטעה איף .שפעטער

 כאטראכט טע אונ ״עם .קךיגט מע אז ״ געמוטשעט^עךביל א טאקי איז כוין.לןעךביל אזא
 צום האךץ גיטערע ךאם אויסלאזען אהײם לױ?ט מע אז ׳ גוט נישט אזוי ױעךט ,ז:ם

 איז ״עם ךוען אז ,לעשאפען אזוי שוין איז מ;ץש זינךילער לער .קץךער ךי אונ זױיב
 איהם מיט זאל װעלט גאנלע ךי געז.עדזען ^ערן ערV וואלט ׳ האןצען אױ§ן פרעהליף יאיהם

 די ךאךף פארביטעךט אונ טרױעריג איז.׳ער טאמער נאר ,פלעהליף זיין אונ טאנ־לען
 נישט װעלט גאנצע די .קען מענש א ווי אזוי נאר .טרױעריג זײן אויף לועלט לאגלע

 וועלטעל-פיז אײנען.קלײן זײן פון ךאש ״ער האךדעךט ,מיטצוווײנען א־הם מיט צװיטק
איז דערמיט אז גישט ^אר בעמערקט טעגש ךער אז זיף פאי־שטעהט .עס .פאטילנע יזיץ
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ר אומ^ ךער , אזוי שױן איז .עס נאר • ,עגז״^יסט אײן ע גאד״ ווײסט ארימאנן ^  
א שרײט אונ איהם ^עװײנט פאמיליע ךי .ענטװעךער :לעפען א;ךער פון.קיין ךשט ! 

ךאס.קערביל ךא ;א ש״ין איז ■ ой. אז אךער ׳ .,ע^ןעןהאױ גענען זאל ׳״ער הו^עריג איז זי  
האךץ ביטעכע ן*אם זײ צו אויס .ער לא*ט ״עסען אויף  •

זיןז אין אין־ האב ׳ אױך ירד מײן לעבט - .?עלענט אויף הײטט געגייששעט ״אוינ■  
^ אוג .׳ גאם ךי זךכ^גאנגען ו װײטעױ בין אונ שטוב״ זײן פון ארױםןעהענךיג עטךא?ט  

:ישט צײט האט_קײן יעדער אהער״ אונ אהין לויפק יולךען ווי געזעהען װײטער האב > 
מע װעל&ק איבער ,קעהךט ״ער ^לײף ווי ךןז״ אײלט יעךער גאלד שע?ט אונ- !

IX.
 ךער ביז אקס ךער מיט ;עפאהרען ארוים לעטיטשעװ פון ב״ה איף בין ^נךליף

 געקוםען איף בין רײזע לעת מעת ךרײ אונ:אף באקף זאפאלנ.ע )יוגא ךךאךשנא סטאנ?י;.ע
 אונ אױפפירו^ען נײע טענשען׳ נײע לעבען, אנײןגם עעלט״ אנ_ײע - פעג-ערבװ־ג, .קײן
 אבגעלעכט איף האי אויפפיתנגען נײ?ג אונ מעי-שען נײע ךי ץװישק ךא האפענו^ק.י נױע

 אײנציג אײן מיט ניט .;אהרעז אינטערעסא^ע זעקר נאר שלענטע אונ גוטע עטליכע
 פעטער*- מײנע וועל א־ף הגם ךעךמא^עןי ךא ;אהר עטלי.כע די איץט אין־ װעל וואךט

ען, ניט לעןען גאנץ מיין אין יאהרק בוך;ער ^ ך א  גאע אאנןערצײטװען אױף נאר פ
 איצט או: .רעדען ךערפון איף ױעל קראפטען ;עבען אונ לעןען לאזען נאר ןועט
 אבער־ װײטער איף האהר אךט אײן אויף זיטצענךג צייט לאעער אזא ןאך

זיןד ךעךמאן אונ נ־אהר אין־ - ?.עטעךבוךג פון שוין נאר פעטעךבװ־ג ״קײן ךט
אין געפאהךען ארײן ;אהרען מיט צוךיק בין איף וןען כוינוטען ךי אין איצט

אין־• האי עתעניגען5 אךוים פאר וואם אמ שטאךט ךױשער געל?ע ךער
 נעטעךם ׳ שאנעךם עפים אלץ ?וען זעדיט װײטער װאם וױא ךעךפון געהאט דאנן

 ״. שטאךט גרויםער ךער צו אשךיט װײטער װאם ;0ער3פרעהלי .לעבעךגעךם
 מען; שטאךט״ .קלענערער .קײן אין ניט עם מהט טען וואם נײעם איהר באגעגע;ט

• §עךגעגי^ען ̂רוים האט טען אונ ױף װאונךעךט נזען ,אללעם אויף קוקט
 פאר«־ פונקט איז שטאדט .גרויכוער דער.זעלןער פון ארויםפאהרענךיג איצטער איג

 קוקענךיג אונ װאנ.אן אין ױצקךיג כ־נוט ף:פינ פון אצײט א*ן גא^צען אין ; ^קעהרט
 שאנע םען זעהט אט ;שענטטע אינ ^עטטע ךאם גיך מען פאךליךט §ענםטער דעט דוךך

 אױס- .קארעטעם׳ שאנע < גאםען #(#ע ,וויװעתקים שאגע ,מאגאתען ^רױ?ע , מױערק
 צװײ $ראהליף-מיט איז אימעטום ק״ אול ך פאר לעבט אללעס מענשען. ןעפוצמע

 % .קאךטינעפ נײע אן ז־ף הױבען «'• אללעם ךאס טען פאךליךט ש״עטער םיגוט
^ נגע;לא םיט פא?ך;קען זאװאדען׳ ; ס; ק מ ױ ;יו־ריג־ג .קאךטינעם: אמינוט-נ;;ע ק



 װאם ביי״ערן״ אךעמע פון שטיבעלעף איינגעהױקערטע - פע^טער ,ק׳ינע זזייזער׳
!אויךז ךאם שוין מעי פאךליךט אמיגוט נאך שטאךט; ־ .ע אין װאו.נען

 שײן אוג פעיןערםבודג פון ארױם^עפאהרען בין איך או ם״ניט פץף גאגצען אין
 ךף ךא;ט <וויפיעל אױף וױיםט ןוער ,אצײט אױף לאנג״ אױף פאךלוירען פיעל אזוי
 אמאל ;אף גאר מיר װעט מען צו ווײםט װער שטענךיג; אױף טאמער אונ אחוךש אױף

ט ׳^א^טער דער אין ארײנלאזען ך א  דא מיף פילל איף האיטש ; רוןלא^ד נץ:גא פון ^
 щ ארט׳ דעם צו .געװארען ;אלר}עןןאהןט ג־אךט,.ע^ליגע אױ ?וק נאר בעשלעןקט.

.נאל בא^ג״ $הוט . .

 שױן איז שטיפלעך ^עהױך,עךטעײא .קײן ^עךאנקען: נײע בילךער נײע ̂אר
^ען הי.?זעל/..עם שטיקער ארנ ״עךד שטלקער פליהען .עם ,ניטךא! אלף  ׳ ןעךג #רי

ער פױקלעך אונ בודקעם . װעךםטק טעלע^ראפק, פרן קטאל^עם וועלדער,  פוןן
.אײזקבאלין ןעטעךבוךג־וואךשאוןער

 ד י ^װאךעץ נא?ט איז ביז.עם אשעה ;אף אוג אשעה אװע^יגאןגען אןויאיז
אויף ;עוױוץןט יוט זעלר האט מאי חודש ךעם פון אפענד־לופט ^עזונלע

 דער פון ^עפילדער ךער , רעש ןער ;פאםאןשלךען ?טאליט^ע ^רוים^טאךטי^ע ךי
 רור\גער איז קאפז ךער • גךי^ער ווי געפיהלט זיך האט ?וק ,ארױם איז שטאןט )נרויסער

 פאסא• אםך .נאטור דער צו נאה;טער פיהלען אנגעהוינען זיך האט .יעךער ,^עוואךען
 װאס אררקזקרקען זיך אנ.געהויבק אונ פע״ןפטער ךי אװעקגעװאךפען שױן האבען ןשיךען

 אײניגע רוהיג׳ #טיל׳ ארט זײן אויף ^עזעפק זיף איז יעדער װאנאן- אין טהיט־זיך
ק  צווישען איז שטײ;ער ךער ווי אינ ,אויםצורולען זיך אןט געגוג ןעהאט אפילו האן

 איבער» זי־ זןווי^ען א^עהויןען ^לײף ?וען האט באקאנטשאפט שום אהן ,פאםאןשיךען
 אײן צו ^עהעךט מען ׳ ןעקא;טע אלטע א־ז מען ^לײף וױ א?ען1 אזוינע פון רעךען

 אױ־ אױד א־ז װאגאן א־ן אפיל־ .י !.. ױד _קײן ניט אבי ׳ ךעללגלע אײן צו ,קלאפע:
 אז .ךערקקט ניט מיר אין האבען פאםאןשיךען ?עטעךבותער ךי נאר .אויםנאהמע אײן
.אױד בין איף . פו^מ פנים ױךיש ןשלום״קײן הם האב איך וואס ךק־פאר ניט . ט׳  ני

 מיף שען כערקעץט אױגק מײגע אץ טע־ר נאך אינ ^עזילט מײן ןאך .פארקעדךט
 מ־ינען .קענען ניט זאלט איל,ר איװ־• גאט איז געלויפט בין איף אז באלד השם ברוף

 ,ךי.ק;עווער ״עדות ?גטעלען אײך אי־ .קען לעךמ-ט. אײך פאר ךא זץ־ באךיחם איף אז
 • לי^ענד .נ־ט.לךין ןשלום סס זאג איף אז איזווא^שלקים מאסקאװער אונ חארקאיןער

 ט־ר האןען גאס׳ ךער אויף גענא^ען בין אונ שטאךט ךבײ ךי אין ^עװעגען בין איף ווען
: נאפגעש.רי;ען װײט םאזשען רימןעךט אלוואשטש־קים ךי

!ךװארעץ איי בךאךםקאמי נאשפאךנא איק פךנאמא פאלטיניק .זא !עי -
 §'^עלבןךנ אװו ־>בור;א:גינ גאראנא ווישאקאיאךיע יעהא קאפעעקז ךעםאט !גא -

װ• ז. אונ װ. ז. א.
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 איך ,קען איװ־ק אויף ?ןבינים .ןענץ ווער(חאדקאווער,.מאיוך קױגןוער׳ ךי אז אונ
 אונ אױדען; אױף ניט ?בינים ״קײן גאר .ןענין אלער ןעטעךבותער .שװערק ןעלון אײף

 אגאו־טעל ,פאות לאטע ט־אלט ווק.ער דענצמאל נאר איוךען ךערקענק זײ ווירקלין־
ק אייעעהויקעךטק אײן מיט ,זאקען אונ שיף ליט ק  ?.עטעךבורגער רוב ןאם ווײל ,ת

 פון װךען זיי.קענען ױךען״ אךיגינעלען _קײן ;עזעדזן ניט לעפען גאלץ זײער אויף האיען
 פעטעךבותער אילר- זעלט .טיןען ױךישע פאר שטעלט מען װאו טעאטער׳ ךעם

 גאי זענין יוךען ^עבױךע^ע פעטעךבותער ךי נאר , באלד זײ ױדען.ךעךנןעגק ןעבויךענע
 גײ ווי אנדעךש גאר איז לע?ען נ,א;ץ זײער ״ .קלײדער זײלערע •, גא;ג זילער ,טיפק אנךערע

אךטער. ױךישע פון ױדען

 נלןלײךער גיפעךױע׳ פון.קמנױער סײןט ךאם ׳ ױדע^לאלד פון אױד אבער בין איף
 אוךאי זאקען שיףאונ מיט אנארטיל ניט, אויך פאות יוךישע/״קיין _קיין ניט איןי טראג
 איף אז דערקענען מיר אין זאל טען געגוג גי״ה איז אױגען מײ;.ע דעםטווע^ען פון נאר ניט׳
 האבען דאתם ניט׳ לבינים ״קײן איוךען אױף א?ער זענין פעטערבור^ער ךי נאר אװד. בין

 אײן בין איןי אז מײנען אונ אטעות מיר א.ײף איזוואשטשינןם פעטעךבורגער ךי אפט
 מיר שרײעט מען אונ טשעלאװעק״ א״וואםטאטשגי װאךט אײן מיט אגרעלף• אךמנאנין/

.״איצקע״ אךער ״נאנקעל״ נא־ ניט
ק האט אויגען מײ;ע אין אונ פנים מײן אין  אז ךערק^נט אויף װאגאן אין מ*ף ט

 א יוד״ ״קײן ניט נאר טשעלאװעק״ א״װאיםטאטשגי אגכעק״ אךמנאױן׳ אײן $ין איך
ער האט באלד אז םימן  אויף אלװײזענדיג ;שאלעווק מיר פאר זיך אטעהויןען אי̂י
.ע מיט יוךען צװײ :איייגקעל אין געזעםק זעגין וואס .קאפאטעם לא̂נ

ט׳ ה ע • ייי .קריפק אומעטום אױם״ ז_ײ װאקפק אוטעטום -ז

.געפרע.גט איף האב ? ווער -

 געטאפט אלײן שוין זיף האלען זײ ,ךא אױן־ ךא זײ זענין אט ,ױדק די אט -
 פון שוין רעדען אונ קהלז אבאזונלער ״ וואגאן אין ״טישעךטא״ ױךישע אבאזולדערע

.שאלער־מאפעךם ױדישע זײערע
 טהון צו ךא לאב אין־ אז < דערקעלט באלד איף האי וואךטער אין.די.עטליפע

 ^עזעקען ניט לעפען ז_ײן אין האט ;ןר װאם !ט<5קרי: געבױךענעם אפעטעךבותער מיט
 לײטישע ךי ווארום ױדען/ אױף אנגעפאלען גיט גלײף אזוי /;ר וואלט אנךעךש ,ױרען ״קײן

 וױ גערעךט ייךען װעןען האפען װאגאן אין געפרנען אויף זיף האןען װעלפע .קךיפטען
 גיט זײ אונ ױדין עווישען געװאהנט אמאדול האי־.ען זײ ווײל פ_עם, אהן טעלשען, פין

ןעקקט•
 ן.עלבער ךער האט ״ וועלט ךער פון נא;>יעים אלע ליעב האפען רוטען מיר -

.איבעךציטךאגען ניט איז ירךען רוםישע ךי אט נאר פעם״ מיט לערעךט װײטער גןריףט
.באמערקט אײױלע.קריטטען האכען ריפפע״/ ״איף זאו.ט רוסםין״ ״סיר גיט זא;ט י־



 בײגען ךעם גע?ךע;ט איןי האב ? ױךען אויף כעם אין איהר ט;>ענ וואם פאר -
• .^ייפט

ק האט ןיער ? װאם פאר הײנןט װאם -  ליעב זײ &ק ,קעןאזײ ווי ? יוךען ליעב ד
 האט ער ? ג. ד. א. מאבערס שא;ער ,מאשעניקיס זענין זײ אז ניט זײ .קען װער ? ־האפען

נןט ע־עכפיל אלאנג :אוים^עכעהענט  ״נאוואײע אין קטאטי״א אפערעךאװאי״א אין וױ פ̂ו
.׳ןוךעסי״א״

 איהר ? ױךק דען אילר^קענט ? שאךלף אזוי זי#ין ױדען אז איל,ר וױיטט װאנען פון - ’
? ירךען צןוישען ^עלעפט האט

 נאציע אשאךלײע פאר וואם װײםען אלע ױלען׳ .קענען ניט גאר ךאךף ®ק -
• ־יוןק.זענען
 האב װײטער׳ רעךען צו מיט_וועסען ני$ט דא ך,אב אזאיןז געדעלזן האכ איף

 איף;אל מיר פרן ^עוואךט האט .ער ;אר ,געלפרעך ךאם אויפהערען ^עװאלט ז.עלל איך
:געזאגט איהם אץז האב אײן.ענךע ווערען זאל ״עם אום אונ ;זא^ען אויןז.;יפעם

 צײטונג אנלערע _קײן אויס ניט שרײבט איהר אז שװערען ^עהען וועל איןז -
• יה־ק וןעגען ;ערעךט ניט פ_עם אזא מיט איהר װאלט אנדעךש װךעמיא״״ ״נאװאיע ;אר

זײן צו חושד מיף אננעהױבען האט.ער ? איװ־ אפשר איהר ז.ענט -

אױד. בין איף -;א<

 ניט גאר זענט איהר ׳ אלטנאנין אײן זענט איהר אז געמײנט האב אין־ אונ -
.ווינקעל אץ ךאדטען זיצען וואס יװ־ען ךי אויף )אהנלין־( .פאחאזשע . .

 ייייל ױדען״ פון דא עפיס רעךט טען וױ באמערקט האט ןױנקעל פון ױל אײן
 צו־ ״ער איז ,פינ^ער די טיט זײ אויף געוויןען האט .קריםט ךער וױ ^עזעלען האט לגר

 װי < ^ײנקעל אומער אויף ךעם.;ןלענבו^ק מיט א^עשפאךט זיף האט אונ ^עגאנ^ען
.הארען .ע§עם וייל וואס :אײנער

 זאל ,על געוואלט אונ יודען ךעם .;עפךע^ט א־ן־ האב ? איהר זיפט װעטען -
 .יולען פון קריטטען;לעם מיט שמו^ם ״קײן װערען ניט ווײטער זאל .עם ויךי ׳אװערןגעלין׳

 .ער האט < אךמ^אױן _קײן בין א־־ אז דערנןענט מיל אין באלל האט אןער ױד ,דער
 מ־ש מאיען פאטטעמקעלעך.״ ױךישע אלע מיט ר־עד־ען ױךיש אויף ^לײף .אעעהױןען

די פלײציס. ךי מיט לאנד׳ י
פעטער• פון ױצט אװל ווי .ןעה איף .אזוי גלאט ניט׳ גאר ניט׳ ױף״קײנעם איך -

• האיען איף וויל רעךט אי־ר ווי זעה איף צלגעגא^ען״ מיר אי־ בין :בוי־ג
? אפעטעךבול^ער בין אין־ אז אילל װײ?ט װאנען פון -
^ט א?שר -  אנךער אײן פון אילר .ן;ץט א?שר פעטעךיוךג״ פון ניט אילד ז
 לער פון אײןל מיט זיןז פא־ר איך פעטעךפוךג, פון זיך פאהרט איהר נאר ״לטאךט׳
גלײך;נײדע זיף מיר לזאבען װאגואל פעטעחגוך;ער לעם אױף ״ אן טטא^צןע ^ךשטעל



 הא< אילר װאם װאו^ךעךט מיף ^עזעסק׳ אלײן אײך האב אץ־ בילעטען׳ גענומז׳ן
 7נאר« ניט; אמאל ךעחעלט מען ױף״ מא?ט ניט׳.עם קשהז נישט נאר ,סאךגעםען

 װאס הארען/ צוגעגא^ען.עפים אי־ בין ,פעטעו־בוךג פון ךצט אװד ווי ג׳״עהען האב
 אדון ךעם מיט איהר ךעךט טאמער < ניט איהר ווילט טאמער ׳ אוים אײף מאכט.עם

 דער׳ צו יענעם §ײ;ד האפ איןז װאם אױד בין איף אווער^עלזן׳ מיר איף .קען אסוד,
. יא׳זיא-זתיתי״ מהיכא קיטשק׳ . ט. י נ - ט ני

? מיר פון דיאךען אילר וױלט ןשע ןואס -

 זאל.^ר פעטעךבוךג פון פאהךט איוד סען זאוןט וױ אזױ״ גלאט װײם? -אין־
ק דעןצעהלט אווי ווי נײעם, ?יטבךעעען אהײם חאטש ? נײעם ״קײן נים.?לפים מ

 :־טי »ײ*ץ אילם איף האב ? ?רע^.ען אילר ווילט נייעם א פאר זשע וואם -
.פארשטאנק

 סעךטױךי װאם װךעןו מיט .עפים זין־ העךט וואם יוךען״ פון ניױנם ? ווײם -אץ־
 מען־ אגטיז ױאם ? ױךען מיט זײן װעט װאם ? יוךען אויף ונחמות ישועות מיט עפים
 פוןי / ןעטעךבוךג אין לארען טען..קען וואם ימאלע V יװ־ען אויף ?עטעךניוךג אין דאךט

 זיך געהען ךאךטק פון וועלט׳ גאךצער דער אויף נײעטק אלע ןיף ^עסען לאו־טען
• אויך ״וואםחאר״ ךעם מיט ״מליץ״ דער אונ צײטונגען אלע

 ווילננ װאם געזאגט׳ .ענךליף איןז האב < ױד ליע?ער ניט, אײף פאו־שטעה איף -
 װאם- ו ?עטעךבוךג פרן אויף ךך ךא;ט ךאך פאהךט איד,ר ? מיר פין אײגענטליף איהר
щ מיר בײ אילר ?רע^ט ?

 פין שוין פאלר איף ווען אפילו וויםען איף .קען װאס געזא^ט אוטשטײנם -
 געלעגען מיר איז װאו קץךעךלעף׳ אונ װײב פרן ׳ זאק פון אױד בין איף פעטעךבוןג?

? ;עהאט צ״ט אי]־ האב װאו ? ךעתןרע^ק צו זיף קאפז אין

ף זאק פון אװד זענט איהר הײםט װאם -

ך אי ♦ איןל הא;כעל זאק מיט מיף׳ איךור פאךשטעקט .מיט.זאק הא^ךעל -

? זאק נאף פאהרען ןעדאךפם איל,ר האט פעטעךבוךג .קײן אזש -

 װײטלעך אפילו איז ארנז פון ש׳טאיט״ אײן איז װעלט גאןצע ך > ױט וואם פאר -
̂ע; נטער:^עה אפילו ״קען מען ?עטעךבוךג? .קײן  ^.עזאנט מיר האט מען נאר ,זאק .קךי

 מעןלאזמ יוךען׳ ווינציג פאהרען אהין ווײל ״ וואלוועל םחוךה ךי איז ןעטעךבוךג אין אז
 אומױסט האלב אױ עם ׳ קויפען .זאל עס ווער ךא ניט איז < ארײן ניט ױךען ״קײן אהין

 צר זיףי א-ף האי וואם ^עפאהךען׳ בין אונ געמעזען טנשב זיף איך האב זין׳/ דאפט
אונ )־אלנאקאװ < יועלט גאגץער דער פון גכירים גרויסע:ךי ? ?עטעךבוךג פאר #רענןען

*
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 ויי פאלאצען די אין מעיםטארען די מיט ארום הײנט ךף ךרעהען וואם גינצביו־ג
 אויך זענין ױי ?מיר ווי ױךען אזויגע ^עװעזען ניט ךען זענין ״ המךרש יית אין ןיך בײ .מיר

 א װארום ״ ןעװארק רײף ,זענין ײ1 ווי אונ.זעךוט קױ?ען.זאק מיר מיט .גלײך נעפאהךק
 מיט גינצבוךג ױי׳ אי < ניט אויןל פעטעךבוךג פאר אפילו שךעקען ניט זין־ דאךף ייוד

 יעלד פיעל אזוי קךעען נאר איף לאם / ,קשה נישט ? איןער הײןט זיך ^.עסען פאליאקאװ
• • • זעכ־׳ען איהר וועט זײ וױ

ז .זאק פעטעךבוך^ער ךי אין געלד פארךיקט איקר האט נא< -

< רופל הו^ךעךט עטלי?ע דעךלע^ט ע־אד־ע ,אוים עם מאפט וואם ניט׳ גראךע -
 פלויז.קײנמאל האט אױד ךערלעגען׳ צו ;עוואהנט השם גרוך איז אױד ? עם מאכט •װאס

̂עלד אײגען יזײן  נאר״נאר-ױיט ניט. ״ער פאךלאזט אװדען גאט איז אונ.געלוי^ט ניט. .
 סטאנציע דער אויף פעקעל׳באלד מײן נעהטען ^עךןען שוין ךאךף אץל ^ע־יינד׳ .מיר

 מאות עטליכע קויפען צו ךא אױי געואגט מיר טען האט ךא אראבקךיכען׳ איף ז־אךף
 מיו־ געיען זאל גאט ^עזונד׳ מיר ױיט הוצאה. דער אויף זײן חאטש װעט טאמער יזאק׳

!יװ־ען אויף ונחמות :שועות הערען .זאלען

̂ען ^עוואלט אײף האב איןז !געזוט״ פאהךט -  איהם איף האב זאןל, אײן ̂ר־ע
 א״פךאװא דען האט איל,ר פעטעךבודג, אין געוואהןט איהר האט אזוי ווי ־פארהאלטען״

? זשיטעלםטװא״

 װאו .פעטעו־בוךג אין געוואהנט ניט גאר האב' איף גאט איז געלוי?ט ,נײן -
עהאט איך :האב ? וואהגען צו ̂.

1 געטשעפעט ניט גאר אײף האט פאליציע ךי -

 גאט גאט״ איז געלויןנט אויםז עס מא?ט וואם .לעטשעןעט ניט געטשעפעט -
 אױם טאנט װאס פעטעךבוךג, אין ^עשעפטען גוטע באשערען מיר פאר ^אר •זאל

! געזו^ד ױיט נאר ? יוךען ךעם ניט טען.ךען טךײפט װאו ׳ פאלי?ייע

.פאישװאונדען שוין איז .ער נאר < ?ךע^ען .עפעם ^עוואלט נאך אי־ם האנ איך
עןזן זײן ?ויט  פעטעךבותער מײן טהוט וואס אומ;עקקט עךשט זיך איך האב אוועג̂ז
 ^עײארען העךװאו^ךעךט בין אונ װךען אויף נ;עפאלען:א אזוי פריסער איז וואם שכן

 שכן מײן האט < יוךעל דעם מיט .^ערעךט האב איך וואם צײט ךער אין אז .זעהען צו
 שױן איז אז.ער ״פויסען״ פאר זיף א־וי אונ טשעמאדאן זײן אויםצופאקעװען אוםפעיעט
 גילעט זײן צו.ןעהען אויף אויפגעוועך,ט איו־,ם האט ךער,קא^מקטאר ווען נאר .^עשלאפען

זשװ־י!״... !ןשיךי ״אף - נאז: ךער אונטער געבאךעמיטשעט $־ האט
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 אץוױיטעי- רעדן אנ^עהױןק ?לוצים האט גוט״ ^טקדיג איז װדען -אזוינע
ען״ אונ ^עזע^ען צײט נאנצע ךי איז וואם יוד׳  רעךעי אניעהויןען האט נאר.ער גע^ווו̂י
^עגעםען גיט טאג ךרײ שוין האט \ער ^לײף ווי ,קול פארמוטשעט ^וואף אזא טיט

.}.עפךעגט איהם אין־ האב ? ױךען װעלפע -

 ?ךיהר א־ז ״ער װאס , גערעךט פךיהר האט איהר וועל$ק מיט װךען ךעם אט ־־
.ארא?געגא^ק םטא;צ;ע א מיט

 רו?ל שאנע.עטליבע אױםןנע^ראכט האט .ער ? גוט אזוי איהם איז וואם מיט -
!געלד ךערלעגט נאף האט אונ הוצאות אױף

 זארגטזיןל לע?מ<..ער וו/ער פרעהליך׳ האךט איז וויךער / זין־ איהר זעהט -
 ניט איהם בײ מאכט ״עם ׳̂.עלד דערלעגט אז״ער אויים ניט איהם כײ מאכט ניט/.עם

 ;אטט נאר ״לאז ׳ אײנם אלץ איהם בײ איז .עם ,ירךען שלעכט איז .עם וואם אוים
 ׳ ױדק אזא ײין ט_קנא טעג מע ;זאו.ט._.ער ?עטעךבוךג״ אין ^עשעפטען גיטע געןען

ער  איהם נײ מאכט אללעם < ירךען אויף צײטעך ״׳?לע?טע פאר ניט זין־ שרעלןט אזו̂י
 שטענךיג .עךוואךטעט.ער װעג ךעם אויף ;וועג זײן מיט זיף .;עהט אונ._.ער אױם ניט

 ךאם> .טךאגט אונ געהט אונ פע^רע^קו^ען אונ צרות / שיועתקײטק אללעולײ פאךאױם
.יוךען ךעם מקנא בין איף וואךט אײן מיט ._קאלטבל'טיג איןער אללעם

:גע?רע}יט איהם האב איף .פיח גאנצען דעם מיט גערעךט האט .ער

קט איהר - ̂ד ניט ז ? ^װא־ אזױ רעךט איהר וואס ].עזו

וועלט .גרויםער ךער פןן פאךמוטשעט בין אי־ נאר ,נײן -

 װערט ןדױןוער ךער פון פאהךט ערי אז זאגען .נעוועמן ניט מיר זאל אפילו._.ער ווען
 ױץ וועלט• ךויטער דער אין ^עוועזען איז אז.ער ןערקעןט איהם אױףאין איף וואלט

 .קאפעלוש צובראפענער זײן קאלנער<ז פאךשמאל^עװעטען ךעם מיט שװאךצער,קאסטיוים
 געלזען איף ,קען ־אאטי?על צערי^עי קאליךי;ךיגז זיין העטד, ^עפךעםט קויטיג זײן

 גי^ ײן1 נאן־ .)טאלטשאק( רינאק ךעם אויף ארו?ן.געטראגען ןעוויס טען האט ^ווערען
ק האט קלײךער; זײנע נא־ זי?ט,  נאר געלע?ט גיט האט ױד דער אז ןעזעדןען מ
.װעלט ךער אין געװאלגעךט זיף ,האט

ט ני  ?ע^ץדען^ איןרי ;.עװעזען ניט זענען.קײנטאל ?נלטעק מײנע ניט איףאונ -
 איןז .נעחלוטט ניט מאל .קייין ךף האט מיר .דעךץעהלק װײטער אנגעהוי^ען האט^ר

 ■ אין געװאה^ט שטענךיג האי איף אךטער׳ ךי אץ װערען פאךװאךפק אמאל גאר זאל
נאך.עד שטאךבען אוג.קץדער װײ־ >מײן גי^עךביע רעךסאנער אין שײאךטיל יןךיש א



 פץ קלײטעל;א ^עהאט ךארט איף האב לעןען גאלץ מײן ״ הו^עח פאר ךארט הױם
 < קלײטעל ךעם בײ לעפען.;;־האיעוועט גאנץ מײן אץ־ האב שווער ׳ טחורות פאךישיעדעגע

 אץי ׳ ײאמיליע מײן פאר ^עהאט אין־ האב ?רויט י&טלקעל מײן ,איז ״עס אזוי ווי נאר
^ךג האפ איף ,ב?לל לאגע ױךישע ךי אוג לאגע טײן געװאוטט המיד האב  שט

 ױךען מיט פאר געהט וואם א/נטערעםיךט ןעהר זיף אונ צײטוגגען ױךישע ^עלעזען
 באטרא;• פלעג איף װק האךצען ךעם אױף ̂.עװעזען שטע^דיג מיר איז טרו^־ךיג ;?פלל

 האב איף ,גאזעפוען לייענען דארויף באדאךפט ניט האי איןל ,פרנםות יידישע ךי טק
 האנ ׳ טחוךה פךעטךער מיט פאליצעס די.,עטליפע ט-ט קלײטיל מײן אויף געטהון קוק א

 < געהארעװעט דזאב איןל נאר .פרנםה םײן באשטעהט וואם אין געװאוסט שוין אין־
 < היץט;עךאנט ניט נאר .ברויט שטיקעל ךאם איף.געהאט האב איז ״עם אזוי ווי אונ
 א־ף װאם ^עװאוקוט ניט האב איף , שטלקלעף אויף צוטךא^ען מען האט .קלײטיל פויץ
 ארנ פאהזגצען זיף פון ׳ ןעפליןען נאף איז וואם לעצטען ךעם פון אז אמת .טהון ןאל

 נאף־ אי־ װאלט < נאן־ ןיף פעךוועל^עךט בעל־המת אלטען אײן בײ װאם פאךקויפק
 בא־ נאטט טטתמא װאלט ןרויט שטלקעל ךאם אונ א.קלײטיל צונויפשטעלען געקעלט
 ,אנזעך:קא פאהרען_קײןפאלעסטיגא׳_קײן מענשען ווי ^עןערזען איף האב ךעךווײל שערט.

 יע.קא?ט גוט געוועזען איןז בין גאזעטען ךי לעזען דעם פון ךעךצו ;.עךד אךבײטק
 טאךע• יוךען אז גאןעטען ךי פון ארויסגעזעהן האב איך ״ .עמיגראצלע נצער:גא ךער מיט
 זאתען וואס יוךען גרויטע נאף זיף ._.עס.לעפינען < גא^צען אין אךאלפאלען ניט גא־ זיך בײ

 < ;עלד ךרױף גיןען אײני^ע ״ העלפען צו חפרות אײן פיהרען אײניל.ע ׳ ?לל דעם פאר
 ירךען אז שרילעט מע < פיהךען זיף זאל פאלק ױךישע ךאם ווי .?*צחת גוטע גיבק אײניגע

 ער3צו;?גהרלי נעטען זיף זאלען אונ די.קלײטלעף ׳ ^עגיןליף יי אװעקװאךפק זאלען
 ךי פארנומען שטענדיג האי איף < װ• ז. א. װ. ז. א. ארבײט מןאךפערליכער( פהיזישער

 פעך^גי» ^רוים מיט לרײט לעװעזען שטעגדיג בין איף < פאלקם־פיהךער אונזערע פון כײד
 ,אךבײטען אזוינע נאך אונ אקעךבוי צו געמען זיך אונ .קלײטיל ךאס אװעקװאףפען ןלען
ט ניט זיף האט אךט״ אײן אויף שוין}.עלעםען בין איף נאר ט לו  הל; א אלעם פון מאבען ^
 ?ךענלען זאל ״עךד״עם פיעל אזוי קויפען צו טךאגען גאר מיר וועט ״עם צו ווײסט װער
דעל גאנץ מײן  ךרױף״ געלד פיעל. אזוי הא^ען געוועןען זאל איף װען פךנםה; .;עז̂י

 > .לענעם אויף זיף פאךלאזען ;געהאט ניט האג איף נאר / ל.עטהון אזוי ;.עווים איך װאלט
 פאפירענער א אויף פךנסה נײע א זיף בויען ;^עהאט פיי^ד ^מיד איך האב ;הילף אויף
.פאמילגענפאטער אלם געקענט.ענטשליטען ניט זיף איןל האב < יךיק

 העלפט מע ,.עךד גיט טע אז א^עהויפען.קלץלען ען3הא גאזעטען אל־ע ווען נאר
 איף ביז פארןעצען אונ פאךק׳יפען מיטשען זיך־ אײךער :בעטךאכט זיף איף האב ,מיט
 שטענדיג שטעהט וואם פרנסה ױךישע א װײטער ד״ л ׳ א.קלײטעל צונויפשטעלק וועל
 פאריעצק פארקויפעןאונ מוטשען׳ ^ייןיפעטער ריז ףיא ייעל פיםלעף׳ הינעךשע אויף

^רויט שט;קעל מײן װאו האןען זאל איך ,.עךד שטלקעל א צו קוטען רעל איך ניז זיך
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 געקע*.ט אויף מיר װאלטען .נךנךער ״על^ערע ץװײ טײנע ךערצו פארהארעװען. «
 ױף איך האב לעןען גאנץ מײן ןןיט - ,,אןזךא^ט.עך^ט ךאם האב איף .מיטהעלפק

אי האי איך וואס פארקויפט האי אי־ ךעךצו. איבערגעגעפען  טעמאכט אונ געהאט ;
 פאר• צו טובות יענענ־ם אויף פײט־ זיך איף האי המיד ווי אונ ׳ רוןל .?נטליפע שא^ע
 פאהךען אונ פאמילגע מײן פאך;עמען רוןל די,?נ^ליפע מיט געטראכגט איף האג ,לאזען
 גאטט וואם אונ ^טץקעל._.עךד א קױפען זיף פאלעטטינא, .קײן אךער אטעךי״קא .קײן
 פאר• זיף וועט צײט ךי ביז פאמיליע טײן נזיט ןע^ניגען זיןז איך וועל ןעןען וועט

ע ךךוב־ם׳ אגיסל אונ ווײב מײן אטיטל האט נארךא .פעטערק  א;גע• מיף כײ;ד׳9 גי̂נ
< געלד ב־טעל מײן מיט מאכען איף וועל וואס :ראטךיק צו זײטען אלע פון הויןען

זאל אי־ גלײכער איז ךרום ״ פאהרען צו אזוי ווי אונ װאו ניט איך ווײם דעךצו אונ
,_עצות גוטע מיט נזיטהעלפען מיר וועלען זײ ״ מפרות״ >י צו פאהךען אלײן ךערװײל

אונ < געדעכט אפשר זענען זײ אז ״ ^עטךאכט אויך זיף האכ איף .געלד אביטל מיט
 _קײן ניט גאך זענען יוךען אז ךאף אין־ וױיט גאזעטען ױךישע שטענךיג לעז אין־ וויךער
 איף בקיצור .ישךאל נלל פאר זאך;ען װאם ױךען ̂רויכוע ךא זע.נען .עם ,פאלק על;ץד

 איבער« אץ־ האי ^עלד לעץט מײן פ» ביטל א או.וע.קגעפאהרען דעךװײל אלײן ?ין
מיטגענומען. איף האי איבךינע ךאם אונ הוצאות אויף פאמיליע מײן געלאזט

>א-יא א^ציווערען? ךא איף האי וואם וועג■ א־־ן געלאןט זיף האב אץ־
װאו שטאךט ^רויטער ךער אין געקיטק איף בין ^עדאנקען ךעם מיט < נײן-נײן!״

-ישךאל פלל ךעם פאר זאךגען וואם ױךען ^רוי^ע ךי אונ ספרות״ ״ךי זיף }.עפינען .

עקעגט ניט אונ א^ע^טעלט פלוצים זיף האט װד דער  ךי רעךען׳ װײטער ̂.
 געװאךען״ בלײף שךעקליך איז פנים ךאם ציטערן׳ א^עהויןען איהם האןען ליפען

ען ךי • טרעהרען מיט אנ^עפיללט זיף האןען או̂י

דערשךאקען געפרעגט איהם איך האב ו אייך מיט איז װאס -

אר ״ ךי אנ^עווישט זיף ,.;עקטפעךט ״ער האט ניט״ -ג ק ן י ל

.געזא^ט איהם איף האי < #וואןל אזוי ז;ץט איהר ׳ אביטל אב אײף רוהעט -

:דעךצעהילט װײטער אונ געע??ז§עךט האט״ער -נײן״

 ארומ^עהן א^עהויפען באלד איף האב ׳^טאךט ךער אין ^עקיטן בין איף ווי -
 אונ זאךןען זײ אז װעלט ךער אויף האךען ךף לאזען וואם אלע צו ׳ ^רויפע אלע צו

 ,ךעקאטענךאציעם ׳ פאפירען אלע מײנע ^עוויגען זײ האב איף ,ישראל ?לל פאר טהוען
 האב צו אונ ^עקומען אהין גיין איף וואם צו געשיבטע גא^צע מײן אויפךעךץעהלט ױי

 זעהר ,צו^ענוטען פײן זעהר מיף האפען אלע ? נײן צו האפען צו ..עפעם ךא א־ף
 פע׳^לאםען פע?ט אזױ זיןל האי איף וואם געלוי?נט זעהר מיף .אויםנעהאךט ?דייןךליף

ךי אונ ױו־ענטהום גאנצע ךאט וואם ״ פרנםות שאנךליכע װךישע ךי וואךפען צו אװעק



 אזא פאר ?&הון װעלען זײ אז §עךזינעךט מיך אונ .ךערפון זעהר לײדעט פיאגע״ »ױךי#ע
 צעהן זײגער מאךגען פוגקט אונ < טהון .קענען נאר וועלען זײ װײט ווי איף ווי ױ׳ךען
 ױ• א.ז. פ־ער - דעם צו צו.ךעם-ןווײ״ < וועלף? ךעם-ױיגער צו קיטען. איך זאל $ךיה

 ןלילף מיטפרײד״ פולל . рпгр צו ךא האב איף וואם ^ץטפער אײן בעקומען •וועלאיך
 מ־ט־ .סיטפיהלען זײער פון ײערערײד׳11פי ןעײעזען איף גין קלי$ע:לי3 אלע פון ליכער
 וועלט״ ױדישער נצער;גא ךער א־ן נןלי^ק זי־ לאזען וואפ לײט אזוינע ש1?טײ? • ן“העל?

 האג ?ךיעף ?רעהלי?ען אזא !פארױכעךט אונ ^ערעךט ?רײנךליןז אזױ מיר מיט האןען
 טאנ ע5אין...עטלי יוי טעהר ניט אז פאחיכעךט אונ װײי מײן אװע^עשלקט באלר איף

 געןעט^עךט ?דיעף ךעם אויף מיר האט .זי ״נײך. אךער ״;א״ וױ^ען איף וועל ארום
 הונךעךט שיקען איהר איןזזאל אונ איף ווי מעהר דען?רײעט ?שוךה ד־ער מיט זיף האט זי אז

.הוצאות אליף רובל . .אײ־.ענױגען אי־ לאם נאר . .  םן־ א שטאןד אים ניט בין איף .
 חךשים זענל,ם מיט יאהר ?יװײ • • • װאךטער ץװײ אין ..^דיגען װעל איך • ׳ • רעךען צו דא

 ווי אסײם איף §אהר איץט אונ < שטאךט גרויסער דער אין געװאלגעךט זיף איך האי
 ,קאסטיום שװאךצען ךעם מיט נאר ׳ ״קעשענע אין ט־אשען א אהן ״ מץז זעהט :איהר
 פופציג מיט חויל צווײ פאר טאטער א גײ יאהךען א פאר געקויפט האב איף זואם

 שטי• פאךיזער לאקלענע פאר א מיט .קאפ׳ז צװאנצינ פאר על5שלי? א מיט לןאפעקים
 פאר• ?ןיט אמא^ען.קאטאר׳ מיט ךעךצו .לןאפצקים נציג;ץװא אונ נף:פי פאר ?עלעטען

 פאר• .טויט האלב קכאנק האר׳ אוים^עקךא^ענע קאפףמיטזא מיט ׳ .קישקים דאדטע
 ;אהר ץװײ ךי פין אהײם ^אהר איף וואס מיט אט .הו^ער פרן אוג פון._קעלט מואשעט

. שטאךט גרױםער ךער אין ז־ין

 מיט יאהרז זןוױי ׳ קאפ? בײם אנגעחא?ט זיך איף האב ! ? איהר זא^ט װאס -
.י חךשים זענןם . .

 טעות .קיין גיט האי איף אויב איז ךאם - חךשים זעקם מיט אהרזי צװײ .;א -
̂׳־ט !נא?ט טויזענד םיט טאג טױזענד ?ט

? צײם אזא געטהון איהר האט װאם -

 ,ךי געמא?ט האב איף וואט ״וױיי^ק״ די מיט פארנומען ̂עװעױען אלץ בין איף -
 פאך״ ױיערע געזעהען נאר האב איןי וואם אוךעק^עבאנגען זענען טאג ,לײט״ ״נרױשע
 ;ץ3עי^עגע3אי שװײצאיען ךי מיר הא$ען טאג אלע ווי ,שװײצארען ךי מיט ;עזדען

 געהאט ;א שוין האב איף ווען אונ ,פךיה ?עהן זײ;ער קט:פונ מאךגען קומען זאל א־ך
 אין־ וועל ךא אז ״ אונ.^ערעכע^ט < צעהן זײגער פוי.;קט ^ךעפען אטאל זאל איף ןכיה ךי

 1 וױזיט נײעם ךעם «ן ;עזינךעט זי־ האט א־הר טײנט נײן-װאס אךער װיםען;א שוין
^ק׳ צו שאנער נאך אוג ןעךזיכעךט טעהר נאך מיר האןען זיי עזאל-ע מעהר ^ענ  צ̂י
 מיט אונ ?רײד פול אװע^עגאלגען זײ פון טעהר נאף בין איף א־נ באלד״ ״ ״כאלד «ז

וואש -אונ §רלי מײן .;עשריןען ?ךיעף ?ךאהליכעיק א ;אף הא?נונג. נוטער
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 אמעק^ענאלגען איז אזוי !אײגענע ךאם פוננןט - פרעגען איהר וועט װײטער? געײעיען
 к בײ ווי זײ בײ .געגעטען זיף וזאב איף אז דעךצו געקומען איז ״עם ׳ יאהרז גאנץ א

 שיין האט איהר ״אז ;נײן״ - יאז* ^ענךליף מיר זאלט או־נ מיר אויף דםןזנות האט :גזלן
 ע• 3 3 א ט י נ אונ געעןטפעךט מיר זײ האבען אביךול״ כאך װאךט פיעל אזוי געװאךט
 איד־ וועט הויזע « זײן איך .»על עלף אויף מינ־ט פי?צעהן קט:נ:פו ״מאךגק זא.גט:

 מינוט פופצעהן ״פונקט אײן ניט אז זיןל פארשטעהט אונ .השוגה״ ךיכטיגע א האבען שױי
 לעהעניש״. ״א װײטער כויר פאר ען3אנגעהוי זיןז האט ׳.עם אוןעקגעגאנגען איז עלף״ אויף

 נאןז זאל איף מאל ץװאלציללטען צומ עךט3יפארז אזוי מיך האט וואם אײנעם צו
 ?־ר אנ^עהױנק פלוצים ״ער האט , בין.געקו&ען אין־ ווק אז ,צוװאךטק״ «אביסעלע

5?כעגק אזײ ^אר

? .ען3זא ״עןעם איהר װעט װאם

ר ךאןי ין3איןל ? ךעךקענט ניט מיף האט איהר טטײטש׳ - ע ד ך  בין וואס ױ
 פאר־ ןיך שטאךק אונ געעלטןערט אץי האב > פךנסה ע3,עהךלי אײן '>ן3זר א1 געקרמען

דערקעלט. ניט נןיף האט ..ער װאם װאונדעךט

 געך;־;ק איך נאר < ןעקאנט יאז זיןז.*לןעס ט3דא מיר ז.ע;ט איהר ,פעךצײהעט -
• .עז.עסען3 אײר האפ אץז װאו אקי־ו־אט ניט

 בײ ^עװעזען ךרײםיג אמאל שוין ין3 איף אז ךערמאלט איהם האב אץ־ ווען אונ
 ,צוזאתען מװ־ פאר ״פעחיכעךט״ אונ צולעלאלט שטאךק אזױ מיר האט ._.ער אונ איהם
 ײ3 גענוטען האט < »?עךצײהען״ איהם .זאל איף געבעטען מאל הונדעךט מיף .ער האט
 צעהן נ.קט:״פו קוטען טע?רעמענא מאךגען זאל איך כאשןיארען מיף אונ הא:ד ךי טיר

 ךי או זיף פארשטעהט .תשובה ךיכםיגע א האבען שוין איך װעל צװײ״ אויף מינוט
 מקי״ים ױד ער3עהךליזי אײן ווי איף האב באשוואךען מיך האט ״ער וועלפער מיט שבועה

.אונ ןעוועזען .  שװײצאר דעם מיט נערעךט מאל צנואנציג ?ךיהר װײטער האב אונ .
 אײךעד פאךלעזד בײם שטעהט װאם פיגור מאךמאךנע ךי אללעקוקט מאל צװאנציג א,ינ
 מײן פון אז ךעךצו ^עקומען איז ?קיצװ־.עם .״צוזאגער״ מײן זעהן ךעךלעןט האב אין־

 פרוי מײן אװעקגעשילןט איך האב טהײל א < ליאשען א געהאט ניט שוין איך האי געלר
 זאל איןז ברױט טרוקען אויפ אוועקג.עגאנלען מיר בײ איז איפךילע ךאם אונ אונ.קץךער

 פאך״עזדען ךי אנצוקוקען < גאםען לאנלע גרױסע ךי אי^ערצוגעהן כח ק3הא טאג אלע
 אין שוין.געגאלגען בין איף אז ןעךצו געק־מען איז .עם .שװײצאךען ךי מיט ךעךען אונ

 ניט גאר שוין האב איף אז פנים אזא ןעהאט שוין האב איף < .קלײךער ע3שאלךלי אזױנע
 גע• ;א שוין מיף זאלען זײ אפילו ווען מענשען א מיט רעךען אונ איײ^עהן געקעלט

 שוין האב איף אז - אײף איף זאג ׳ ךעךצו ^עקו־טק איז щ ;טאג אלע צונעטען ױעלען
 מיט פאלקםפעתאךגעךם ״ױךישע אלע ךי אויף האנד ךי טיט אוועלןנעמא?ט גאלצען אין

אונ זאגען ״צו זײער נןיט אויםהארעך״ ״פכײנךליך זײער מיט ״ פײן־צוגעמען״ זײער
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 ניט שוין האב א־ף נאר אהײם; אװע־ןפאהךען ןעוואלט האב אונ ׳ פאךזיכערונגען״
 זאלען זײ נאר ניט מעהר זײ ײ3 ןעטען ען3אנו.עהוי שוין האב איף ,װאס מיט געהאט

 ניט. הוטער פאר שטאךט אין זײ בײ ךאךט זאל איך הוצאות אױף חאטש געבען מיר
ק קוטק ^עהײםען אויך מיר זײ האןען ״ שטאך־נק ת א  12 אןיף מינןט צװאנציג פוגקט מ

ט זיף האט אונ.עם ^עװעזען ״פיגקטלץז״ מאתע^ם ^טלי?ע בין איף  אלע מיט װי געע^־י̂י
 צוזײך אויפ^עהעךט האב.ע^ךליךאױף אין־ ־״. אױף מינוט צעהן ״פונקט ?ריםעךיגע

ף לי ט ק נ. או ארונ^עגא^קאונ נאכט מיט טאג נאר בין אונ פי װ ט א? ר  נעטטמען ^
 זאלען אונ.קינדער ווײב מײן אז ,אהײם קוטען דוא^ש .קענען זאל איף בילעט א אויף געלד

 ^ע^ט• ניט אונ ^עשךיבק ניט לא^נ שוין איהר האב איף .לעב איף אז ױיםען חאטש
 שרײןען?...זי אונ ^נטפערין גקאלט איף האב בךיעף-װאם איהרע אויף טפעךט

 לײט ךויםע ךי פאךשטעסען. ךען זי ף.קען ^לויבען דען װעט זי < פאךשטעהן ךען װעט
? ״צוזאגען״ אונ ״?כי^ךליכקײט״ זײער מיט ״פינקטליכקײטען״ זײערע מיט

 ^לאט זיך איך האב דעךצאהלט. װײטער װד ךער האט חד־שים״ -עטליכע
 גאםען אלע טויןקר אמאל אויטגעמאםטען שטאךט״ ^רױ^ער ךער אין ארוטגעה־עהט אזוי
 ן פאר געשטאךןק אונ ךי.^אךטנער פרן בע^לען־ אלע אויף איןער;עז?גסען ,?רלקק אונ

 נארפלוצים געװאךק!... מיר פון וואלט װאם״עם וױיסט גאט אײן מאל׳ טויזענד הונגער
 מיר ט_רא;ט אונ תמיד ווי אחם זיך ןלאגקע אונ ״ןךיטטאך דעם אױף אװי איך געה

 פלע^טזיןז אקלומעק,וױ,;עם פאךטראגען.עפים קאפ׳זפינף פאר מאכען מיר װעטױך טאמער
 .אזוי ̂.עה איף ,ןרויךט קײפען חאטש זיף איף פלעג מא^ען׳ טאג אכט אין אמאל מיר

 איף באגעגען פךײד ̂רוים מײן צו אונ .זאק פאךקױפט מען װאו .קלײטען ךי צוױשעז
;ךי איפער אײלעגעש אײן אין לוי?ט ער וױ ראסיעם״ בײלע חןים ר׳ בן־עיר מײן

• .קלײטען
 אנ־ איהם א*ף האי ךא? א־הר טהוט וואס חײם״ ר׳ איהר.עפים מאכט װאם -

.ךערקע;ט מיף אונ אײנגעק^קט מיר אין זיך האט .ער .געשטעלט

 האב שיער שיער פאךװאונךעךט״ זיף האט.׳ער !ךא טךעף איף וועמען נאר זעה -
 פאראדײטש וואם נאר ^ןועךליף׳.זעה טאנןע איז אונ_עס נט;דעךקע ניט גאר ךיף איף
 גהיםער אזא ךד< צו צןצוגעהען מוךא גאר באלד שוין האי איןז ^עװארען׳ ביזט די

 פאךנעמסט שטאךטיל׳ אין אונו גײ ךעךצעהלט מען ווי אונ געוואךען דו ביזט דײטש
 האט לאה בײלע ךײן .װעלט ךער פון לײט ^רעקטע ךי מיט הײנט גאר זיך דו

 בין איף אז נאר ״איבעךךעדען״׳/ אוג ז.עהען דיר מיט ךא זיןז זאל איף געןעטען מיף
 :באטכאכט איף האב געזעהק אלעם האב ארנ שטאלט גרויםער ךער אין געקומען

 קומםט אונ הײנט .שװן וואהנםט דו עטאזש אהױלען פאר װאס אויף ווײטט דוער
 מיט רעדען יװאללען גאר שוין וועםט דו צו װײםט ווער ? לײט ^ךעטטע ךי אונטער

 ;אהךצײט« אביםל ?פרינקען אטאל ?לע^טט ת װעל?ען מיט ךאיטעם בײלע װים ךײן
!.. .די^אהךען ה געדעגקטט т קסט;.געדענ גראנ§עז׳
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 אונ .קץדער מײנע וױיב׳ מײן טהיט וואס הײם? ךער אין עפים זיך האךט -וואם
ךייד ך אין אריינגעפאלען איהם איןל בין ? ױםיל ח־ים זוז־,ן עלטערער טײן

 שעטפט ש^אךטיל׳ אולזער אויף אויםצופרעגען אן נאך שטעלט ךיר אזוי/ ׳ אזוי -
 נעהלטער מיר צו צולעמקט זיף האט ״ער ! ליעב ךיןז איף האב אזױ ? נז:או מיט ניט }אןי זיף
т ךעךמאנט אונ < יאםעס בײלע חץם אמאליגער ךער ווי פלנקט מיר מיט געוואךען איז 
.ױט.עךצען איהם פלעג איף אז זיף

? זוהן מײן אונ.קינךער׳ װײב מײן טהו וואס ךיןז פרעג איף -

׳ דיר װעגען שטאדטיל אין איצט זיף טהוט וואם.עס וויטען זאלפט ת ווען אוי ־־
 האסט לאה׳ן בײלע ךײן אן אז מען.ךעחיעהלט ! ךיר אויף זאלט לאה כײלע ךיין זואם

 דו אז ,לאה בײלע אזא ניט גאר שוין ךיר פא?וט אז.עס < פאךגעפען גאר שוין דו
 א.געל.עראלם אין פאךליעפט גאר זיך האסט ת אז אונ אךא?וע ךיאןען גאר שױן דאך?םט

 דו האבען,אונ חתונה איהר פאר גאר וױללםט אונ נד(:.קי יודיש _קײן )ניט אטאפטער
 פרן גאפען שאנםטע אללע איפער טאג העלען מיטען אין איקר מיט ארום פאהךסט

 זי ווילפט דו געבען׳ ניט גט אפילו.קײן דו וױלםט לאה׳ן בײלע אונ שטאךט דער
 זײ ךבנים גרויםע .די צוױשען אתמפאהרען ווילל לאה בײלע אונ ״ אײן.עגונה לאזק
. דעךצעהלק נאןי דיר װעל איןז אםןז״ זאגט מען בקיצור מאכען׳ מר״יר זי זאלען

. אץזם איף פךעג - ? זאננען אזולנע מיר אויף גלוי??ט: חײם דו אונ ̂א -

 זין אןנ ^עטראפט מיר האב אוג ;עגלויבט אזױ ניט טאקע אץז האב ךאיטען -
 נאר , װעלט ךער אױף אמענשען מיט מאכען זיף ..קען עס װאם מאלע געװאונלערט:

 װאש־ פאר ״ פאות אהן אפילו פריציש־דײטש אנ^עטהון אזוי ךין־ .ןעה איך אז איצטער
 דער אויף נשען;אמע .טיט כאיען זיף .^ם..קען װאם נזאלע - ען3גלױ.: .ניט איף זאל לשע

! ױעלט
: געפרעלט דעךנאף.ערנםט אונ פארטךאכט אכוינוט אויף פלוצים זיף האט ער

? אײד נאך דו פיןט - אברהם׳ל? נאך דו הײטט < אפךהם׳ל נאר נדר זאג -

ט האב איף נאךישקײטען, אזויגע מיף ת פרעלםט וואס -  מא?פט דו ^עמי̂י
? מיר אויף נאךישקײט אזא אײן ךיר פאלט ווי ׳. ליצנות

.א־ןעךגעביטען גאר ^עזי?ט ךעם אױף זיף האט חץם

 לעדזר אןה־טען! גאט מיף לאז ? אװדען פון שפעטען לשלום, חם ליצנות? - איך -
̂עם ,אױד נאף נייץט ח וואם שאן .ןעלר ^אן,  דײן א־נ אוךאי אונ אוךאי מיף פרײט .
אױד. נאך ביןט דו אז ךעךהאךען וועט זי אז זיין ?זװה גאר זיף וועט ל<!ה בי/לא

 מאל גאר.קײן מיר ״קק אונ.עס אײנגעפאלען .ניט מאל גאר.קײן מיר איז .עם -
.ז_אכק אזוינע אײנפאלען גיט
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 דער מיר האט >ער עליכט שלום ,אנרהם׳ל ,ךיר זיף קומט אזוי אױב נא -
 אונ ךיר ^עלזט^ם ווי ׳ דו.צ?עם מאןגטט וואם מ־ר ךעךצעהל אונ האנו־( ךי לאנגט

? װײב ךײן ניט אפילו שכײ^טט אוג הארען גיט זיך ח לאזט פארוואס

 האב טהרערען׳ מיט אלגעגאטען פול אױ^ען האךץ״מיט פארביטערט מײן מיט
 איז \~у..לאגע שרעקליפע מײן ךעךצעהלט אױםפיהרליף זעק די פון ױךען ךעם איף

 אוג *עוואךען טרויךיג ?צטאךק איז %ר ׳ געשיפטע מײן פרן ;עוואךען ךעךשךאנןען זעהר
 פין ווי לעטהון אחאפ זיןז ?;ר האט באלד ״ לאלג אויף ניט נאר ,פאךטראכט זץז.;ערנםט

*3 ס;ים ר׳ פרעהליכער שטענדי^ער ךער געװאךען איז אונ שלאף ^ווערען א  ײל
ראםעם•
אײק - ארומגענומען מיף ;נר האט , גא -  של.ע?טע זענין ׳.עם וואם ךא איזניט ז

 זיי־ ןועט אונ פאךלאזען ניט יוךען וועט גאט ,טהון .מען װאס.זאל יוךען פאר צײטען
 ךעס אין אךײן ךא אט ךעךװײל לאמיר העלפען װעט גאט אײךער נאר , העלפען מוזען

 אונ ץווי בראנפען אביטעל ךא איז ךאךטען < וױןועהקע רויטער דער מיט טראקטירעל
 ^עפללען ניט דו וועםט ?־ראלפען ל5בי אזא / יוךיש אױ עםV הײטט פ״ב ״ גראד אנציג
 מיױ בײ אונ המךרש בית לרױםעו אין שא?קעלי זײן אין או^טער־שםש אועער בײ אפילו

. ךא אויף ע§עם איז .קלומיקעל אין
 א ארוים;ענ.־טען יקלומלקעל״ זײן אױפגעבוט־ען האט ׳.ער אךיץלענאנגק זענין מיר

 ;נרגעהײםען האט דעךצו ,קויליטש שבת׳דילען ̂רויכוען א < פלײש שטלקעל אקאלט העךינג׳
 אין געווארק ליכטיג מיר איז ביער...עם ללאז א ךעךנאף אונ פיאלפען אביפעל געבען

 בץ איף ווי געפיהלט האב איף װאריטער, אכיטעל געוואך־ען מיר איז אױגען״.עם ךי
 קרעפטען נילע בעקומען האב איף אויס^עוולזען מיר זיף האט ׳.;לם געװארען אויפגעלעבט

 מען קומט ווי - ? זײ צו מען קוטט ווי נאר ;.קינדער אונ ווײב מײן פאר הארעװען צו
? אהײם

 א למשל - רעדען אנגעהויבען ווײטער .ער האט ,אפךהם׳ל אוים נאר האר -
 פארױענען עפעם געוועזען דא זאל איך ״ אזוי מאפען געוועזען זאל גאט ווען שטײגער

 א אויף אפילו נאר < הוצאות אויף אויםגעליםען נאר ניט ךיר איך װאלט זאק- ךי אין
 נאר .קאמעךיאנטשיקזא ווי נא^לױ©ען ניט ךאךט ךיר זאל מען ״ מלבוש ױדישען נײלזם

 זיף ;נר וויל מםתמא > ג.עלד דערלעגט נאר האב איןל אז ל.עפיהךט האט ג_אט ווי אזוי
 נאןך אויך איז קלומלקעל:טײן אין אבילעט׳ אױף אויםלײך,ען נאר ךיר איף ןועל ,אזױ
 אין. זײן איף וועל װאבען עטליכע מיט שועטער אונ העךינג מיט קויליטש ב״ה ךא

 שלעכטלקײט .קיין איבער ניט ןשלום חס אז דעךצעהלען יעד־ען איף װעל הײם ךער
̂ען מען װעט מיר ; מלבושים דײטשע א^ע?ןהון ת האלט  לײדען ניט װעםט דו אוג ?־ליי

.בזױנות אולוךםטיגע .קײן



 טרױעךיגע ױדענם רעם איבעךגעשלאגען קטאר:קאנחז דער פ-װ״האט קטא^ױע -
.׳עךצעהל^ג
̂ם ווײל ,ארױ^געק^קט לא;ו. שױן אץ־ האב םטא^ױע ךער אויף  ^עוועזען שוין איז .

 שטעדזט ךא אונ געטױקענט גוט שוין האט מױל אין נאלט׳ בײ אזיי^ער ?יווײ -׳ארום
.טהעע א^ייגלןען תסיג גא^ץ מען.קען װאו מינוט, ?וואנציג גאנצע מען

 ןשאנךאךם ךער ווי לק.עסן איף האב ,װךען .ךעם מיט בופעט א־ן ארײ^עס־^ךיג
 אחך״ן ווי פאםאושיר .עךשטק מײן געפיהךט האל;־ן קטאר:קא^דוז .ךעם מיט צוזאמען
• ארײן ױאטאל אץ ׳.גלײף אךעמ ךי או^טער

.ןשיךי זישיךי!... אןל י מיף אץזר שלע?ט -וואס . .  פאר• האלג ,ער האט !
.נאז דער אונטער ^עבאךמאטשעמ ־שלאפענך־ג

 האט ״ פארשלאפען האט איהר אוג פ-װ אין לעענדילט לןל האט ביילעט אײער -
. .^עענטװעךט ךער,קאנדוקטאר אי־ס

װאךקו.׳.,. דאװאי נ^שעלאװעק, אײו פאבעךי״ װ^יעך װאם טשאךט -
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XI.
ר... ךער ע ^ ך  ווײטעראין בין איף אונ קלונג;ךריטער ךער ... צוױי^ער דער ע

 א אויף זיך איןז האב פ-װ םטאנציע ךי אויס^עפעהלט נאר האלען מיר ןוי .זיאגאן
 אנטשלאפען געשמאק בין אונ גוט״ זעהר אוים^עמאםטעט ןעהאן צווײ פאר .ןאנקעל

 איז פאםאזשיךען׳ װעניג ניט ^עפיגען זיף האבען .עם האטש װאנאן׳ אין ןעוואךען•
 פארוױגט גוט אזוי האט ךעךער ךי פרן .;ערויש דאם נאר שטיל׳ געוועזען דעסטווע^ען פון
 מיר זין־ האבען .עם • געקומק אהין איז נאלט ךי ווי ^עװאוםט ניט האי איף :אז

 ךי פון «ױךען ךעם חלים אין געמקן איף האב אויף וזלומות, פערשיערענע דעחלולוט
 , געשיכטע טרױעךי^ער גא^צער זײן מיט עמיגךא^ט״ אומגליקלילען יװ־ישען ךעם ,־זאק״

 ״צי• זײןןר מיט זארגעךם״;פאלקם?ער ״ױךישע ךי צו טובות נאף ארוסו,עגאנלען איז ?ןר וױ
 אלע ךי מיר זענין חלום אין .״פינקטליכקײט״ מיט.זײער אונ אויפנע?וען״ ״שאן אונ ;אגען״

 האב איף גלײף ווי אזו/קא^ליף! ! אזױ.ן־ןאנטליך געװעז.ען פאלקכ-פעךזאךלער״ ״ױךישע
.?הקיץ נאר בחלום. ניט .געזעהן נעכטען עךשט .זײ . .

 אין אונ .קאךטינעס פעךשיךענע אין ^עביטען מאל אלע זיף האיען חלומות ךי
 צו ׳ װאגאן אין איף פאקר צו געװאופט ניט לויאפ איף האב נאטיךל־ך .׳;עשטאלטען

א מיט אונ פאלטא אזומער מיט אונטערגעןעט װאגאן־נאנ־על אײן אויף איך ישלאף



 אעעהויפק מיר זיןז האט ,זגם ווען פלוצים .צוקאןעלם טיטעמאדאן לעדערגעם האן^ען
 אלע פון מיף שלאגט טען אונ שטאפט מען װי איך ך,אר חלום, אגוטער חלומען

 זיןז חאפ איך געקוילעט. ;ענעם האב איןל גלײך ווי מיר איבער שיײט מען ,ןיי^ען
 - אמת: אײן נאר ,חלום כךין ניט שױן ז.עה אונ אויגען ךי אוים קױם כײב איף אליף׳

 ךיײ או־ער צװײ ;אר״עןעם ,פאםאזשירען פךיהעריגע ךי ךא ניט שוין זענין וואגאן אין
 ארף ;עלע^ען זענין ז_ײ ןעטעךבוךג, פרן מיר מיט ^עפאהרען ן.ענין וואם קריטטען

 מיט פאל־נומען געוועזען זענין גענקלעןז איבעךיגע די פון אטהײל ,באנקלעף זימלרע
 ניט וואךט אהאלב האב איף אז געפילךערט אונ געשריען גערעךט׳ האבעל ױי ,׳יוךק

 ,קלימקעס מיט אױךענע צװײװךעןמיט ^עשטאנען.עןעם זענין מיר נעןען נאר געסאךט׳
̂לומקעם ךי מיר אױף געשטופט האןען אונ ׳ נד:הא ךי אין .זאק פולע אונ  ךי מיט נד
 האבען דעם חוץ ארנ < פים די אין דא זײט, דער אין דעךלאנלט מיר זײ האבען ךא ;זאק

 צולעלט ךןז האט ווי.ער נאר זעלט < קרוכז ר׳ מוחל זשע: זײט :געשרלען מיר אויף ז_ײ
 ללײן־ פךיץ אזא בין איך .מטךיח אביםל זיך אן?ױיט איהר קוקט וואם אפךיץ׳ יןױ

אײף. מיט גלײף געלד צאהל איך אײף״ מיט

.;עטהון״ אקוק אונ אויג.ען ךי נאןזאמאל אויםגעריפען אױפג.ען.עזןט, זיף האב איף
 שויז זענין מיר ד״ л ךינאבוךג/ נעפען באלד שוין ,זענין מיר ללי .;עועלן איף האב

לא... שוין ?ועגען ױךען װאו ״טשעךטא״ דער אין ארײנגעפאהךען

 אױפפירולגען ךי דרךף דערװאו?ט זיף אין־ האב ״טשערטא״ ךער אין שוין בין איף אז
ת... _קײן האי איך אז סימן ןעפ^ער ךער פאםאזשירען׳ נײע ךי פון טעו

 יודענע כער מיט אונ ױךען צװײ ךי מיט אויסטענה׳ן געוואלט אפילו ךף האב איף
 זיף האב איף נאר ,לעבען .לעלאןט ניט אונ טױט צום וױ געטהון מיר האבען ־וועלכע

 ,טשעךגלא דער אין איץט זיף ^עפין אונ אױד אויף בין איף אז ךעךמאנט ־ךא
 אונ יוךעלע .ךער מיט יוךען ךי.צוױי ..ענללעף אביסעל זיצען איף מוז .לײדען איף מוז

 האב א־ך אוג דערלןװעטשט ש;ער מיף האפען זאק מיט ילןלומקעם זײעךע מעהר ־ןאך
גלות.ז ױךישען דעם פון שלוײלט ױד אײן.עהךליפער לוי געליטען אונ געשװיגק

 אין געװעזען :ניט שוין איז .עמילראט ױרישער אומגליקליפער פךיהעךיגער מײן
 זיף אנטלא>ןען איז אז,ער צוגעקװעששט אזוי ךא אילם מען האט געווים װאגאן, דעם
 זענ־ן .קריפטען ךרײ ץװײ איןעריגע ךי װאגאן. אלדער אײן אין ארם אגראמער ־זוכען

 ^ואס איבער / י־דען ךי כויט קךיעגט;גע זיף האןען אונ ^עזע^עץ פארשלאפענע ־יזאלב
.טרענ־ען צי ^עוןעזען שלוער ניט

ג ;עשילזגן ליאןען .קריםטען ךי
!זישיךי ווי -

:געשךלןןן האבען ױדען ךי אונ
!ללי י.אק רענגי ?לאטים מי ״ וױ .יאק פאןע טאקע מ־ -
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לײג־אךטלקעל גאנצק א געהאךט איך האב קךיסטען ךי פון .וואךט איץ ללט
אין ״װאםחאד״ פון םטאטי״א פערעדאוואיא א ױךק ךי פון אונ ,וורעמנא״ ״נאיואיע פון ,

 האט וואגאן אין .קריעג ךער .לוךענזנא׳׳ ״נאוואײ; ךער פון תל א מא;ט .ער וועללע!
 דערי מיט .װאכחאר׳ ךעם פון כקךיעג ךער ניט זיף .עגדץט _עם ןוי }עעט־ץט ניט זיך

.לןאטפ. װךעטנא־..עט ,}אװאלע1

זיןל־ איןל האב ׳ .ע^שא?ט לרוים אין זיצענױג ׳ לײטאךטילןלען אזוי;ע הארען
.א נ ל י ו ו .קײן ^עקומען בין איך ביז טאג סאלבען א אזוי נאך א^עמיטשעט >

..פארמאטעטער א ױי שלאפען אניךעךגעפאלק ללײף איף בין א?סױא דער אויף
 צובךאכענע.קריזשעט מײנע בוץ־ האבען < אויפלעחאפט זיף האב איף װען פךיה ךער אץ

.״טשעךטא״ דער אין בין איף אז דעךמאלט מאל צװײטע ךאם . . .

 אויף ?לײןען צו ,^טשלאלען ןיך האב אץל ׳ פרײ^אג ;עוועזען איז טאג ךער
 ױי• שטאךט ױךישער גרויםער אזא אין פרײטאג ױד א טהוט וואס .וױלנא אין שבת

 אים ױךען אלע ווי אויפלעפיהךט אױף זיף האב איןל אז זץז פארשטעהט - ? ווילנא
 באלשטשיק יוךישען נאלןעסען א צו־געשטעלט מיר מען הט דארט זמךחץ. אין פךײטאג-^עגא^ען

 ךאךט האג איף נאר ,שטאךט דער פון נײעם םף א ךערצעהלט מיר האט וועלננער
 אץד ןלןיצור ךעךצעהלען״ אויפגעהעךט ניט האט איער ״ער .כ־׳עײען געקעלט וױלציג

ק גוט זיף האכ אד עב  גין אוג אלעם פאר ןאדער ךעם באצאהלט ,שבת לכיור ,א^
.אלםױא ךער אויף אוןעל^עגאלגען צוךיק ןשלום זיף

 -אויף שגת הײליגער דער אונ פךײטאג טאג גאנצער ךער אװעל^עגאעען איז ;פם
 זיןד איף האב שבת׳צונאכטם ״ פאהרען באךארפט איף האי פריה זײ;ער א צעהן זונטאג

.שלאפען ןעלעגט שפעט זעהר זיך אונ אײ^עפאקט

 בײ שטאךק .קלאןט מע ווי איך ד,אר זײפער ךעם זיןען פולקט ?ךיה ךער אין
 נאר < .ען3אײ ךי אױ?עפע.נען ווילל איף ,אויפשטעהן ווילל אי־ .טהיר ךער אין מיר

 שטאךק.^עלולאןע אזוי האט טע נאר ,געשלאפען איף בין .לעשמאק אזוי ׳ ניט איןל.קען
.טהיר ךי אוי^עאפענט אונ אללעןךיהטער אײן ווי אראלגעחאפט זיף האב איך אז

א  מיט באךר׳ ברײטער א מיט װד א אךײ^עח.קט זיך האט .אײף מאך.גען גוט -
 פאר א^ענומען איהם האב א-ף .גאךטעל א מיט אונ בײלעל שאן א מיט פאות לא^ע
ב א צפעם  איהם האב איך .קוךש״ ״?לי ךי פון ױדען שאנעם א .עןעס אזוי אךער י

 .קאםטיוםז אזא אין מי־ זעהט ער%וואה. זײן מוחל מאל הוינךערט מיר זאל ;ער נעןעטען
- • זיצען לעבעטק אונ ןאנקעל א צוגערלקט איהם אונ

.שטעהן איך.קען ,קשהז נישט ״ קשהז נישט - . .  אוכ ^טעהן’ געכליבען טאקע א־ז אונ !
• זעצען געוואלט ניט זיך האט



געפךעגט. איהם אץ־ האב זאגען? איהר^עןעפ וועט וואס -

 איהר ׳ ;יט איהר װייםט אלײן ? זאגען וועל איף וואס נאף מיך פרעלט איהר -
טו ןיט טיף האט ק תן ע .ד . .

 האנ איןז .לערקענט ניט פארט אונ אעעקוקט פערװאוןדעו־ט איהם האכ איןי
,פערװאוללעךט שטאיק איז וואם אײנער ןץי האנד ךי כויט געמאפט נאר

ף מי  װײטער ןיף עריהאט. ׳ ךערקענט ניט ?ןיף האט איהר װאם װאולךעךט -
ךערקקט איצט אונ גערעךט פיעל אזוי מיר האפען .עלער־נעפטען עךשט - אנגעריפען

.איץי פון נאן־ קומט ?זיר נאר .גיט מיןל אאךט ךאם ! ? ניט גאר מיף איהר . איהר .
.גאלצען אין ןעצאהלט ניט מיר האט . .

.אײןל ?ויט געהאט אץז האב געשע§טען א פאל־ װאם אונ איהר? -װערזענט
גע?רעו.ט איהם איןז האב ? בעצאהלען }יט אײף £אל איף

 גרויסער א אפשר זענט איהר ׳ געשעפט אזא ניט אפשר ךאש איז אײך בײ -
 איף .פךנסה מײן אונ געשע?ט מײן איז ךאם < ױד ארע&ער אײן בין איך נאר ,לפיר
 פאןךיען אץ־ < טײער ,קאפללןע ״עדע ז^' ;יר? ײ3 ׳ .קינדער ארנ וױיב םיט דעךפון לעב

 איף ,ניט מיך אאךט ךאס נאר ךערקענט״ ניט מיף האט איהר - ברויט מײן שווער
.גוט אזוי זײט .מיר גאצאהלט נאר < אראב ניט ושלום חם זיך בײ פאל

 איף האב - ? געלד אײף קו?וט װאס פאר אונ ף איהר זענט ^ענךליף ווער נאר -
 ו.ױלנא אין זאל איף געפיהלט ניט זיך האב איף וױיל לעדען אעעהויןען העפער
-באצאהלק ניט ןשלום חם .עמיצען .

.געשמיםען אײף לאב איף ,שמײםער אײער בין איןל -

.פאךשטאנען ניט אנהױב אין איך לאב ? שמײםער מײן הײטט װאם -

 יר9 ,^עש^יםען אוכ געװאשען אײף האי א־ף ? ניט מיןז איהר לעכ?ןעלט נאך -
V ךערקענט ניט נזיך איהר האט איצט אונ .גערעךט פיעל אזוי האבק

 פאר האב איף זץל דאכט .זאנען איהר וויללט ״ באנשטשיק א ז.ענט איהר -
.קא?;קעםז ץװאנצינ איבעךגעלאזט אויך אײף §אר אונ בעצאהלט ןאדער דעם אללעם

 ז_ײף דער פאר נאר ״ וויללט איהר ווי באגשטשיק״ ״א לשון אײער אויף זײן לאז -
 .באצא־לט גיט איהר האט קאפיקעםז פינף פאר געפען ^עהײסען זיף האט איהר וואס
 פאר װעט איהר אז ל.עמײנט האב איף .מיר צו ל.עסעלט זײף דער פון פאךךיענםט ךאס
 אץ־זר אז נײזא^ט ןאלער דער מיר האט נאכט פאר גאר ׳ באצאהלען אויף זײף ךער
אונ .זאגט איהר װי .״באנשטשיק״ דעם פאר אונ באד דער ?אר בעצאהלט נאר האט
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^עײעזען שיי] איז .עס נאר , אײף צו ןעהען ^עוואלט האב איף .ניט זײף דער פאר
 געװאללט ניט וואף״ ״פוללער דער אויף ױןען א איף האב נאל^ם צו שבת ;שבת

 איהר אז ^עזא^ט טיר האט א?םױא דער פון טשרת ךער נאר געלד״ .קײן מאהנען
האט װאס ;פךיהער אבישעל געקומען איף בין צעהן׳ זײגער הײנט אװעק פאהךט

- ? זײן צו חושד ךא מיף איהר

׳ ט־הין צו וואס ^עװאוסט ניט האי אונ אײנ^ץךאןען ווי זיצען געללינען בין איף
.צולאײען גאר זיך איןל זאל צו < איהם אױף פעם אין ווערען איף זאל זיו

ךעךקענט׳ מי־ איהר האט אזוי ווי אפגעזו?ט< מיף איהר האט אזױ ווי *נאר
ו .קלײדער אדם׳ם אין ^עזעהען נאר מיף ךאף האט איהר

?ןיר ? ךערנןענען ניט אײף אי־ זאל אזוי ווי הײ?ט וואש חא״ חא׳ ,-חא
- ^.ערעךט פיעל אזױ הא;ען

 ניט איהם בײ טאקע זיף אץ־ האב ,א^עזולט פאךט מיך ;ער האט אזוי ווי
ען געלןקט ען אײ־ איף זאל אזוי ווי כיײןוט װאם :געע^פעךט נאר האט &ר .ךעמי

• םןל א אײף פון געקוכוען נאר םיר וואלט הלואי אפזוכען- ניט 1

.צעהן,קאפלקעם גאנצע ^ענעפען איהם אץ־ האב ןריה׳שא״ט ךוים זײן פאר

ךי פון נ-רײד גרוים פאר מיר מיט טהון צו װאם געװאוסט ניט גאר האט .ער
• ,קאפלקעם צעהן

 ןליילף א ניי^ען אײף אמ לסױם אײף ץי טריגקען איד ווילל אזױ׳ איז;א אז.עם -
 ;ואס ?לאי^על ךעם אויף ןעקרקט אויגען ךי מיט :.ונ נעזא^ט ,ער האט וועג׳ לי?ען

טיש. דעם אויף געשטאנען איז

,פךאנןען ניטכףן איער -,עםאיז

ם ע  גישט וואס אללעם פון ״לחײם״ שךינכןען .קענען מיר אויס׳ ניט מא?ט -
ט זיןז-האט,ער ך ע ^ ע  אויגען די אראפלאזע^ךיג ניט אונ ^.עלעפטעריל חיטיע א מיט ^

 זיף אונ האי.ד ךי אױםגעשטךעקט .ער האט רערעןךיג אזוי טאקי אונ ?לאשעל׳ פון
.טיש דעם אויף ^עפונען זי־ האט װאם.עם ^לאזעל א אין אנגעגאסען אלײן

געפיע^ט. איהם איך האי ? געדאװענט דען שוין האט ־איהר

• מ.נין ךעם.ערשטען מיט לאנג ־שױן

נא־ מיר אונ אױםגעטרונקען ׳ געזא^ט האט.^ר !ןועג ^לילןליפען א האט -לחי.ים/
 זעהר איז אונ װע; ךעם אױף ^ליק מיט טשעמאךאן פילק א אנגעװאונשען מאהל א

.אווע.קנעגאנגען ל;קליף4 אונ ?ךעהליף
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О

 לעבראפט טיר אכםנלא דער פון מישרת דער האט שעה האלבער א מיט ^פע^עו־
 נעװאהר איף בין חשבון דעם פון .אלסױא ךער פון אחשבון מיט לאנק3 ^עךתקטען »

 דבײ צאהלק אץ־ דאךף ךרום ׳ ״האטעל״ גאר הײסט ״אלטױא״ מײן אז געוואךען׳
טײערער• .מאל

-מאל « ,קא^ט ״נאמען״ א וואס אט .

וואקזאל.- צום ^עפאהרק איף בין אזײגער נײן

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
־י

XII.
 ?לעלאםטאק אונ ט־אךנא איןער װאל־שא .קײן ווילנא פון װאגאן אין פאהרעלךיג

ע געזעהן.עטליכע לעבען מײן אין מאהל ךאם.עךשטע ךארט איך .האב ?ג  ליטװא« ױ
• שאנע זײ פרן אײניגע דערצו אונ טשקעם

ליטװא־ ױ?גע'שאנ.ע צװײ ךי ווי ללײך מיר פון אי?יט לאכען אויף טעלט איהר
 שטאןק אױף זיף האבען װאגאן אין נט;ב:עקא איצט זיןל האב איף װעלכע מיט טשקעם
 אץ־ זעה לעיען מײן אין מאהל .ערשטע ךאם ״אז געזא^ט זײ האב איף רוען צולאלט

.ליטװאטשקעס״ שאנע אונ יױןגע

 זײ האב איף וואם .^טפערען זעל?ע ךאם איןל וועל לאכען אײער אויף נאר
 ג<עלעןט לאהךען אםןז װײנץסטען אם אךער ^עבוירען איז וואס ד.ה.ךער •ןעלננטפעךט:

 איף אז ^לויןען ^עווים מיר װעט דער ,פאךאלנק < װאהלין ״ קכײנא:או אין איןז ווי אזויי י
ע .קײן ניט פלל כזען באלעלענט אךטער ךי אין ליגק. .קײן זאגניט  ליטװאטשקעם לו̂נ

 אײנ■ ,ליטװואטשקעם אלטע ךאךט נאר בא;עגענט טען שא;ע. נא־ שמלעסט יזוער
 ווײניג• אם אךער׳ ״עטלי^ע פנ־ם .ךעכ א־ײף ׳ ךךייעז אץ אײ^עהױקעןטע ׳ ^עשרומפעגע

 איזךאס אךבײט איהר ,האר װאק^ען,עטליפע װעל?ע..עם אויף פךאךיןוקע אײן ?טען.
 איהר ײעלכע מיט חךר־ױנגלעף ךי פאר ?לעטצליף דאו־ע באקט זי וואם מעהר

 מ*ט לערענט װאס ליטװאק .קײן ניט האט ןי ווען אונ ״ לערעלט ?ולמד ךער ליטוואק
 ךאם מעסט פאךלא^עם. װאשט זי אךער מאךק׳ אין גײגעל אחם ןי טךאלט .קילךער

.נךבות נאך ארום גאר געהט זי אךער המךךש׳ל בית .קלײן א אין שמשיטע א ״ פעלד

גע״ יערע אין אפילו געטראפען אמאהל לא אײך זיף האט א$שר ,ניט װיים איף
 איז.קײן ?*יר אז אײף שװער איך נאר .ליטװאטשקע שאנע ױ.נגע א באגעגעגען לע;ךען
 נעצ־ ײן5 אין לעבען מײן אין מאהל ,עךשטע ךאס נאר פאךגעקוממעןז ניט -מאהל
• כייזע ט'לער
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♦װאןשא געקומטק.קײן איף פין אבע^ךם טאג זעלןען דעם

איבערגעליטען•«■ אונ אײערגעלעבט אץז האב וױפיעל וואךשא! װאךשאי אך
 סיר איז .קראפטען וױפיעל צוגעקומטען״ צײט דער פאר גזיר איז האר לרינע וױפיעל

 איך וואהגענךיג ;אהרען ביםעלע אזא אין .געשעהן איז אללעם אונ א?געקומטען<
.אונ י ױאךשא .  חאטש־ ,ליעב נאןז < װאךשא ׳ ךיף איך האב דעשטװעלען פון אונ .
 געליטען פיעל אזוי האב איך װאם דערפאר א?שר .װאם פאר ניט ווײס איןז לןלעבען

? האך׳ן מענשענם ךעם פארששעהן .נןען װער ? דיר ײ3

)װאךשאװער<■ דײנע װען פ.עם אין ניט אפילו בין אונ ליעב ״ װאךשא ״ דיןז דאב איף
.״ליטװאק״ פעךשטאנח זײער )נאןל נאמען שאנךליכען דעם מיט מיף רופען יודען

אויף־ אפקומענעש א כאר ׳ פאךליעב אן ״עם .נעם אונ כעס אין ניט בין איך
ט ךער ל ע ו • ו

.דעךצהלעי אי־יןל אמת גאנצען ךעם ,זײן מתודה אײף פאר ^ענךליף זיף איף,מוז
ק מײן אין מאהל םף א האב $עלב:?£ט “אין אי  בי; :ליטװאקעם געזילדילט.קע^ען לען

 אללע מיט ^לײף איף האב .אוקרײנא אין ׳ געבוךטםשטאךט מײן אין ;אהר ?װאנציג
 מיך מען האט דודר אין גא־ .ליטוואקעם פרן געשןעט אונ ל.עלאכט ױבען ךאךטיגע

 ״ליטװאק״■ איהם: נא?שכײען אונ ליטװאק א זיף נאכקרימען אונ שפעטען אױסגעלערעלט
.קאפף׳ז .צלם

 מךהי װאךשא אין ךא מיןז שטךאפט .גוט צאהלט אונ לאנג װאךט וואם דער אונ
א ןנ^ד ך .-ליטװאק״ אויף איך הײם מךה-

 פאדאללער ״ װאהלינער ׳ אוקרײנער ,זעמליאקעס טײערע ליעןע מײ;ע איהר׳ אונ
 וואכן פאר װעלט דער אויף אבקוממען ױדען פרומע ווי ווילט איהר אױב ״ יװ־ען
 אביטל דורף זיף פאהךט ,ליטװאקעט פון אךטער אי;?גךע אין שןעט אונ לאכט איהר
 צװאנצ־ג אונ הו.נדערט איןער פאךשפארען שױן וועט איהר מיר׳ ^לויפט װאךשא. .קײן

.וועלט יענער אויף אבקוממען ;אהר . .

 אללע מיר ווען צײט נוטע ךי קוממען אמאהל שוין וועט ווען \ יוךען יוךען.י אוי
 ״ליט• ניט ״יוךען״ :נאמען אײן מיט אנרופען אלדעךע ךאס אײנס זיך זאלען ױךען

ע* ״סלנלדים״« זאקאנא״״ מאושיעעװא ״״אללאקי < חסיךים״ «פוילישע נואקעם״  /׳םאך̂י
 ״גך^ קװערער״-:9״ י ״גערער׳'״ /,״אךגענטינצעם ״טאלנער״ ״פאלעפטינץעם״ .רער״

.װ. ז. א. ״לופאוועטשער״ ךזישקער׳•

ק ווען. .. צײט גוטע ךי קוממק עץין ^ועט וו . עןי ך ריו א פ
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שע ^עשיריות ױךי
.)רײזעגדער( װאיאזשער װדישען в פו; ג$צדערצאהלט

1.
 װאךשאװער געוויםען א בײ שטעללע א ^עקוממען איף האב «9• אהרזי אין

 אין םיגזךים ױדישע צווישען םחוךה זיץ פארשפרײ^ען ה. ד. רײןענךער אלם $אבךי_קאנט
 א וױ מעהר ,גערײזט אונ ^ערײןם איך האב א;אהר וױ מעהר אונ שםאדט -^ערשיעדענע

ל די אין אךער ,וואגאנעם ךי אין אבגעלעבט ^אהר  לי אין אונ ווא^ענם ;עגלה׳שע «
- .קיעטש?ןעס;אונ ױאגזאלען ,אכםניה׳ם ,.״האטעלען״
 וואס מיט ניט וףיסט קען ורען זיײט אז_א ה. л צײט םוכות נאך ^װעזען איז זןם

 ארויםגעפאהרען כץ איף יוען .שליטק א מיט אךעי־ ראדער טיט צו ארויםצו^אהרען
 גערעכנט הא!ןק מיר ,בלאטע א ^עװעהגן איז < גוב. л)״« װ א ר ו ק ם א ר ц פץ גאכט עאר
ץ אבקימען נאכטלאנער אויף נ לי א ס ך א י ץ. קי  א חאפען אנגעהוי^ען האט ״עם נװ־ ,_

 אנגעהויבען דןאבען ךאדער ךי שנעע, א;אםסער נאר געךיכטער א שי^ען א>נ פראםט
 מיט איז שנעע נאקער דער אינ ארויםצוי׳*ץ.ען קישגןעם ךי נור רידעס אויף ■שפרינגק

 דער מי־ט צחאמםען פעלץ כעם דוךך , בײנער ךי אין ^.ענןרא^ק .ך,אלט ^םסענךע א
 ךער ,פי^םטערער אינ פינק^ערער םאל אללע אנגעקוקק נאכט ךי איז ךא אונ ,.בורקא
 בין איף אוג צוים דער בײ §עךד די פיהרט בעל-עגלה רער ,זײט דער אין געהט װאגען

ק ,פום צו געהט <ק3 ,אראבגענןראכק  מען װאךט איץ מיט . װײ^ער זיך זעצט ס
ק נאר ניט אהרטזפ  שטוממע די מיט אונ פעל/עגלה ךעם םיט זיוזאממק זיך מוטשעט ק

 זענען י.עצט ,פעךד מיט א^ל״עגלרי מיט פאךשױן ךא.קײן ניט איז יעצט .§עךד
 מינוט יערע ,אױםציהאלטען מעהר ךא ניט ^ראפטען _קײן פךאםט אין ̂־ם ,גלײף אללע

. יאהר א איז
 מיר אונ קרעטשמע ךי.?נךשטע ךערזעהן האבען מיר ^עהאל^ק האט גאטט נאר

ען . פריה גאר נאך ^עװעזען איז חאטש;,־ם גאכטיגען בלײ^ען דא ^עשלאםםען ^אן
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ק רערװאכעמט זיף , פערץ דעם אראבלעוואךפק ןיף פון האב איך ווק ענ  * אויעק נ
 איר װאו אתמקינןען אנגעהױבען זיף איןז האב טהעע גלאז ^ךשטע ךי אויסגעטרונקען

 שמעלןט ;נם ,ווינקעל אין;עךען רײן ,געשמירט לעהם ווײםע מיט שטוי ;רויםע א :בין
 לעפאךבט א א.לןעגען ,ןעט פארבעט גרו־יט א שטעהט ;ליכטיג אונ וואךעמקײט מיט

 , ?אנלןלעף הילצעךנע װײםע .עטלילע , טיש גרויקער א שטוכ מיט אין *(, .באנקןעטעל
 שאפלןעלעף קלײנע־ץווײ אונ שא?.ע געפאךןטע גרויםע א ךיןייטק אין ,באנק לאנלע אײן
̂ען שאפעם ךי אויף ^אנלןלעף, די ווי האלץ א1א פון  אויםגעשטעלט ארןעגונג אין דע
 שטוב. אין זיף ^עפינט אייף . כלים בלאנעגע אוג םעשענע ,קופעךנע ,ביםלעף צו

 בעםטען אין ארט ןיין אויף שטעהט אללעם ,זאכען שטוב נאטהיגע אנדערע }אןל
.אךרענונג שאנםטען
 אךיבעױ פון ױד א : בתים־זעלבםט .?ילי3 ךי טאקי װאהנען שטוכ גרויםער דער אין

 אוג געזינךטער אוים ד;הט ?י נאר ;אהךען ךי אין אויף פנז״עט ווײב זײן או: זעכצינ
.אלטיטשקער איהר װי שטאךל,ער
 ״שלופ, איז שטײגער ךער ןױ ,אבגעגעבען מיר האט בעל־מת דער ןוי ךעם נאך

: געזאגט אלטיטשקע ךי מיר האט ,,עליכם״
 אײך װעללען אונ ןאנלןלעןז צושטעללען באנק ךער צו אײף װעללק טיר -

 םך א פערןינךיגען צו ניט ב״ה האפען טיר «שלאפען צו ווײף זײן אײף װעט .ןעטען
 טיר זענען פערערן אין.קײן ב״ה אונ גאגז איף האךעװע ווינטער ;עדען ,בעטגעוואנד

• זשעךנע ;יט
 ךא ניט איי ;־ם צו געפרעגט איף האב ןעםטװענען פון נוד געדאנסןט איףשהאב

, מיר פאר ציממער פעזונבער א
 אונזערע. װאו םפאל;ייע אײן נאך אוג װאהנונג נאנץ אונזער אין ךאס אט ,נײן -

. שטאךק אןג געזונד זײן מיר זאללען ןיי ,װאהנען קי.נדער
 פארפאהרעך װאו,עם ל^עטשמע .קײן >יט רק איז אײך גײ ? זשע מאש -

? אוךחים
ךער אין אונ ,שאנק א אהן נןרעטשמע א ^עזעהן איהר האט װאו , ניק -
״ אכ .ןעלטען זעהר זיף מק שטעלט ביא^ען .קײן דא ניט איז ;גם װאו קרעטשטע

̂עלױנט האט אמאליגע;אהרען  פאהנק .קײן װען ;אהרען אמאליגע ,שאנק א האלטען צו .
 גרעם־■ ךעם אויף אויםגעקומען נןיעטשטע סײן איז בעוןעזזגן ניט װעלט דער אויף נאך איז

ק האט אךעם געפאהרק.ק*ין ^ען 1אי :טראלןט ^ען  קכעטשגזע מײן דוךכפאהךען געםוזט ט
ק אין  םף א אײןז איך דארף װאם , כןרעטשםע מײן רוךך אויך װ1געפאוזרען.קײן.ק;? מ

ט׳ק האט געפאהריען איז §ען אז מאסקעװ ״קײן .פײטעךבאךג ״קײן אןש - ךערצאהלק
ניפ קרעטשםע מײן האט .קײנער \ אבשטעלק געמוזט לןכעטשס־ג מיץ ;עגען אויך ןיך

עאלגיגר אונז^ר צו אונ רבי׳ן םאךיגערער צום אוי״לאנר אפילו.קײן ,אויםםײןען ^עלןעגט

).* в קלײדער אויף קאסטע! א מיט צהעמםען אפעם «ל׳ט-מ^דייטע לצערנע ה,



 איז у:. װען , מליץ גוטער א ,נעוואשק ניט ,אונז פאר ךאךטען זײן זאללען .זײ ,־ביץ
 בײ זיןל האט ווער .ווער . איגעשטעלט מיר בײ אויף זיך מק האט געפאהרען זײ צו

 •УЩ , ,קנואךטיערמײםטער רער , אים§ראװניק ,.קאפיטאן דער ,אבגעשטעלט ניט מיר
 ןעשפאנט ?עוד זעקם מיט געפלױגען איז מען ,אויף גובעךנאטאר דער אונ ךאלען

 דענםטמאל ; אבגעשטעלט זיף מען האט מיר בײ אונ גלאכןער פאטשטאווע םיט ,נאשפיץ
 §ער• ? איצט פאהךט ווער ,איצטער ניט אבער האל^ען צי שאגק א געטראגען מיר האט

 באהנען וויםטע ךי איןער אלץ ,טראקט פךאהליכער גרוי^ער אונהנר געװארן איז ױאקםען
 טךאנט.ןײ אודאי .װאגזאלען ךי אין שאננןען מאכען נעוו־אלט אלײן זיף האבען וואם

 אוגז.קרעטש• גײ האןען ז״ײ װק מאכען צו שאנקען גע?זעבוליךטע *עפוצטע שאנע אזזינע
,פרנםה גאנצע ךי צוגענומען ^ערעם

 אין גלײף געקוקט איהר האט אלאער דער אונ ךערצאהלט האט אלטיטשקע ךי
 ךא ״ג־ט : אג,טזגעז אונטער מאל אללע איהר אוג יאךד ךער מיט געשאנןעלט מויל,

.אםאלעע,יאקךק . ק . .נאהנ .״ .
.נעפרעגט איף האב ? פךנםה ךער אין יעצט אײך .עם געהט נוי אונ -
 מיר , אנגעהוי^ען פךאהליןל וױרער אלטיטשנןע ךי האט ,פעוזינריגק צו ניט -

 ניט זענען מיר וואם ניט או;ז ןערלאזט ר , ניט טענות .קײן ם ה י א צו האבען
 ,קויפען מירניטגעהן םילכיגעםב״הךארפען צוךערמאהנען; נאמען ליעבען ן י י ז יועו־טה

 ניט ,השי״ת .;עלויפט ,םיר דאךפען געלד ךיךה לןײן , אונזערע אויף איז קרעטש^ע די
 קאםטעל א ,ווײץ א,קאיעץ אמאל האנרלען צו אויף גילדק פאר א ,צאהלען

 צו ניט אונז כײ אויף זיך געפינט , כאשעךט ,;יי צווואם קאךעןז _זאק א ,געךשטק
. §ערזינדיגען
 ןער ?זיט געשא?ןעלט ,ארײן מויל אין איהר ̂.עקולןט װײ^ער האט אל^ער דער

• פערזינךיגען צו• ניט : נאבגעזאגט אויך אונ ^ארד
 שטיל״קײט דער אין פלוצים , געךערט האבען אונ געזעסע; םיר ן.ענען שטיל אזוי

 זיף גאמבלןעט מען אונ גכורא לערנט מען ווי ניגוךדעל ױריש א רערקערט איך האב
:נאז ךער או^טער ךערבײ צו פראהליף
. געפךעגט איך ד.אב ? דארט װאהנט ווער -
̂־ען ןיי ״ לעבק זאללען קינךער מײנע ,געזאגט אײף ןיןד האב איך -  מיר ײ3 זי

. ן,אםט אויף
?! םפהמא שוין איהר האט קלעך:אײני איג נא -

 מליצה גוטע א ײן1 זאלז זי ,טאכטער איעציגע אײן פון אײנמןעל םײן איז זי -
. גוטם אלדעס ישראל כל אונ או־נז פיר אויםבעטען אונ

איט איהרע פון ווי געשיכטע טרויעךיגע א דערצאהלט װײטער מיר האט זי אונ
דער אויף איז ךי אונ טאבטער אײן דערצוינען קוים זי האט געהאט האט זי וואם ק̂י

ער איהר אוג איע פינף ;אהי א פרן מײדעלע א - אײנילןעל אײן געלאןט ^.
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 ״קאםט י;ע3אײ טיט געטאבט ךזתויה אונ איהר.^עךצױגען האט - אלטיטשקע ךי - זי
. נדן רובל הונןעךט צוױי מיט אונ

.טרעהרן ?;טליכע געלאזט זי האט דערצאהלען בײם
. אויגען ךי אין טרעהרן נעשטעלט אויף ז\ך האט אלטען ךעם
 ווייקען א אין ױײבעל װנג א עקוממק אכײננ םפאלנע דער פרן איז דעם אין

• משיפיק
 אנ• זי האט ,לעפ״ן אונזער טרײםט, פארמז>".״ן,.אונר>ר אונזער איז דאם אט -

. פרײד פאר לײכטען אנגעהויןק האןען או;גען איהרע אונ װײבעל דעם אויף ^עוויזען
 געזעצט אויך זיף אונ מיר צו ךעם,קאפ מיט געטהון שאקעל א האט ווײ^על דאם

 פאר א האט זי ױען נאבהער נור שאםענךיג אביםל געזעםען ;י איז אנהויב אין . טיש צום
 הײקעשער אביםל איז;י ״מאמע״ ררפט זי ע3װעל אלטיטשקע דער מיט גערעדט וואךטער
 וואם קינד א ווי מיר אויף קונןען אנ^עהױבען אױגען שװארצע איהרע מיט אונ געװארן

.מענשען נימנם א זעהט
 א אין אנ^עטהון םפאלגיע פון ארײנגעקומםק מאנן װנגער דער אויןד איז באלד

 סיר האט זןר .האנד כעכטער לער אין געךרעהט אײנעם אונ קוטאםען צװײ מיט חאלאט
 װאם ^עפרעגט סיך האט נאכהער , שלום,.עליקם פראהל/כען א אבגעגעבען פאלד
 זיצענדיג אכהער3 אונ ױעלט״ דער אויף ױדען וועגען נײעם גיטע ״מיט ײף.עפים וזעךט
 ךעם אויף גוט נאגץ איז װאם אײנעם ווי אונטערןעזונגק שטיל מאל אללע זיך טיש גײם

. געמאכט ;עשעפט גוט א װאס נור האט אונ האךצען
װעט• צוזאממק אונ אי^נד גאנצק ךעם פערבראכט צוזאמחען םיר האבק אזוי

 פון;אהרען ןיך ״קענען מיר גלײף ווי געװארן הײמעש אללע זענען מיר .געגעםען שערע
 צו ארײנגעןע^ען פאר-פאלק ױנגע ךאס מיף האןען אבענד אײגענעם בעם טאקי .לאנג

 .על3 א פאר װאם אונ אײנגעאךךענט זיןז הא^ען זײ ווי זעהן {אלל איף םפאלניע אין זיף
.איז זי ב;ת'טע

 י.עדען אין כיץ אונ שאן ,ארלענונג ^עםטע די געװעזען ךאךט איז װירקליך אונ
 שאנע זעהר אונ קישעלעף ^לײ;ע אונ .קישק םיט פארפוצם איז פעט דאס .וויננןעלע

 נאנק• ^ע^אליטוךט א כ־ןענען א ,מייז מײדעל נאך אויםגעהעפט אלײן האט ױ װאס ציכען
 שאפע דער אריף , גןלײךער אויף שאפע א מיט קלעף;פ.אנ נעפאךןטע ץווײ א בעט׳ל
 ,מאנטעפױרע פרן פילד א וואנד ךער אויף , בעדען װילנער לעךעךנע נײע אין םפךים

 נאך א?נ ,ו§ערד א אויף כײטענךינ ^עגעראל א פון בילד א זײט צווײטער דער אויף
.פא$יער קאליעךטז אויםגעשױךען פון צאצק״ם קלײנע

 שלאפען ^עגאנגען ל/גדער ױך איז אנךערען דעם אײנס װאונשען ןעסטע די ?ויט
 ניט האב איף נור געווארן אנטשלאפען געשסאק זים זענען אללע אונ גײלעגער זיין אויף

 רי רען ׳ געלענע־ ךײן אונ װײן־ א זעהר ;עהאט האב איך חאטש , שלאפק געכןענט
 ^יך אזוי זיך האב איף וועלכע מיט פאמילןע גלילןלי?.ע נײ;נר דער וועגען געדאנ^ען

.שלאפען געלאזט ;יט מיף האבען בעפכײנדעט אונ כןאנט
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 א ! זײן גלילןליד אונ לעיען לערגען ױף דארף י;ען וועמען בײ אונ װאו ,אט -
 שטופ ף מיט צוזאממען שוין פעו־טעג גאנץ זיײנר וואם פאלק פאר צוױי פון ־פאטיל:;•

 רוד\ג אזוי אללע לעבק אונ רובל הונדעךט פינף העכםטק אין כעטלעפען .קק .זאכען
 מען , הנאה מען האט פוןײערע^אף צײט, צוןער שלאפט מען אונ ?גםט מק !גלילןליך

 גל;קליר אבלעבק ז.יןד דוכט מען לעןען.קען אזא נײ ,קאפפערךרעך,?נגישז ניט״קײן ׳האט
 וױ מעהר לעדעם;אהר ניט ךען איף פערךיען \ אמת׳ע;ןשירות הײפט ךאם אט .דוגדעךט;אהר

 אײן חאטש איך בין צו ? לעויען מײן פון דען איןז האב וואם אונ רובל דערטזהױ פינף
 נאקטיג דארט טאג אין־ װאר ? ;עלעבט רוהיג אונ געוועז׳גן גליקליף לעבען מײן אין טאג
 פאבךי■ דער בעל־פית מײן אפילו אונ נא , קינרער אונ װײב פון װײט שטעגךינ ,ניט .איף

 ןועהר םןל א פערדיענט אונ ארום ניט פאהרט ױאם ,ארט אײן אױף ךצט װאס .קאנט
 צייט ״קײן מאל .קײן ,צוטראנען ,רעש אין שטענךיג ? נלינןליכער דק לעבט ,מיר .פון
 ׳ קונלק זײ;ע פון פךאטעם^ען ני;ע פאר מוךא ךער אין טאג ח>דען ,אברוהען זיף ;יט

 פארמאלענ■ לעבק רעש׳נךיג צוטראגען אזא בײ אונ ,צאהלען צו ױער,םלק טאג יעדען
 ײן1 פון הנאה מעהר ניט ן$ר $אט רובל טויזענךטער צאהנדליננ ^טלייע שאנע דיג

. אגטזגעז אומשטײנם איף ווי לעבען

 ч יאהר שורארצע אלדע צו ,קשונעים וױ אללע מיר לוינןען אונ רעשען װאס צו אונ
ק רוהיג אונ קליף:גלי ,גליק ראם האפען אללע וויללען מיר ? איז ימאם עג  אין אונ ״ ל
 ^אבצע ךאט אונ ךי;אהרען אונ געזונד דאם מיר פארליערען ,בעשען דעם אין ,לויג״ען ןעם

 וואם מענשען אזוינע גײ דא אט - ? גליק ךאם גאר איז װאו אונ ,אוועק אזוי לויפט לעבען
 גליק דאם .קק אז;ערער נאכלויפען גליק דעם לןען רארף װאם צו .ניט ןעם ינאך לויפען

 איך ,זײן צו גליקליף געװענדט אלײן אוגז אין נאר איז ̂עס !ד>ל?םט ןיך בײ געפינען
 נןק תבל טויזענך אדער הונדערט פינף אז פועלען פעםט ןיך $ײ מאל אײן נאר ברויף

 לעןען גל;קליך אונ ציפריעדען ךין געװיט איף װעל ,לעפען רוהיג א מיר .פש־זילעק
.פאלויללע מײגע מיט צונאממען

 ^טליכע ױןז האב איף ,נאכט גאנצע ךי אבגעלעגק איף פין געךאנקען ךי ?ױט
 פער• אז.א אװעקגעגעבען איצט געװים װאלט אונ קינדער אונ ?־רוי מײן אין דערםאהנט מאל

 קינדער אונ פרױ מײן זאל איף צוזאטמען, פערטאנען פאלק פאר קליכע־גלי ^עגקווישײנע
.זעהן איצט ^ענק

 טיט אויפגעװעל,ט ?ןגלה בעל מײן מיך האט טאגען צו אנגעהויפען האט ווען
.פאהרק״ צו צײט שוין איז ״.צם וואךטער ךי

? פאהכען ווײטער װאואהין ,ענלה; בעל שלעכטער דאזיגער דער ,;ער וױלל וואם
 גליקליף רעש אהן ,געפילדער אהן מען לןען דא אז .גוט אזוי איז ךא אז ,פאדךען וואם צו

? גליק פרן אױעקפאהרען וואס צו ,לעבען רוהיג אונ

 קינדער זײ;נרע טיט אוג כית־^ע ב:׳>ל דער מיט , בלת בעל דעפ מיט זיך האב איך
.פכייגר .?גו אלטע ווי / ליעבליף ז־׳נהר ןעזעגענט

105



106

 האב ןפעלץ דעם אין אנגעתקט װאגען בעם אויף זיצענדיג אונ פאהרענדיג אונ
. ןעטראכט מענשען גלינ,ליכ;• ךי פון לאנג ^אף איך

П.
 װינטער ^עוועזען אקאל נאןל איז אינ.ןנס ;אהר א אוועקגע^אנגען איז צײט פון.ךער

 и ו א ר ו ק ם א ר פ גןײן ץ ע י.נ ל א ם ך א פון.י ווענ דעם אויף נעפאהרק וױיטער בין אונ
су ׳איז ױענ ךער .שליטען א ?ןיט געפאהרק זענען םיר ארנ שליטױעגם א געורעדען איז 

 זןאט פראסט בער / טתקען שנעע ןער ,טיש דעם אויף ווי גלאט ,אויםגעריבען געוועזק
 אונ .על-.עגלה3 כער • שליטױעגם ז?גלטענ.ער א ,געשײנט האט לבנה ךי אונ נעהאלטק

 גע?לוי;ען נור געפאהרק ניט זיף ךאכט זע^ען מיר אונ פרעהליף געװעזען .ןענען פעו־ד ךי
 אויםגעבעט זענען §עלרער ךי ,נאכט וױנטער זעלנטענע א .״טראיכןא״ רוםםישע א מיט ווי

 פארטראפט שטיל שטעדיען בוימער גראהע ^רײז ךי ,ןילבער װי קלאהר: , ןעןז װײםען מיט
ם א אין  1אײ ^יט לע$ק ױמנר אין האבען ױי גלײך ווי ןןרענםט אןוי אונ טראכטונג ךוי

. װארעמם אונ .קאלטם אי^ערגעלעבט ?אל
מסשבות. ווים§ען.ןײןגרע ;וער._קען

 פאר- שטילקײט אנגענעהמען ךעם אין אונ טראגט אונ טראגט שליטק רער אונ
 פארגעםט םען ,איז וועלט גאטטם שאן ווי װאונדעךליך .װי - .אללײן ןיף \щ טראכט

 שט;קעל קורץ סעגשענם ךעם אין מנש ש^ענךיגק ךעם אין פארגעםט טען ;צרות ךי אין
 נור ,לעבען זיםען דעם ליעב צו שװער ניט זיא אללעם / זיןד טרא?ט פוען אוג לעןען
ק ען ק לע^ען ,ל ען ל נ. . או

 גיטע מײ;.ע אללע אוג קינךער מײנע אין פרוי מײן אין דערמאהגט ןיף האב איך
 שאדע ,שאדע :געטראבט ןיך אונ ווארשא שטאדט ^רויםער ךער אין װאהנען װאם פיײנד

 װעלט גאטטם װאונדעךליפע שאנע ךי דעהן ניט »ײ .קענען שטאדט ;רויםער דער אין וואם
 אויף■ זיצענךיג ,היממעל פרײזנן אונ^עכען ,§עלר ?רײ׳גן .ךעם אויף ךא זי זעה איך ווי

.איצט האנ איף וואס ?.ערגעני^ען דעמזעלבען האןען אוג שליטען פליכיענךיגען ךעם
 שלעפט ,שטאךלןער פליהט ,פעךךלעף ןשע פליהט :שרײען מיר זיך וױללט %ם אונ

• לעב איך אז - פליה איף אז פיהלען טעהר נאף זאל איך שטאךק שליטען םײן
 לעבעךיגע זײגע מיט בעל-^נלה מײן צווישען זיף איבעררעדען פרעהליגע דאם

 האט שליטוועגם גו-טען דעם ל?םר שםחה גרוים פון זײ צופײפען אונ.זײן פערךלעך
 אנדעךש ״עפים אין ?אל אללע ייך האנ אוג צושלאגען געךאנקען מי;;ע מאל אללע

. ךערמאהנט
 שלעכטער א געװעזען ךא איז װינטער אהר׳ןזי * פאר וױ טрדערםאה אויף ןיף האב איך

 גליקליכע די אין ךערמאהנט ןיך האב איף .געװארן פערשוואךצט בין איף ווי אונ וועג
 בעפרײנדעט זיך האןען םיר ווי / גענאכטיגט איפער דאנ] האב איף ווען קרעטשמע אין
ײ3 איז ם5אונ! פרײנד אלטע ווי זיןד צושײדען בײם ;עזעגענט זןל האבעי מיר ווי אונ



 פאר^ןשטעלנג שוין זיןז אונ לןכעטשמע אין איפערנאכטיג־גן איצט געבליבען פעםט מיר
 צװישעי שטונךען £נטליכע פארברענגען דעם פון האןען וועל איף וואם פער^ענעען ךאם

.כזענשק גליכןליכע אונ ליעןע י
 האב ־пуд ךי פאר קויפען צי^עזאגט האב איף װאס האיער טאפ מיט.?גטליכע

.קרעטשטע אין אונטערנאכטיגק געפועלט _על־.עגלה3 מײן גײ איף
 צושפילעט זיןד ,^עוועזען קרעטשמע־ אין צוריק איך גין ארום שעה האלבע א אין

 מיך האגען זיי , ךערהײם אין זיןד פיי ווי ןעלץ ךעם אךאב^עװאךפען ,צוגארטעלט אוג
.זײ איף נור ךער.?ןענט באלד .  אויף■ פעראנךערונג ^רוים א פאר וואם ! גאטט מײן גאטט .

.ךאךט זיף געפינט וואם אללעם אויף אונ הויז גאנצער ךער אויף / אללע ןןי
 1ך ,אױפגעראבוט ניט יאהר א ךא שוין איז גלײןז.?גם וױ ,בלאטיג / גאם , נןאלט

 שםוציגע אין קישק צװוארפען.עטליבע בעטען ךי אויף ,פאךמיםטיגט שווארץ אין /נךד

 גאנצע די איז באנק-בעטעל .^עפאךבט דעם פון ,או־וים קונןען װעלכע.פעךערן פון צ;?ען
 דעהט שאפעם ךי אויף ,שטריקלעך םיט געבונדען איז טיש דער ,אבגעלןךא^ען פאךב

 ךי אוים איצט ^עהט שאנער ניט .לים3 מעשענע אונ קופערנע _קײן מעהר ניט סען
 בלאטע אײגענע ךי ,אינאךדענונג אײגעגע די אויף , װאר^ט פאלג פאר ךאם װאו םפאלנע

 צוואק אײן אויף ךיט ךער אץ קאפז ךעם מיט איצט העגגט מאנקעפױרע , שמוטץ אוג
.גלאז ךאם אויםגעשלאגק איז געמגראל דעם אין איג

אללע. !איפעתעביטען ײי ! שרעקליך אױם אללע זײ זעסען ווי אלײן זײ הײנט
,געװארן ?נלטער יאהרז צעהן אויף זעגען אהרזי דעם אין

 קנײטשען( טיט פול איז אלטיטשלןע ךי אוג פיס די אויף קױם ךןד האלט אלטער ךער

. קוים אויף זיף האלט אונ צו אפט הוםט זי געווארן
 האךץ־ דאם ,פעךצ־ג יאהרז א פון ױדענע א ווי פנים א האט ױײןעל ױעע ךאם

 איהרע גור , שטאק>נם ךי ווי האנד ךי אײנגעצױגען, באקען די / אײנגעפאללען
 מיר פאר איצט שטעהט זי .אױם זעהט ןי ווי ױנגער סך א אין זי אן אוים אגעןזז אויגען

 щ קושט אונ נןאלדריכעל אדט אײן אין אײנגעוױנןעלט האנד ךי אויף קינד א מיט שוין
.סאךצען גײם אן חאפט אז.עם אומגליכ,ליך אזוי גור ,שטײ^עלט אונ מאל אללע

אהךיגערזפאראי ךער , מאנן איהר אוים זעהט ער3שרע?(לי אונ ^ךגער נאך
.קוטאםען ךי .םיט חאלאטעל אין ױנגערסאנטשיק ךנ^ענךיגער ,לעכעדיגער

אללע. אונ ױד דערשראכןענער אײ^עהױקעךטער אײן ^עווארן ךאם איז ;גפים
 אוג < נאז די ,טש;א.נ,עס ךי ,באךד ךי :אויםגעצויגען געווארן איהם אין זענען אברים

 אבגע^ליאנןעװע^ע א אין אנגעטהון געהט .ער ,אײנגעפאללק טיעף זענען אױגען {ײנע
 אויםגעמוטשעטען א פון פנים א .ער האט בכלל אוג .קאפאטע פערשמאל^עוועטע אלטע

.צרות ױךישע אללע זיך אויף טךאגט װאם ױךען
 װארטער אהן האט אוג פערװאונדערונג סײן פערשטאנען פאלר האט אלטיטשקע ךי

• געווײקעט אונ געאפקעט ,קאפז דעם טיט געשאקעלט אלץ
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 איף האב ? אײף זןם ^עהט ווי ,פאו^עקומק אזוינם אײך גײ איז װאם -
. געפרעגט
 זי האט ,ןיין מךחם נמ־ זיןל זאל גאטט אײן ,ױד ליענער מיץ ניט גאר פרעגט -

.אויגען ךי אין טרעהרען מיט גע^נטוועךט
. ךןגוץאהלט ? אזוינם פאךט איז וואם א^ער -
, ;אהר הײנטיגם בין איןל ,פרײנד ליעןער סײן / דערצאהלק אײף איף זאל ;ואם -

.^עווארן הךל ןדיל ,געךאנט י/ךען לןיײ :פא־
• אנגעהױבען אץל האב ו בעראבעװעט , ןעגנ^׳ט אײןל האט מען -
.אפהי^ען ^אטט זאל , חו׳׳ש -
ק זישע װאם - » ן
. געך־אכט טאכטער ױךישע כןײן פאר בךיםט ךי -
 מײנט וואם פערשטעהענךיג ניט געפרעגט ןערװאונךעךט איך האב ? גריםט ךי -

.דערמיט ;י
 אין לןאפ ךעם םיט ^עשאמןעלט אוג ̂.עזאגט אםאל נאך זי האט ,בריםט ךי ,;א -

. געז״עםקק איז קינד ןעם ?ןיט װײבעד דאם װאו ךיט ־ער
ף ױאם איז נא - Т Т

 לעצטען אין ביז אויםנעצויןק טיף האט זי לןלייניגקײט.י א ,איהר פרעגט ? וואם איז -
 צו• שטוב אין גילדען א ךא ניט איז איצט אונ פארקויפט .פערן_.עצט אללעס . גךאש?*ץ

ךי הײנט ;גךוידט אויף גראשען א פערדיעגען אונ ,געז־^טק קאסטעל א א^אל האנךלען
. װאם מיט דא ניט איז אונ;>ם צופילעװען זי מען מוז קינד א זועט ווײ^על א - קינדער

יאהךען א פאר .ע־שט ,גענו^ען אומ;ליק כער אײך גײ ךןד האט ןשע װאם פון -
צו• געוועז״ק זענט איהר איג גוט אזוי הךע ״קײן_ע:ן ;עװעזען אײןד איז צײט ךער אין

. די.ךײר אין ארײנגעפאללען איהר איןד בין .פךיעךען
גאטט ןױ געװאוםט ניט גאר אונ ,צופךיעדען געוועזק מיי־ אודאי.ןעגען ,אודאי -

,;עווארן געזאגט הײנט אויף הלואי ,נז־אר צו ח^ד נרוי^ען זײן פאר אבצוראנלןק ךבונו 
 גאטט האט פריןןער ,צי גאטט ש;קט אומגלי^ןק בא^עךט איז אז.?ם נור / עולם של

די ט ^ ^י בךיףט. ךי איצןןער אונ וואג]אלען ךי מיט אה^ק3 צו
? ^ךיםט ךי סיט געװע^ען אזוינם איז זשע װאם -
 מײן .דעתאהלען אײןד איף װעל אט - איהר פרעגט ч געוועױען איז ;ןם ױאם -
 רופען פלעגט זי ןועלכע איינ;קעל איהר װײןעל ךעם אויף אנ^עוויזען האט >ןי טאבטער

 זאלאיןל װאס וױנטער, א;אהךען פאר נעלעגען.געווארן שעה אגוטע אין איז טאכטער(
 חאלבער גאנצער ךער אין גלײנען געוועזען.קיץ ניט איז גליק או;זער צו ^אגק .אײןד

 ארײנצו• ניט צורה ליכטי^ער ין4 אין איז עםײ געהאט זי האט קינד טי^ר אזא ,וועלם
 אנגעהוי.?ען ויןז האט (נו עולם, ^ל ךבונו ,איןערלע^ען ;נר ואל גײ^ער סײנע קי^ען,

 שוין האט קינד דאם אז אונ ,״אננעהמען״ געװאלט ניט האט כןיגד ךאם ,ברוםט ךער סיט
צוגע• סילך ״רי האט ךא / װײטיג גרוים פון געשריעגען ;עביך ןי האט ״אנ^עגומעף יא
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 אײןז איך זאל װאם .געמאכט ברוםט ךער אין ראנע א זיך האט יטןעטער אונ שפארט״
 גע- מאל איז;נטליכוע מען ,ךמים״ טיט ״כומים אפגענןאםט אוגז האט ?נם ,בךײען םך א

 דעם. אראבגעןרא?ט טאל פאד א מיר האבען נאכהער ךאקטאר, צום שטאדט אין פאהרען
 פאידנצט מיר האןען לעצטע ךאם ו קאפז אין אױג אײן לןלײףגקײט א ,אינז צו ךאקטאר

 צהײגעריך א דערוױיל .קינד דעם אוג פארגרינגעק ;םורים די איהר אבי פערקויפט אונ
 געשעפטען האניען זאללען שונאים מײנע - ? געווארן איז איהר מײגט וואם נו .געדרנגען

 די ״האקען גאר ךאךף מען אז אויםןעלאזט זיןד האט ?ןס / אפטענןען אונ ךאקטוירים מיט
 מײ;ע. זאל ך,אל,ק ,נעהאקט מען האט נו ,ג־עזאגט ךאקטויךים אללע האןען אזוי בךיםט״
 אנגעהױבען■ זיף ךאנ:ט !יד האט אונ;נם געהאקט מען האט אט ,קישקעם רי אין שוגאים

 ^ךגער ווידער / װאש פון אונ װאנען פון ניט ווײסט )$ק פלוצים איז אט אונ פארהײלק
 פין.לעם האןען אללע מיר ױאס .^עהאלןט אונ געהאלןט װײמער האט סען אונ געװארן

 גיט גאר שוין רעד אי- גאטט, אייין נור טײםט ייד, ליעבער איןערגעליטען ״האקען״
 ע3די.^טלי אינ פךנפה ךי געהאט זינען אין ניט אונז פון .קײנער האט חדשים ?ןטליכע וואם
ל  אי־ בין ךאם אװעקגעגאנגען איז װאס נדן תבל הונדעךט פאר קינךערם די אפילו תי

 ,־עם פון זיך מוטשען דאם , נאכט גאנצע ךי אי־ךם שר־מלן ךאם נור מורול ך^שוין אי
 אט ,מוטער דעי־ צו פיםנןעלע ראס געצױגען מאל אללע האט װאם .קינד אומגלילןלי?ען

 צזואגציג. אויף געײלטעךט ארנז אונ געז.ץ<• גאנצע דאם צוגענומעז ארנז בײ האט ךאש
.פךישט ךאךגע ךי אטז יאהר

 ווען נאכהער אנגערופען װידער זיף אלטיטשקע ךי האט / גאטט געלויבט איצט -
 געזרנד ב״ה שוין ױ איז איצט - אוינען ךי אויםגזטןישט פאךטוף דעם מיט זיןז האט ןי

 ניט. אין .?נם נור השי״ת דער ^עלויבט אונ הרע ?נ;ן ״קײן זויגען צו וואם האט קיגד ךאם
 נאך ;ןף האט ק.ען אונ האנדלען צו אויף גראשען מזומנער א דא ניט / פךנםה .קײן ךא

• !ײן ,קען >גם םוף א פאר װאם ווײםט גאטט ,פארשולךיגט
 אויןד דערװײל אונ אנוואךמען זיך אךײנגעקומען אויך אין וואם בעל-^גלה סײן

 נאד דער אונקער ווי ןלוצים ןיך האט > ברוםט דער מיט ^עשיכטע טרױערינע ךי געהערט
;געטהון אג־ז א

ט, א נ  אױס הײנט , ב:~ אבעל נעכטען י ױךישע״עשירות אײף איהר האט אט -
 .אשמײסער ײענעם בײ מארגק פעוךיל, א זיף לעגט ,עגלה;ב?נל- א הײנט ; כלת בײל
 טארןעי א מיט ױךעלע ר׳ ,געה בית ^על שטאדט אױם פעךךיל א ךעם בײ ,בי־וםט א ךא

 שנ־עעי פםח׳דיגער א;ירב איז ױךישע..עשירות / פךנםות «ױךישע . הײזער פרעמךע איבער
,װאךטעל ״עגלה׳ש בעל א ךא אין ,״שליטען אונטערן

,ווארשא .קײן דזיים א .^עקוממען .ענךליך רײזע לאנגער םײן פון ב״ה שוין בין איף
 פין צופריעען זעהר ^עװעיען איז אונ.ער ךעבנונג אפגעגעבען פרינציפאל מײן האי איך
געטאבט האגען זײ .פלאץ דעם אויף פעםט שט;הק קונדען זײ^ע אללע ,רײיע סײן



ען נײע אינ אויפטראגק יניעע  זעלבםט קונךען ךי קויזק םעזאן צוס אוג געשלקט ײעקס̂י
ךיכיוער װערט פארטעוןעל ױין אוג געלד מעהר נאף לײזט ?רינציפאל מײן ; װארשא .קײן

יעיער אייך וועט פרענק ניט זאל מען ווע^ען ןאמת . פלימע די פליטע וועקםעלעףי ימיט
מען ,_עשיךים ,^בירים זענען .זײ . פלאצער זײ^רע אויף פעםט שטעהען זײ אז זאןען

. קרןןדיטיךעןי אונ האנךלען זי?.ער זײ מיט מעג
 ךי .נעקומםק אללע ז.ענ.ען זײ װיךלןליך אונ א^עקומנזק אויןז איז םעזאן דער

 ךי מיט געקגממק זענען טוזײל < ;לײט דער אץ געווארן ^עצאהלט דעכען זוענןסלען
 םקאן װאךשאווער צום ךאךפען וואם טהײל טאכטער, ךערװאקסענע מיט אונ וױיבער

 צו גאךךעראג ךי ווארשא אין מאכען זיף טהײל ,חתן א אנקוקק פאהרען צוזאממען ןיך
 אײן םיט ,געוךעךען אויןד צירק אין צײט א^ענדם מאל ןאר א איז מען . םתונה דער

. בךיליאנטען אונ גאלד מיט לעהאנגען איז מען / .?גשירים .גבירים וואךט
 דע פלימע װעכןםעלעיז ניײע ןעקומט אונ םחורה װײטער זײ גיט ?ךינציפאל סײן

. פלימע
 אלץ האט .ער , מעניש קלוגעי א אונ םוחר ?ראקטי^ער א איז ןרץציפאל מײן

 פער• מיט האנדלען אבי פארךיענען פראצענט .קלײנעם א ,געשע?טק לכערע ליעב
 ;יט שװעל .ןײן אויף אפילו ,ער לאזט םוסךים׳ליף .קלײנע ; סוםדים לײטישע אונ מעגליכע

י קו;דק פעסטע איהם גיט נוד .-ארױף
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-־ מאכען רײזע נײע א ןרינציפאל;עשיקט מײן מיך האט פםח נאןל
ט געײעזלען איז געקוםטען פין איך װאו שטאדט ;ןרשטע ךי ם ע כ  קוגךען מײנע אונ ב

ק אי : וואךטער ךי טיט באגעגענד מיך ה
 מיר שענקט ; םוחר אוים בין איך / גיט םחורה .קײן דאךף איך , ניט צאהל איף -

• לןינךער אונ עײב מײן פון נשמה ךי כערהאלטען צי )לרוידט אויף נדבה .א
» אײף מיט איז וואם ? װאם פאר -
.געווארן איגענ־רענט בין איף -
 דען שױן אײןד איז .געװארן אבגעברענט אין הײדעל אײער אז איז זשע וואם -

 האט טאכטער אײערע , עושר אײן ,ג^יר א געװעדעל זיף זענט איהר ? ^עכליןען ניט גאר
1 נךן רובל טױזענד צעהן צו צו^עזאגט איהר

. ר ש ו V ױךישער א גקוועזען ^ין איף נור ,אמת איז ;א -
 עס? װאו ישטאדט אין.קײן פאהרען ניט מעהר ^אל איף ^טשלאםען ןיף איף האב ןיא

 אוועק בין אונ גרנות ^עבען קונדען פרי?;־ מײנע גאר כארף טען וזאו ,נט;געבךע .דואט
ט ,קײן י ד ך ב. ב שו

 טיר שענקט ,םוחר אויס יין1 איך ;יט םחורה ״קײן ךאךף אץ־ ,ניט צאהל איף -
. ברוידט אויף נדבה א

I



 §ערװאונדעךט איך האב ? ^עברענט ןען האם גךךיטשוב , אײך מיט איז װאם -
ןעפרע^ט
 קאבריןז / א נ ? י ד .ט ם ע ך ב נור גע?רענט ניט האט בךדיטשוב , חו״ש / נײן -

.האןען;עפרענט ש^אדט םך א נאך ״ינ
 דער אײף ךארט ןשע װאם ? נךךיטשו^ער אײף מיט אן ךאם זיף .קעהר זשע װאם -

? צאהלק ניט װילט איהר וואם נןאפ
 בךענט ױד אײן אז ניט ךען איהר .ווײ?ט ,קאפז דער בפירוש מיר ךאךט ;׳לם -

 זינט חאטש ,א ד ע ש ט ע § איז אבגעבךענט װךק .הונךעךט ווערען ץ י נ ע צ י פ ש אין
. געבךענט ניט מאל אײנציג ״קײן .?גס האט »ענןשעךא איז פ.עטשעךא
 געפאהךען בין אונ פארשטאנען ניט אויף ױךען בךדיטשובער ךעם האנ איך

 / אךעםםא געקוממען.קײן נור בין איף װאו אונ שכפות די פון וױיטער וואם וױיטער
 ױךישע געבדענטע ניט םף א נאןד אין אונ , קאוונאז ,ווילגא ,ראנזען , ־יעקאטערינאפלאװ

 דער יואם .ענטפער זעל§ען דעם געגעןען קרנד־ען מײ;ע טיר האבען , ־שטאדט
ױד .בךז־יטשובער

 נןיין צוךיק געפאהרען מנס מלא בין אונ ?ערשטאנען ניט .קײנעם זײ האב איך
.פערשטאנען איןד האי דא אונ;נךשט װאךשא

זײנע אויף .ע.נטװעךט פרינציפאל םײן ווי געהעךט איף האכ ױארשא אין ךא
: זןרעךיטארק

 אבגעברענט זעגען ױדק קאברינערז / דובנער , ?רעסטער !:יט צאהל אץז -
ט... איןל .געווארן פארשךפה־ט זײ צוױשען אויף איף בין געווארן הלני א צ

 אט ,אײ־ ״נאט 5 וואךטער עגלה׳ת;בעל מײן אין דערמאהגט זיף איך האב ךא אונ
 ױײ אט־,1 ן-א אע פעךךיל״ א ךאךט / ברוקט א ךא , עשירות;ױךישע אײד איהר להאט

! עו^ר ױךי^ער אוים ווײטער אב^עברענט שטו^עי א ױןק .א

111



11צ

גאש אץ אונ שטוב אין

ף א ט ע י ל ע פ (

 אויגק האבען וואנד
אױהךען. האבק גאםען

(лг כפר )כויארטעד
.1 1 •

 לןייך גאר מען _קק לעבעז יןדײטען דעם פדן שרײנט מע אז זיך דאכט מיר
 לעבט־ אונ זיך נעפץט דענן ווי וואךין ,אױשטראכטען נישט נאמען בעםערען

ן ניט אז ױד״ ךער יאהרען זײנע אב י ב א ו ט ר ש ע ך ף א י ו ר א ע * ד ס א  ג
 א־ן אונ ,באד אין ,כילריז אין אזיןל לעבט איװ־ אז זאגען אפשר מיר וועט איהר
ל געפינט ױד ךער װײל , אמת אפילו איהר זאגט דאש ;אךטער אנדעיע נאןד ן י ו  י

ק ווי דארט אפילו אימעטום,  אויס״נאױ אױך וואקשט״ער נישט איהש פארזיײעט מ
щ נאןד .גלות יידישער דער ווי נאמען אימנעלומפעךטער לאנגער אז_א ניט פאשט 

 טראנען כעדאךפט לעבק ױךישען דעם פון פעלליעטאן מאן וואלט מײנונג אײ;>ר
. - אין.קלױז ,גאש אין , שטיב .אין :נאמען אז_א .אונ . .  פאךשטעחטי ;גס װ.״ ז. א. .
 שטענ־יג ב־ה איז . לעזער ױ־ישע ,אײך בײ ,אארען צו אהן נישט הײבט אײןד אז זיןד

 פיע;ר אללע פון אכגע־ךיקט ײין זאל יוןד ךעם קויפט ער אז לי;׳ןב האט ױד א אײנש אלץ
̂עש - פאפיר לײךיג פיצל איבעךלאזען.קײן ניט ושלום הש ,זײטען .געלר. דאך לןאםט . . 

 חילוק קײן נאר איהש בײ איז ,פאפיר באכאלי מיט .שטרוי מיט איהם האךיווען
 יןדעך .נעלד זיץ פאר שהורה פוד פײ>ל וי:א אבװעעגן איהם זאל מע אבי ,נישט

ען  מושר בײמ ביכיל א איהר האנדעלט .מציאות פשךח האנךלען צו ליעב תמיד האן
נאןד טאג כײ שבת אדער ,ארב־ש די נאן־ צינאכטש פרײחאג לײנ־נן צו ספרים־ניק ; т• ־־ י ־•־ ** י ־; т ־־ . : т ־ • ׳ : • т ~ т - *.*Т י ן

 אביכיל פאר אײןז בײ לאננט פאר שפ־ים־ויק מונר ךער אונ .יויןד מיט בארלעןי ךי
איהיי ביכיל? אדינן פאר געלד פיעל אזוי , שטאטש :איהש איהר פרעגט נ,אפ/ 2ג



הט צען אפשר וועט ביביל ךס צו בלאטלי־.י שןד א מיט בוץ־ אניאב אויס א(דװר ז אינו  נ
 לײנען צץ שטאיק ^אל עם אבי .אײנש אלץ איז דאש ,פאפיךליןד יצר״ ״אשר אױס
.שבתים ^טליכע אויף
ק וואש י  «פעהלער אזנזעךע אױף אן ווײזען װאס ביכער נײע ךי לײנק ! ד

 > קינךער די בעסער ?ןךציהען : בךידער ארימע אונזערע אויף רחמנות האבען מעהר
קהלש אײנפיהחנגען בעםערע מאכען זאלען שטאךטפיהךער ךי * כדומה געשעפטען אין̂.

 נישט גאר ךאמיט מײנט מע אז הארץ אין אײננערעךט איז לעזער יודישע ךי בײ
ק וואם אי גאר נישט, אײנענטליןד.לןײנעם מײנט מע , זײ מ  ד־אש ? שיײבט -
 אוישפיללק ךאף מהען זײ ? שרײבען שרייבער ךי זאלק דענן װאש , אזוי נלאט איז

 .ײז. זאיען װאו־זשע .געלד דאןד זײ נעמען דערפאר - זײטען אללע אויף ביכעל דאס
לאז - פיכלעך נייע מאהל אללע אויםטראבטען זײ מהען ? ניײעש שטענדיג נעמען

־אױש שוין זיף האט טע אז .עשען ךעש נא־ שבת לײנען צו האגען עולש דער
ן צוש ביז ש>ה ^טליכע נאך בלײבען אונ_עס געשלאפען ר ע ט ש ר א ג י . צ

״ שטיבער אונ גאשען ױךישע ךי אין - עינך צזם צוךיק מיר כןעהרען נאר
ײלעאין ארײנגעהן מיראפט וועלין זביה מיניה װ  המךרש, בית אין ,קלויז אויףא

 איף , אפילן ,זיןד פאחאמלען יןךען ווי אךטער אנןערע אללע אין אונ שול אין
 )וערװײשטעשניטאז.עש,אויףארײגגעהן וועל;מיר ,איןבאד , ככוד איױגר איבר בעט

ר פרן ביםל;אהרען שאן א פארברקגן ױךען פחמע  זיןי װעלין מיר ,איןבאד לעבען ךי̂;
אונ טהדן זײא ױאש ,וויללען זייא וואש , זיןד צווישק ךעדען ױיא ױאש צוהאךק

איןד אז .מײנען ניט אבער זאלט איהר פדי .לעןען זץ אזוי װי אונ טךאכטען
אי)ל וועל ,ם.־ײש נישט דענין אונ צןזאגען צו לין^ג נאר האבען װאש ך פון בין

.אריק אין ארױפיהרק באלד טאקי איײ

II.

 דערצעהלען אײך וןעל איך אז ? באד דער פון אנהײבק ?יאךע איך טוז װאש פאר
 ךי .גערעכט בין איןד אז זעהן איחר וועט שוף אין כיז אנהײב פון ם^שה ךי

 אי־ בין שךײבער א נעװאךין בין ז(אי אײדער • געווק אזוי איז ךערפון מעשה
 אשרײבערווי ווערין געװאלט זעהר האב איןד ,אײןז מיט גלײןד לעזער א יעװען

 באקומען וואללען זאל איןד ? שרײבער א מען וועךט אזוי ווי נאר .אײןי פזן אשןי
צו וואש געווישט שון איך וואלט מעדאליע א באקוםען , באראן א ווערין ,טשין א



 גכאי־ א ןוערין ױאללען זאל אי־ ,אױשגעפיהךט מײגס איןי ױאלט משהמא אונ טהון
שה הברה בײ  טשלען א , סבארשטשיק א םטאראסטא, א הולים, ביקור א אין צו , קת
ק וועמין איך וואלט ,אופראװא דער פון  ״ גדיווען מיט אנ־געהאךיוױט דאךף מ

 אוג - כןאטשקיליך םיט אונ העלזליך געפילטע מיט פיפיכ־ךס גיבראטענע מיט
. אויסגעפיהרט מײנס מסתמא װאלט : * V ; •• Т т ; • : *

כ, װעךין וואללען זאל אץד ך ט א ח ^ו אגבאי אין א ל, שטאדטי ײן'  פין אקל
 ׳ אײטקיל אײן אזוי צו• .פו-שקע נס מגל מאיר ר׳ פון גבאי גובעונשקי א ,געלד ת1מז־1מ?
 אזױ ווי געוויסט שוין איןד וואלט . געלד אויםצונארען אויף טרעפער א ,שם ב:נל א

 ^אל איןז ,געפיהרט אױס מיינש אויןז וואלט אוג ברמנף יחו-ס א ;ערגיץ פויעלין צו
 קוךצע אין , נןאפעליש הויכען א אין אױין איןז װאלט אײן.אינטעלעגענטי וועךין וןעלין

 פעטערס־ פון פראשיק א מיט צײהן ךי געךיבען אונ האגד ךי זיןד נעזןיפט < קלײךער
 מיגםטען ךעם אויף גאגעל אלאנגען פאךלאזט ,לאבאךאטאךיא״ ״חימיטשעשנןי בורגער
 מיט םוהל א וועגס אײן אין איז וואס שוחט א.קלײנשטאדעלךיכןען בײ וױ פיננער

״אינטעליגאנט• פאךטיגער א געװען שוין װאללט אונ - פינגער גךאבען ד־׳גם
ק וועךט אזוי ווי - אבער ,אבער ? שרײבער א מ
 כןאפ מײן געמיטשעט , געטראכט דעם ארום איןד האב לא^נ זעהר ,לא.ננ

ט  צוװעךין ארעצעפט ארויסכןריגען .קען ווימען מיטטעל שום הןײן געפונען אונני
 אנגעהויבן האב איןד ,פוןי א ״באךנעם׳ געבראכט מיר מען האט פלוצים < שרײבער א

ט: שטעהט ?נס איןדווי דערזעה בלאטטערין צו נ געךתק נ י ך ג ל א ע ט ט י ך מ י  ז

ן י נ ר ע ל ו צ ס י ו ן א י ײ א ר ג ך א ו ט ן ר צ י ר ע ן א ו י ר י ע ל ע נ י נ י ר  א
‘. ר ע ב י י כ  ױאלף הונגעײקער א ו״וי מיןד האב אי,ז אז זיןי פארשטעהט щ ש

ג לײנען אנגעהויבען אונ בוןד דעם אויף געװאךפען

 י5די מען.קען ווי מיטטעל א אן ווײזען וואם ביכער אונ מענטשען דא איז ,;נס
 בוכהאלטונג ,טאג ךביי אין דײטש У פראנצאזיש , .גךיביש ,״לאטײניש ,אןיםלעךגין

 אריגינעללער אגוטער ווערין מעןזאל אזוי נארווי ,ש;>ה ךריי״ אין אפילו רעכענען ״טיט
 ,אויםגעטראכט ניישט רןינער נאןד חאט שרײבער נאכמאכערד נךין נישט הײםט .)דאס

 .אשרײבער װעךין צו אויםצולערנין זיך מיטטעל נרינג א ד>הר דא אפער איז .עס
ק מ  טאםער אונ ,אונױוערזיטעטין מיט גימגאזיום הןײן ^נךיגען נישט ךאצו ךאךף .

 צו ,לעהרער א בײ צו ̂ שכןאליס ךי אין אױפגעלערנט אמאל ;עפיס ;א איחר .האט
 געסעו פאר צו אליז ניכםטען צום ווי םטאךין זיך השם לטען איהר זאלט ,,אילײן
איהר זאלט דערנאך - .געװיסט אונ געקאנט עפיש אמאהל נאר האט איהר .װאש V Т т Т • Т י Т V ; • V IV V ו Т • •

איך״- זאלט אנאנד דװץד טאנ ךרײ אונ פאפיר בדינען ;>טלי״ע אי: פען א .געמען



 נןאפ אין קומען אײ,ל וועט ?נס ױאס שרײבען הניפה אהן אונ פאלטקײט .«אהן
 פון ,פרײנד גוטע אײער פון , ווײג אײער פדן ,אלײן זיןד פון ״כײבט :•ארײן

 איהר וועלכע בײ בתים כעלי ךי פון שרײבט , פערזארגער שטאד־ט ,יןדען .״שײנע
 אנ״ האט איהר וואס איבערלײנק וועט איהר אז טאג ךרײ גאך װ, ז. א. .די^נט

 זענין װאש נעדאננןען שאנע ךי איבער פארװאונךערן זץי איהר װעט ,..געשךיבען
- ^אפ״. אימנר פון »ארוישגעגאנגען

.פרײד גרוים פאר געװאךין פערצאפעלט פשוט בין איןד .  צום.^רשטען .
 םיןז אנגעהױבען האב איןד ,ביבער אונ גאזעטק ליינען צו אויפגיהערט אי־ דיא־

 אוועק זעבין אזוי .געלעךנט אמאל האב איץז וואש פארגעסען צו אלץ סטארין צו
 האב אונ פאפיר אוג פען א נענומען איך האב באןד דער ,טאג ^עטליכע געגאנגען

 מייגע פון ; איײן קאפז אין געקומען מיר איז ?גם װאס שךײבען אנגעהויבען
 ,יןךען שאנע ,גביךים , קדושה חברה , מדרשים בתי ,.קלויז אונזער פון , בתים ב?גלי

 .ױדיש;ז פון ליטעראטור ױךישער פון , כןינד־ער יןךישער ?גרציהונג ךער פון ,רבנים
.נאןד אזנ נאןד אונ הערױשגעבער מהברים ,נןלטדים

 ךעו־שראכןען פשיט בין אונ ,איבערלײנען אנגעהויבען איןז האב טאג ךרײ נאןד
 שפריצען לאזק געטוזט האנ־ איןד אז באפאללק מיך איז ציטערניש א * געװאךין

 אונ ז״אלץ מיט נןנאביל עשין צוםבױןי, אײז צולעגען אוג װאשער כןאלט מיר אויף
ארײן. בעט אין לײגען טץ־

III.

ב מײן גאטט א ה טן ט א זץ־געקוטען: צו בין אי־ אז געזאגט״ םיר איץזצו ג
 אױ־ן חגיפה אונ פאלשכןײט אהן געשךיבען האי איך װאס אבדתקען זאל איך זוען

געבין איהר זאל אי־ אז געש־יגק טאג אנדערן אויפין געוויס זי וואלט < װײב מײן
ט, ווערין״אונ צו פטור טײנער אבי בײטילארײן, אין צוגעצאהלט םיר וואלט זי ג

 פעלליטאן מײן פון לעזעךין שום לןײן װײל ,אלמן לעבעךיגער א געבליבען וואלט אץ־
 געוויפ וואלט מיר אונ טיר פאר חאבען התעה געװאלט ני^־ט אופן באין וואלט

. צאפ ;רוײ/ין אין ביז פארזיצען צו אױפגעקו־מען
ק בתים בעיי מײנע איבער געשריבען האב איןד ווס דאס ךרוקען זאל איך מ

 בעל אנךעיער שזם לןײן אונ שטעללע מײן פון אבגע]א^ט באלד מיר מען זואלט
 :צוצאהלען איהם זאל א-ך אפילו נעטען צו זיך צו גװאללט נישט מיןד וואלט ב^ת

טאג ךרײ ךי אין אנגעשריבען האב איך וואס אלץ דאש ךךינןען זאל איך ווען
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 כיױ וואלט טאקשע ב;פל ךער אבײגגעלאזט, מעהר נישט .קלױז אין מיך מען װאלט
 טריפה שאלךת מײנע אללע װאלטען רבנים די פלײש, פאר ביעער לויטער נעגעבען
 יזךישע שוש אויפגערופען,.קײן נישט מאל מיןז״קײן גבאיוואלט שול ךער ,געמאכט
 .קײן מיר וואלט קדושהי חברה ךי ,געךרוקט ניט אךטיקלען מײנע װאלט צײטונג

. טויט מײן גאן־ געגעבען נישט ^ערד שטעןעל

ט  איך געטוינט מיר ?גשיהאט װאש אשנײבעו־! ז_ײן צו הלעבין, געשעפט אגו
 מינד בשלופ לעבען אוג שרײבער זײן.קיין צו ניט ב/יסער נישט דען איז !גאנצען

װעלטו נאנצער דעך

ק האמ זײן. זאל עש שרײבער אזעלטענער פאר װאש אשרײבער? ליעכ דענן מ
 אוג רעדען צו איתם מיט ליעב האט איטליבער וואש אי .פײנד איהם מען האט ■(

 — איהם אויף זיך וױנךעךט מען וואש ךערפאר נאר איז דאש - ביכער ײינע לײנט מען
 נײע ;נר באקוטט שךיט יעדען אױף פאךכןעהרט נישט• איהם מען האט ליעב אכער

 א\ך וועל חשבין א פאר װאש ,איז נוטצען א פאר װאש הײנט ;שונאים אומזישטינע
 װאש. < נוצען מאטערלעלע אפשר ? שרײבער א װעךין זאל איןד אז האכען

 אויפבױען אפילו זי־ כןענען זײא אז האכען״ נאציעס א^דעיע פין שכײבער
א' וואש שוין װײשט וויענ ךער אין א.קינד זיך דאכט מיר פאריז? אין פאלאצען פ

 וואשל ךי זעגין .נאראניש .שרײבען זײן פון מאכט שרײבער ױךישער א פארמאגען א
 לעבעז בעפער ווילל איןז זײן. נישט נאר אז.א ווילל איןד געזאגט, איןז האב שרײבעף,

 פער־ איןד וועל דלהן וועל איןד וואס :.חאטא־פאכןךישכןא• בךיךעךליןד מײנע מיט
 םױ זאל מען !^ןרײבער אויש . נוט זײן אוין־ מיר וועט ,אללע מיט גלײ־ ,שווײנען

-טהון ניט נאךישרןײט ךאש אויןז איך ווילל צזצאהלען אפילו  מײנ.;י .עליכם, שלום .
.אײןי םיט בין איך !ברידערליך . .אײןד מיט גלײ־ . .  געשריבי^ אויש װיךער האכ איןי .
•«♦ לײנק אנגעהויבען ווײטער אונ פונ;יר אונ צײטונגען

IV

щ נפיש אנגעחויגען ווידער מיך האט צײט א.קלײנע אװעקגענאנגק איז; 
 װאפ נדר ,^עווי^ט ניט אללײן גאך איך האב ? למשל וואש - גלוסטען נענזלען.עפיש

 װאש■ זאןז יעךע אאלען צז אנגעהויןען מעהר מיןד האט שפעטער אונ שפעטער
 צוגעלאפען מאל אללע בין איך .אױגען מײנע אין שלעכט אונ אױבגעקומען.קרום איז
ק. אונ געשי־יןען האב אוג שרײב־טיש טי-ן צו שריג עײטעד מיף איך חאב װאש? נע



ט ק ר עפ  וויי נאר ?ןפים ? צו ךער מיך щ נעטה װער ? ישרײבער א ווערין ווײטער ? ג
 איצט !שכײב־טיש צום מאל אללע מיך טרײבט אינ מיר אין זיצט ניטגוטער א

 ניט וועךין ױאס נאךאנים מעגשען :ןף געפו־נען .עס פארװאס שוין איןי פארשטעח
ק גאנץ זײער מיהד עב ט זיצט קבײבער איטליכק בײ אז אפנים , שךײבענךיג ל ני  א.

 וואלט ניט אז ״ שרײבען װאןד אללע ,טאג אללע זאל >נר אײן איהם רעךט אונ גוטער־
ט: נאר בארעכענט .געטהון ניישט גאךישנןײט דאס ;יר  פארשטעהן .קענן יעךער גו
ר אז ע ײבעי, זײן אונ.קאן געװאךין איז װאס מענש ך שר  נאטיךליןד?ןליגיער איז א

 1 שרײבער זײןכןײן ניט ״קעננען וואס י ך פון פערשטאנד מעהר האט אונ פעהינעי
 געוויס איהם וואלט ;זיך פארנעמען י ך וואס ם ע ד מיט פארנעפען זיך זאל ר ״ע דוען

 פארנעמט ער אז ווי ,װעלט דער אויף לעבען צי גךינגער אוג בעשער געווען
 זץ ,פשלוה זי־ לעבען וואס י ך ווי בעסער נאןד אפשר אונ ,שרײבעבײ ױךישע מיט זיןד

ק זייןןרע פאר כןאפויר, שטעלין זיך זאל וועלט גאנצע ךי אן נישט געהט  מעג־נן אויג
 ,מענשליכלןײט גאגצער ךער געגען פערברעכען אללערלײ איבערטהון טאג אללע זי־

 פאר ךער וױ זײ אאךט דאס בריךער, אײגענע זייערע ,רעליגיע זיײ>ר א.קעגען
א בײכיל. אין װאךים זײן זאל זיי נזט איז זיי אבי שנעע״ ■א;אהךיגער  אפי

ט זי־ אכי פערברעכק אללע טהו־ן אללײן .צימפיל.י ךעם אריף פאןאךין ני . .

 ווס דער ,נקלרגער דער < װאילער ךער ,פעהיגער דער :ר ע ר טהוט וואס נאר
ף מעהר געגעבען אריץ איהם האט נאטור ־ךיא א ט ף ר ע  לעבען גאנץ זײן זיןך גיט פ
ט ט אפלו איהם טראנט щ ? ךאפין אכער ?ןר האט וואם ,שדײבעכײ מי  האלב ני

טה״ שטענךיג איז לעבען״ צו בפבוד  קראנק מעהר איז ;יר , צרות אין איןנוי
ט דער פאר ווערט ;;ר < געזןנד ווי ״  איז נןינדער אונ װײב זײן אלט אין ״רוי צ
 אז אונ האבען כןינךער אונ וױיבער אנדערע װאס געבען צו אימשטאנד נישט ;־ר

עדער פארשטעהט ,שרײבען נישט שוין ^קען אוג בלינד אונ אלט ווערד  שוין;
.איז ;גר אומגלינןליןי ;זוי

 מעגשען .קלונע < פעהיגע אזוינע אז עס״ קומט ווי ? אבער קזמט.׳עס זשע ווי
 געפו^גן נאר מען ר,ען תשובה ךי ? שרײבער וועךין אונ נאךישקײט דאס טהון זאלען

 איהם לאזט װאש ,א.ניטגוטער• זיצט שרײבער איטליכק בײ אז גלויבען דעש אין
שכײבען. צן איהם צוױננט אוג נישט רוה כךן

אזוי באישאפען מיך האט גאטט װאס פאר װײגט צז פשוט מיל האב איןד 1 V I .  т  т  т  -  т  ) . т  I .

 געװא־ללט שוין האב איןז .״ניטנוטען• א א־ײננעךנצט טיר אין האט אונ אזמגליקליף
מ*,ל האכ איך ,.גיטנוטעך דעס ארויפטרײבען מיר זאל _ער ,טאטער צ,־ם פאתרען
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 פוך אונ נאךישנןײטק פיעל זעהר נעשעהן וועלט דער אױף אז רערמאנט אבער
 זאגט• אונ פארגניגק גרויס מיט גאױשלףטען די מענש רער טהוט דעםטוועגין

 װעלט• דאש שטײגער א ווי אט ,ניצליןד אונ פײן ךענין זײ ניט גאר זײ.זענין אז
.ךערצעהלט מיר ןלאט שכן טײ; וואם גאךישך\יט

V.

ץ שוין איז דאןז אײן אונטער מיר מיט וואהנט װאס שכן ײן3 א;  אלטער אג
 שאנער א זזגהר גאןד ;נר איז ךעסטװענק פון ,ײט(אלטר פאר קראננןער א או־ג נזעלט
 ווי־ פונקט אויגען גרױע שװאךצע זיינע צו איהם פאםין האר װײסױלכערנע זײנע מענש,
 איהמ צו א?ט ?לענ אין־ .סאמיטינען.קישען שװאךצען א אױף אויסגעהעפט זילבער

 נעלענען אונ געװאךין איצטער.קראנק בין איןז אז נור ,צײט די פארברענגען ארײנגעהן
ט דער אין געקומען איז ער¥ זײן חולה מבנך מץד געקומען איז.^ר בעט״ אין  צ״
 נארישלןײט דאם ^הון מוז איןז ױאס בין איןי אונזגליכןליןי ווי געטכאכט האב איף ווען
 ךערפרײט זעהר קומםען ײין מיט מיןי האב איןד .שריייבער יןךישער א וועךין אונ
 י^ריג?י1טר טײנע אוויסטךײבען מויל זים זײן מיט מיר וועט ״ער אז געוויםט האב איןד

 הײגטימג פון שלאפלןײטעי ,הײגטיגע פון געךעךט תהלת האבען מיר .געדאנכןען
ם אי־ זאכען יןעלט פון ^מיעפען צץ אנגעהויבען מיר האגען דערנאןד ,דאהןטױרים  צ

.נאךישקײטען וועלט אויף אעעךגעגאעען םוף

 5הא איןי נאךישקײט ^רױש א פאי װאס דערצעהלען אײך איןז וועל אט -
 אמאל־ בין איןד :אנגעתויבען קול שטיל א מיט ער האט - לעבען מײן אין געטהון

א האנן, ױנגער א געװעזען ר, ״ אנ ש נ בלוט געזונטער. א  גיװען מילך,אי]דבין א
 מיר איז אומעטים . געװאלט האב איןי ווי פרײ געלעבט האב אונ חאלאסטאי א

א׳ געהאךױױט .מיר אויף געקונןט שפילעגדיג האט _זאך יעדע ,פךאהל־ןד געווען  ה
Щ • האבק בעדאךפט נישט םך ײן(ר איך האב אללײן מיר פאר ווײל ,וויגצינ איןד  
ע פו; מיר איז ײנ  מיר געלד אוג צײט נעגונ איבערגעבליבק נאןז פערדיענםטען ^
אי־ גגין פליצים ״ וועלט שאנער ךעד פון פאךגניגען נרעסטע ךי פארגינען צו

..............................................................געהאט תתונה האב אונ נעװארין משוגע
. . . . . . ■ לעמגן פרײ םײן אין שטערין אגגעהױבק מיר האט װײב דאס .

 האבעןי אננעהויבען זיא הט דערגא־ וױל זיא ווי לעבען זאל איך פערלאננט הט זיא
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 אז אינ טאג באנצע געהאריוויט האב איןי ,אונ?גםםק שלאפען וועניגער ,האריוױן
 נישט רוה רןין נאכט ײ2 אי־ האב אהײמגעקומען מיהד אונ שפעט בין איך

 ווײב מײן ,נןינךעךליף ךי פון געווײן דעם אוג ללארם דעם איבער האבען נעכןאנט
 זײ איןד האב גערואר־ען אלטער זעגין כן;נךער ךי אז געהאט. ליעב אבער איןי האב

ק .קינךער מעתר דאס ווי אזױ נאר .לערנען לאזען אננעהױבען אב ט אויןז זײ ה ײן  נ
 מיוי האט האךץ דאם האטש ,ש־טײסען ,שטךאפן געמוזט זיי האב איןד ,געוואלט

 ף האב איןד ביז יאהו־ק געגאנגען אוועק זענין אזוי .געטהון ווײ שטאיק ךאבײ
 צום ביז אױסגעבראכט מיך זײ האבען ךערװײל ,מאבין ההונה בעךארפט גןינדער

 איןד בין איצט .געזונד גאנצע ךאס צוגענומען מיר בײ האבען זיי .גךאשען לעצטען
 קינךער אונ ווײבער זײ^רע מיט פארגימק זענין קעדער ךי , כןראנק או: אלט שוין
 צו װאס פון ניישט גאר שוין האבען זײ אז אונ זײ פארגעסעז טאטען אלטען דעם

 מיר איז ווײב ליעב מײן ,איובל אין אמאהל איחם אן זיןד זײ דערמאנין רעךען
 וועמען נישטפאר אפילו שוין האב איןד אונ אװעקגעשטאךבען אלטער דער אויף
 איןז װאס נאךישקײט אזא פאר .וואךט אײן מיט .האךץ דאס אויסצורעךען מיר

 ביןאיןז צזךירןנדער״ טאטע אמילדער געווען ניין אינ געהאט התונה אמאל האב
שטיין איצטאױףדעראלטער״עלענדוױ  האראװאנמז מײן פאר לוין דער איז ךאס .א

. , . געפיהרט האב איןד װאס לעבען ^הרליך מײן פאר

 אנ־■ האבען האנד זײנע נאר ,רעךען צץ אויפגעהעךט האט שבן אלטער מײן
ק איהט פון האב איך ,ציט־נךן צו שטארק געהויפען עאויג ײנ .אראבגעלאזט נישט מ

ך  אויגען שווארצע אונ״זײנע האר גרײז־גרױע זײנע אז אויפגעךאבט מיר האטזי
 האבען טדעהרען כןאלעכדיכןע צװײ וויא געזעהן האב איך ,געװארין בלאם זענין

 צווישען געװארען פארלוירען זענין אונ אךאבגעקאטשיט באקען דארע זײנע אויף זיןל
 שמײכעל זיסער א װי דערזע־ן פליצים איף האב ךערנאן־ .באךד װײםער זײן פון האר ךי

 אבליץ האבען אויגק שװארצע זײנע ,ליפען .זײנע אויף וויײען זיןז אנגעהויבען האט
ק אין אויף געדזט זו;ן ךי ווי פונכןט ,געטהון האט אונ . . . טאג אחמאךעךיג  ^ר
:רעדען צי אנגעהויבק ױײטער

 האב איך וואס נאךישיײט נרויס א איז אז ,פכײ;ד םײן ,זיןד ךאכט -
אראז ,געהאט התונה  שלעכטע מײנע צוױשען אז דערזעה אזנ מיןד דערמאן אין־ נ
 האב איף ווי אזוי זאבען אײניגע אין זיןל פיהרט וואס קיגד אײן דא איז כןינךער

 גאנצער ךער פון גליקליכער איןי בין געױאלט״ האב איןי ווי אזוי אונ געלערנט איהם
מײנע צװישען אז גליס מײז אונ פרײד מײן פאר אײןד שטעלט הײנט , וועלט •2 • • т 2 ■ ׳ ״ »״ • V י V



ק זיןד וועלין װאס אײגיגע זיך ווייזען אײגץןלעןד הי  מײן ,יא .לײט צו אונ גאטט צו פי
 מיןד פיהל איןד , צרות בזײגע אללע אי־ פאךנעס ,דאס זעה איןי אז ,פךײנד

 שטאךכין חתיג וועל איןד . אוטזיסט פארברענגט נישט ױעלט מײן האב איןז .נליקליןי
 , געלעבט נלי.קלץז האב .איןו :זײן וועלין ליפען ךי אויף וואךטער לעצטע מײנע אונ
о . . צופרידען אונ שטארברוהיג איןד

 געווינשען מיר האט אונ אוועקגעגאנגען מיר פון איז שכן אלטער מײן אז
אה ףדער נאכגעקוקט איהםלאנג איןי האב , שלימה אךפו . . . פערטראבט מיןז האב אונ אװעקגענאנגען איז _ער וועלכער דורןד טהיר אוי

א, ז’נארךישכ־ךיטעך ״וועלט ,אםן־ אסןד״ י  האבען מעגשען מיר וואם דא אי
! טהון צו ליעב ?ןס

 נארךישקײטעי םאךט׳ןו ךי פון אײנס יך1א איז שרײפער ױךישער א ז_ײן צו
 אלטער דער אױף איך וועל צוא נאר , געטהון ױגענד ז.ײן אין האט שכן מײן וואס

.וױיםט ווער - שכן? מײן וױ פרי;נדען צו וועגען׳ ךעסט .פון זײן אזוי אויןד . . !
. שךייבער א געוואיען ױײטער בין איך ױאךט אײן מיט

I V .

,געלעגענהײט ?נרשטע ךי איז ..קראנק מײן פון אויפגעשטאגין בין איף אז
געה איך חאטש , באד פון געווען ,שרײבען צו פארגעשטעלט מיר זין־ האט װאס

שװיצבאד א פײנד אן קי^ךווײס פדן האב איןד ווײל ,ארײן באד אין זעלטען גאר
 ךערפין איבערגעטךאנק צרות םיט קלעק גענוג .קינדעױאהךק מײנע אין האפ איןד

 ׳ אײבער־ ךער אױף געוואלד מיט שלעפען פרײטאג אללע נזיך פלעגט טאטע מײן וואס
ק. שטער ךי מאכען כשר מיך באנ ת. שן ד בו פ ט מ־ר פלעגט נשמה ל רני  ארויס שי

שט ,גיהנם דעם ,בא^ק אײבערשטע ךי איצטער נאןד איןד._קען . . . שךעק פאר  ני
ךי עסק,  דעמאלש פין . . . זיף ךעךמאן איף. אז .קאפויר זיןדטיר שטעלין האר פארג

 קראנק מײן פון אויפנעשטאנץ בין איך אז נאר ,שװיצבאד א .פײנד איןי האב אן
 פר־ ;ןס אונ שוויצבאד א האבען דארף אי־ אז גע]א;ט דאכןטאר דער מיר האט

 ערשט אגעף מען הײצט יןךען בײ .פאלגען טען מוז ראקטאר א אז זיך שטעהט
 זענין ױךען אללע ויען < פרײטאג ביז װארטען געמוזט איןד האב ,באד ךי פרײטאנ

. שבת לכבוד ארײן באד אין נעגאנגען
 אין פיהרט װאס גאס די ורי ךערצעהלען צו אנה־יבען ניט אײןד ווילל איןך

שפאלטען נרויסע מיט לאןד נרויסע א נאר.ןןפיס < גישט גאם נאררןין איז ,ארײן באד

— 120—



ק געהט אדײן באד אין טעקומט אײךער װי ;שלשלתין הוילע פין  טהאלען איבער מ
 אי־ , לעגד אוג ךיק ברעכען ןיך מעקען אז , גךיבער אונ נןאליךטיש < בעךג אין אונ

 אהײם זי]־ צו טרעפען ווײבער ױךישע אזוי װי ־געוױנדערט שטארק נאר מיןז דזאכ
 זיי פארשטעהןוןי נישט דאסגאר הןען איןד ; באד ךער פון נאכט בײ געהן זײא אז

 אז ,אמת ךעם זאגען מעמוז ,בארג פארפרויךענע .גליטשיגע ךי אױף וױנטער געתן
 , . . זײערמקות יסוךיםאיבער איבערטראגען גענוג מוזען טאכטער ין־דישע אזנזערע

ק ױךק ווי בא״די, דער ארום איז לופט א פאר וואס הײגט אב  שבת לכבוד רײן זיך מ
שע נאר ווי כשרי! זיןד מאבען טאבטער יןךישע אונ  געבען זײן מוז באד, אױדי

 6פעל אויס מאכט מען א.גאךבארניע־)ווי ךעכטער״זײט דער פון אױםנעבױעט איהר
שטארט זײט ליננןער פוןדר אזנ ק איךווילל - :אבטךיט״ א טךערצעהל ײןזני  װי א
 , זייטען פוןךרײ ךיגט .װאס אשעפעלע מיט געלד באד גראשין צעהן נעמט מען
 פ;־>ר הוץ א מען גיט בלאטלץד ךבײ אונ צווײגליןד פיהער מיט בעזעמיל א פאר אונ

 פאר־« נעמוזט איןד האב ארײן באד אין ארײנגעגאנגק בין איך ווי אונ נראשען
 מיט־ נישט האב איןד וואס געטהון באננ זעהר מיר האט עס״ אונ פאליס ךי לןאטשען
-כןאלאשין טױגפע מײנע געמ־מק  אץז ווען אז ,דערצעהלען נאר אײן־ ווילל איןד ,

 רעךען כןען װאם קךיסט א צוגענאנגען טיר צן איז ,טהון אויס אנגעהויבען מי־ האב
ר )?]ר יה־יש םי  ךמננט ־ц? זיגט פופצעה^יאהר שוין אז_עסאיז דערצעהלט שפעטער האט

 פינף אבגעךינט האט ער אז זיבעצען;אהר שוין איז .יעצט אונ באד יןךישער ךר אין
 :>שיות;מ אנדערצײלט אויך מיר האט .םלוזשבא װאיענע ;אהר צװאנצינ אונ
 געקריגען האט ער אזוי ווי אונ געמאבט מיט האט ער וואס מלהמות ךי פןן

 ,(צופךיךן איז אונ באד ױךישער דער אין אלטער זײן אב .ער לעבט איצט .בעדאלײנן
 ,,.פאךיטסיא :נעפרעינט אונ מאניישכןע געפךעהטער מײן אויף געטהון קוק א האט לגר
л .האב איך : שםײסער ךער איז אלײן װײל ו■ שמײסין לאזין זיןל איןד ווילל צץ ה 
 אויס־ מײן .אװעקנעגאננען נישט מיר פדן יטוין איז אוג .;א׳ נענטווערט ,יהש4

ד אין ^נג'שא§ט ךאם װײל ,געדוילזרען צו פײ>ל זעהר אננעהויבען האט טהןן א  ן
ק איז הק אנגעהויבען האכ איך אז שיעןר א אהן ניוו צי אג  די פון שטיװעל די אר
 אונ האנד יענעמס מיט פעךפלאנטיט זיןל איןד האב האנד ךי פדן אךבעל ךי אונ פיס
 זאל איך געישךיגען אונ האנד מײן געהאלטען שטאךק האט אײנער אז אזוי ,פיס

 איהש זאל איןד געשרינן האט פוס מײן געהאלטין האט וואפ אײנער אונ פוס ז_ײן אבלאז.ק
 גרויםען דעם פון ארויםגעפלא^טיט צרות מיט קוים מיך האכ איןז .האנד זײן אבלאזק

 אײגענע מײנע בײ נעבליבק בין איןד וואם נעווען צופךידען זעהר בין אונ ^גגשאפט
האב איןד אײדער געשלא.גען מיר אויף האבען שװײש מיט אנגסען - פיס אונ האנד



 מיץ איברגעבען איך זאל וועטין שמײסער מײן געפרעגט האב איןד .אויסנעטהון מיך
 אמאל אןיף האבען אללע װאס געפילךער אונ קולות גרויסע ךי איבער נאר ,אנטהון

וואש ךערהארען געכןאנט נישט אופן באין האט.?יר באד אין געשריגען נערעדט.איג .
 מאכען נישט בעסער ״קק אי־ אז געזעהן האב איןי געפךעגט״ איהם האב איןד 1
רעךען אללע װאס צוהארען אויןד ךערווײל ווילל איןד - געווען מיישב םיןד אין־ האב ז

 אויןז אנגעישפאךט זײט דער אין מיןל איך האב ,איז ניט אזוי וױ .געש^אק אזוי
ט: קלומענןיל מײן ר א ה ע ג נ או

 ױאס אײנער געזאגט האט ,זײנס אויספיהרען טאנןי װעט טאקסע בעל דער
 אין אנדערער דער מיט אונ ארבעל אײן אין ארײנגעקראכן האנד אײן מיט איז

.זײנם אויספיהרען טאכןי װעט ער״- נאהןיט שטעהן נעבליבען . .
 אײגער אכײנגעמישט זיןד האט ? שולךינ טאקסע בעל ךער ךען איז װאס -

סק וואס גאר זיך האט וואס שמי  אין ביז געגאנגען איהם פון איז פארע ךי ,אכגע
ט אוג בײכיל זײן אויף אראבגעקונןט שמײכיל א מיט האט ;יר אונ סטעלי״ע דער  מי

 אויןן קדקט .^ר אז אויסגעװיזען אכער זיך האט ןןס בארד״ ךי געהןעמט פיג^ער ךי
ט טהײערער צאהלען מען מוז שוחט ניײען דעם אז שןלדינ איז ווער - ;נאז זיין מי

 נןאפ з נאדבאװין ניט וועט מען אז נעמען דאם זיןד זאל װאן ? וואןד א רןערבלעך 2
ט אןיף ? פלײש אפונ

אלנאר מען אז זין־, מירךאכט  щ װעט אקע רער אויף ,קאפ׳ хд נאבאװין ז
 וואס נאר איז װאם אײנער געזאגט האט - וואןד א ררב5 וויא אױסמאכען מעהר ישוין

ד א אונ פוס אײן מיט ארײן מ ע ט אוג וואםער שעפעלע ןי  זיך פוס צוױיטען ךעש מי
מד. וױיס אפךעמד אויף אגידערגעשטעלט ע  פזן איהם האט העמד ךעם דערפון ה

 צץ אגגעהױבען ,אוםגעשטיךט ווידער זיןז האט ;נר אראבגעױארפק, באנק ךער
.. װאשען אונ שמײסען זיןד שוויצבאד דער אין ארײן װײמער איז אזנ זיךלען

 שוין האט אלטער דער אז < שוהט ניי^ם א בעדארפט גאר מען האט װאם -
ט אונז בײ ^ ײ ע  קול אפארדימפק פון אשאלה געהארט זיןז־ האט ? צעהן א;אך<ר ג

א ארײן״ העמד זײן אין קאפן. דעם אבײגגישטענןט האט וואס פוןאײגעם ױ א ;  ״ -
 װען קול רײנער א מיט געזאגט שוין ^ער האט ? שוהט נײעם א גאר מען ךאךף ױאס
מד. פוןךעם ךעםרןאלנער חךןד ארױסקךיכק זײן^אפ געזעהן שוין ד»אט מען ע ה

ײ- חט אפילו .אלצדינ:רעכט אפיקוךסיםאיז אײך ב שו ש א ׳ ה פ ו צ ח א ט י  מ
פאת גראכע לאננע א געדרעהט האט װאש ױד א נענטװערט איהש האט - העמד V ׳ ; т • : .״V ; у : ־ V: V т т ; ־־ .Т* * V т; V

.פלידער אײן אין שטעהן געבליבען איז אונ
נעפיענט האב אונ פאךשטאנין נוט נישט ווארטער לעצטע ךי ;>פים האכ אין־



 אץ אנגעטתון שױן מיר נעבען אננעשפאךט נץזעסען איז וואס ישכן א מיץס בײ
 דערוױיל אונ ■ אנטהון• אנהײבען זיך ц.? זאל .צו • טךאכטענדיג .נאו־טאלקע ךער
 ךי־ אבנעווישט אנדערער ךער מיט אונ בײכיל ךאם געגלעט זיןד האנד אײן טיט

.אױםגעשמיךט אוטגערן האטזיןד וואס פלײציס ךי פון בלאטע
ס א װ ר נארניט? וױיסט איהר הײסט? - —פארװינךעךט נעענטוועךט האט^רמי

ט גאר ווײסט איהר  :העטד חצופח׳שן ךעם מיט שוהט אונזער מיט מעשה ךי ;י
ב א ה ״ ײן נ  *י געװארין מעהרנײגעךינ נאןי בין אונ ,גקןג^װערט איהם אץ־ -

א״ ח ם \ חא חא, -  אנןינד זיך דאכט וןעלט. יענעו־ אןפון קומט איהר אז אפני
מ^שת דער פון אויך ווײןוט וומנג אין

 װאפ נאר שטעה אונ נןכאנק געווען גין איןי אז איהםדערצעהלט האכ איך
ר נישט גאר אי־ ווײס ךערפאר ,נןראגק אויףפון א בג א ה ט ער״ .געתאךט גישט אונ  ה

בק םיר :ךערצעהלען אנגעהוי
״ ױךעןי .;גהרליכען אײן פאר געהאלטען תמיד מען האט שוחט אלטען דעם -

ק האט ,געהאט חתונה האט טאכטער מנגסטע זײן זײט נאר  מומלין- אנגעהױכק מ
 כשר װעךין עופות אונזערע ווי , שטוב אין איהם בײ אונ ן י о א איז אײךעם זײן־ אז

 האפג נאר.קײנער .ם י נ י ם י ר פ ס הײגטיגע אללעךלײ געלײנט ער האט ,געטאכט
 אללע אין געמומעלט װײטער טאכןי מעהאט אונ וויסען געלןאנט ניט אקוראט אמת ךעם
שק אונ ימדרשים בתי ױ  צווישען איז’ צייט אײג^גער דער אין .הבתים בעלי ךי צו

 מעהאט אז ,לנארם א געוואךין וױיבלעןד אונ װײבער חסידישע אונ בתישע ב־על ךי
 אנגעטהון געהט זי ווי ,געגאננען מקוה אין מהילה איז זי בש^ת טאכטער ז_ײן געז_עהן

 - געתן חצופות אללע ווי ,אךבעל אהן האלז אויסגעשגיטענעם אײן מיט העמד א אין
 דער צן זיןז זי האט העמךער הצופח׳שע זױנע א אז מומלען אנגעהויבען האבען זײ

- זאגט װי נאר .טוץ גאנץ א געמאכט חתזנה ען  אונ מײלער ווײבעךשע .אויף מ
 פזן אב היט אונ ךש^ים ךי אויף קו?ןט גאטט אבער שטעללען/ גיט מען טאר רײד

 ווי ארויס רשע ךעם פון עכירות ךי שטענךיג בךענגט אונ צמקים ךי שלעכטש
 זיןי האט פרײטאג װאבען צװײ פאר געװען איז ךאס אט װאסער. אויפן בוימעל

 פלײש״. ־ראםעל דעם געגעסען שפעט האט אונ בוינע, אין פארשפעטיגט שוחט ךש־
 העמד װײט א אן גיןז מיר גרײט טאבטערנא״ :טאנטער ז_ײן צו געזאגט ער האט

 זיין• .אךײן באד אין געהן דאךף איף , שפעט שוין איז ;נט װאךין .שבת לבבוד
י ,געעגטװערט איהם האט טאכטער ;  בעט דעם אויף לאגנ שוין איךיט האט אז

 העטד ווײס א זין־ פאר אגגעגרײט דארט טאקי האט זי;העטד״ װײם א אנגעגךײט
אומגעקוקטי ניט זיף אײלעגיש פאר האט שוחט רער .אויןד( טאטין ךעם פאר אזנ
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 אבגלשטיסעז זיןד האט אז.ער .אךײן באד אין העטד טאכטעךם דער מיטגענומען יאונ
 הײנט .העמד טאכטערש זײן אין ארײן ל־ איז ,א־־.עטױבלט מקוה דער אין או־נ

לי שאנסטע די ,אללע מיר או ,פאר אײך שטעלט ע אונזעררב ,הבתיש מן  אללע א
 אנגעטחון נעשטאנין פליציש איז שוחט אונזער ווי דערזעחן האבען חםיךיש אזמערע

ש אין  .ארבעל אהן האךץ אויםגעשניטענעם אברײט מיט העמד לאנג אהצופה׳
 העמד הצופהישע דאס אז זײן מוךה געמוזט זיןד אללע אונז פאר האט שוהט ־דער
ק זייערע מיט האבען רב ךעם מיט בתים מגלי אללע אונ טאכטעךם זײן איז  אויג

 אונ אײךעם ז_ײן אויף גערעךט מעהאט וואס אלץ אז ,באשײנפעךליך געזעהן אלײן
ת אײגענעם דעם טאכןי .אמת איז טאכטער זײן פון ב  אז צד א געוואךק איז ע

 ׳ טאקםע מגל ךער אױן־ זיןי געפינט צד ךעם צווישען . שוהט דעם נישט וויל טען
־  שוחט דער וואם ךערפאר געווען באז שוהט ךעם אויף לאנג שוין פךאװךא איז ל

 ;בוינע דער אין רןאמאנךעװין ניישט טאנןסע בצל דעם לאזט אונ זאןד זײן אב היט
 בעל ךער װאם ב;קעל שלאף א אױף קוקען נישט כךן״מאל װילל שוחט ־דער

 דער טריפה. שטענךינ גײןלעןי אזוינע מאכט אונ אונטער איהש שטיפט טאקסע
 נעלעגענהײט ג־וטע אזא געפונען האט .;גר וואס צופרידען זעהר איז טא־םע :ב£ל
 זיף ער האט גןאטשקים נעבךאטענע .עטליכע מיט בךאגפין ?יטער אײן פאר ;אע

ד ■נעמאלט צ ט שוהט ניט״קײן מעוויל אז שךיײ>ט טע אונ א  העמדער הצופהישע טי
ט . אפיקוךפישער אײן טי י טו  מען שוחט, אנײ^ם געפונען מען האט דערעײל ש

 האט טאקםע ^על דער אונ טהײערער אוואף כןערפליף 2 מיט איהם צאהלט
. . . פלײש פלגט ךעמ אױף הןאפ׳ ךרײ .ארויפגעװאךפק

 האט שמײסער’ מײי נאר ,דערצעהלען געוואלט מעהר נאך האט שבן מײן
 טעהאט װײל שטײסען,״ געהן מין־ זאל איך , געזאנט טיר האט אונ ארײנגעמישט זיך

 איבער• זאל אי־ וועמען געפרעגט וויד־ער איהפ האב אי־ .אױפנעגאפען װאס .גאר
מי ךי מען האט באד אין אז װײם איןז ווײל . זאבען מײגע ־געבק  ,צוגנבענץ ט
ק איבערגעגעבען אונ צוגענומען טיר בײ זײ ײר האט ד ן .אי

ט ווײטער איןד האב שוויצבאד ךער אין אךײנגענאנגען בין אי־ אז אי ה ע  נ
 געווען דארט איז .עש נאר ,זאפען װעלט אונ שטאדזאכען אילעךלײ פזן 'שטיעשען

 אי־ ,שטעהן פאר געלןאנט נישט גאר האב איןד אז געפילךער אזא ,געשךײ אזא
 דעש אײנער .;ננטװעךין אונ פאךשטעהן זיי אזוי ווי נעוױנךעךט נאר מיןד האב

 געמײנט האב אין־ - רויןד א ,פארע ךער פון טדמאן א ,פינסטערניש א ־אכײ .אנדערן
״ באד ךער פון ארוים לעבעךיג קויפ בין איןל . גיהגש אין מיף געפין איןל אז פשוט
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 ?צ?ױן3ני שטײשער מײן בײ האב איך .בלאטע מיט אױשגעשמיךט דוךך אונ דזךןד
. אנטהון מײן

יזךייש■ האלי אויף נעשךיגען ןןר האט !זיך אנטהון באוואי !אוטשיטעל ,הע -
.חשיש האלב אונ

. יעפרעגט פארוועדערט איהם איך האב ? אוטשיטעל דו רופשט װעמין -
 אזטשיטעל שטאדטישער אײער איז ווײל .באד ךער פון היטער דעם -

מױ האט היטער דער אז נאר ,פארשטאגין נישט נאר װאךטער ךי האב איך
עע געבראכט מלמז״ ךער אײגענטליןד איז ;ני אז ,ערקלעךט מיר ער האט זאכען מי

 פאמיל׳נ זײן אונ קליין זעהר איז געהאלט זײן ווי אזױ נאר ,תוךה הלמוד פרן
שטאד ךי האכען ,לעבק צו געטראגען נישט איהם ?ים האט ,גרויש זעהר איז

היטער־ זײן צו־ - 'םטעללע אישטשעשטױעני אײן נאןד געגעבען איהם בתים ב^לי
 א־*־ ווי ישױן האט צוזאמען ךעם מיט .פכײטאג אללע באד אין זאכען די פין
.ל־״זבען צו האלב איז ניט

*

 4האלט? אומזיפט נישט אז ,נעטךאכט מיו־ בײ איןד האב זיןד אנטהיענדיג
 דאךי םע; װאש ,ךעטעניש אוועלט פאר פאלק ץךישע דאש געלערנטע בעריהמטע

 אױר איז װאש טאכןי באמת אײגענטליןז. איז יאש װאפ אויפקלערען ;>רשט
 אײך בעט איך מיר זאגט ו ױדען ךי < פאלק ווינדערליך מין א פאר דאפ איז וואס

ק וועט פאלק א פאר װאפ צװישען  וואין פאלקששול* א פון לעהרער א אז נעפינען מ
ײן״אין רןנדער׳ ?ןךציהען דאךף אלז ס, ןאײן ן ק ו באדף אין אהיטער ו

 וואש נאבךעט באד ד־ער פון ארויסגעגאמען איןד בין געדאנגןען ךי מיט
 _א אננעוױנשען מיר האבען ,שטאךאש ךער - לעהךער דער אוג שמײסער ךער

נאטט האב איך . באד א י.אןל ױדען צווישען ^יז שטײגער דער ווי ,.ךפיאה־
גיהעט ױךשען דעם נא־ ללפט פךישע ךי ךערפיהלט האב איןי אז געדאנקט

1 באד א אוגז בײ הײםט װאס * — ; •• т

.V

״ עהרליבער אײן וױ נוהנ, שטענךינ מיף איך בין באד א נאף ר וי א פ  צי
דאקטאד דער אפילי מיר וועט ךאפ . צימעפ דעש אונ פיש שבתךינע ךי זיכען

פערננינען דעם געהאט ניט איןד האב מאל איצטיגש נאר ״ פארױערק נייטט אויך
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 ארו־יף נאר בין איןד װי ווייל ,באד ךער נאןי פרײטאג האט ױד ערליבער א זואפ
ק אנג עג  אײ שטוכ מיין ווי זעהן ךער שרעק גרויס מיט איןד האב באךג דעס ן

ט  שעפליןד טראגט מען ״פאזשאר״ ש־ײט מען ,מעגשען סןז א מיט נעיגזטעלט איו
 ״ געווארן אבגעבךענט איז שטוב גאגצע ךי ביז לאנג אזוי לעישט מען או״ ציבעךס •»יט

 אנגעהעךט זיןד אץ־ האב אלאװעש־עס שװאךצע ךי נעבען אזױ ;יטעד,;ךינ: ;אר ךער:
 האט אנגעהויבען,דער זי־ האט פאזשאר דער וואס פןן מײנועען פעךשײעדענע ימיט

 א פון — ךער ,בױךעם ךעם אויף ליכט א מיט געגאנגען איז אײנער אז גע]א^ט
 האב ^אך ךער ;גךשט אפיײערטאפ. פון ךער אונ אסאמאװאר פין דער , אפאפיראס

 ךי איז אורזאכע ךי פאזשאר, ךעם פון אוךזאכע ריבטיגע ךי דערװאוסט זיןד אי־
̂ין אן זיןד הײבען שךיפוה ױךישע מעהר ךאס כטזןט וואס ז״לבע  יןדישע ךי ן
.שטאךטליך סלײנע

ק ייזדען בײ שיריפוה מעהר ךאם ב  פארךינןט מען אז פרײטאג אום אן זיך היי
ק אדער.ווען טשאליננט ה. אויף מאכען צו אױבען-פשר ךעם גליהעט מ פ פ

 ךעם פאררינןט אונ שבת מאכט זי אז געל־הבית״טע סלײגשטאךטעלךינע א
 גרויפענע כןאפ/ גנ פאר פלײש פוגט 1:באטךעפט טשאלינט ךער װאם טשאלינט,

 בלאטיל א פזן קונעל א , הןאפ׳ 2 - פעטשע אויף מאךןז מיט בײן א ,נ־ןאפ׳ з כןאשע
 באךלי־ ךאךע ,לןאפ׳ ג־ אויןד - פעט זײן זאל ןןף פלאשטער א ,כןאפ׳ з לאנןשען

 וואס פאךצמנם 1« איבךיגע ךי ,.קאפ׳ 1 - טשאלינט דעם נאןד אויף האבען זאל מען
 רעטעןז ,פארציע 1 רעטע־ פארצייגס 1/-ײ ציבעלעם פארציע 1:שבת עפען יוךען די

ט ע 1 ,ךעטעך מיט ציבעלעס פארציע 1 < ציבעלעס פי צי אי ציבעליס״ מיט לעבערליך פ
 א , ציבעליס מיט אײןןר פארציע 1,ציבעליס מיט בײליק אײנגעהאקטען פארצײע 1

 מיט ציבעלקעלע א גלאט אונ ,בױמיל מיט ציבעלפ ,שמאלץ מיט ציבעל פאךציע
 אונ / קאפ׳ז34 טשאלינט נאנצער ךער אן טרעפט םה־ב ;כךאפ׳ 6 אן טרעפט ,זאלץ

הם בײםקךיפט ױדקויפט ךער װאס טשאליגט, צום האלץ  ׳ נעלד םזומן אונצאהלטאי
 האלץ נישט.נןײן זשאליוױט בעל־הבית־טע פרומע ךי ,גןעךביל א פאר אוועק געהט

 זאלען שכנים איךירע א־נ קודש שבת לפכוד מלאך הײשעןג׳ האבען ^אל זי }צפי
 עךט(פלאנ אונ^עס זיך זי צוהיצט ךעךווײל .קויגעל דער געואטע איז איהר בײ אז זאגען

 פארטךאנען אזוי איז זי ,גיהגם אין ווי פרײטאג גאנצען א אויװען ך־ער איהר בײ
 ?ןס אונ ,נןאפ אויפין איהר זיןד ךךעהט שליײער ךער ווי נישט אפילו פיהלט זי אז

 אךשין I ,לאנג ךי ארשין 2 נפון טראפקע פעטע איהר אז פןײטאג _קײן גישט פעהלט
ײ ןאל וואג( ךי פעט ю אונ ,פרײט ךי  באמערנןט זי ,פמאלען צז נישט זיך א-הר ג

• אײננעשטעקט איז טראפנןע ךי וועלכע אין כןלײד איהר ורען , דעמאלט ערשט דאס



ט ראםעלפלײש ךער אז אוים שטענדינ קומט עם אז אזוי ,ברענען « אן ־הויבט  מי
 זשאלױױט ,פסה גיאר ךעסגלײכען רױך נאן־ שמעכןען אונ פארפמאלעט זענין פיש ךי
ליהטךעם זי ווען האלץנישט ה־ןיין ארןד ?י  ױאנד ךי אז מןןתלןןת גאגצען א אריווען ן

 אן זיף הײבט הײנט ,םטעלײע ךי אן זי־ האפט עם פיז ,היץ פאר צוישפאלטק וועךין
 געלד פזומן אומזיםט וויפמנל , געפעס דאם מאבן כשר דאךף מע אז ,^ליהעניש נײ א

 איהר נןענט < יןדען בײ צו ג_עמט מאכעך ״כשר פרומכןײט ךאם האלץ איבךינ אונ
,פארשטעהן אלײן שױן

 אפט זיןי מאכען ווײבר פרומע אזוינע דאנק וואש װאונדער א ;נפים שון איז הײנט
 טוזענךער יאהר אללע פערמעהךין װעלבע שטאדטלין־, ױךיישע.קלײנע ךיא אין ׳׳לריפות

? ישען1מענ? ,אוטגל;קליכע
- тשבת טאג 8 איבער אונ פםח יאהר א איבר אײה !בלאטע אבער איז דאם נאר -  V V * “ ** : Т -  V • V Т ; V Т • Т Т

ע שכנה דיא אבי ,מעןוױיטעראזוי טהזט ,לעבן דאם ־יוועןגאטטוועטשעגקען נ ײ ־ ו  ט
י אז ,זאנען איהר אויש זאל צ ח א קאבט מלאזד אונאהײםער אכשרהױדיגע איז י -т ו • ; г *•* י — т ׳” ״ • ג т 1 т ; -  V — V • ту т• ;
.שבת לכבוד קוגעל דעם איהר .בײ

ײטאי הײנטיגען צוהיצט ציפיעל זיןז האט ױךענעוואם אפרומע אךאגק אזױ אונ  פי
 אןיך האב ,שבת אויף מלאך ךריםען א האבען געװאלט אונ טשאלענט־ײקען .;כײם

-שבת שטערטען פאר א געהאט .^אנצען ,אין .
ײ יװ־ יודקיא^לןאלנהרליכער !ױדק אןי . : צײןדױןען״איז ג - ן. ך צו ר ע ו שו



טהייל פיער אין אראמאן - I ״־  т • { . י׳. • ••

ר ע ט ל ך $ ל ? ײ ה ט

ר אמײדיל געווען שױן איז שיה׳לע אד א; ק, פון צ ײנ  מנוועןי ניט אפילו איז יי נ
 איהרע אללע מ*ט האנד איהךע נאר ,געוואקםק שאן אויןד אונ םײךיל מיאוס רךין

 זיןד בײ איז.עפיס זי - אךטער זימגרע אויף געלעגען ניט ווי אזוי עפים .זענין אברים
 אזױ ,יחידה בת א פאר פאפט ;זם ווי ,פערצױגען זעהר ךערצו ,אןגעלאןט נעווען

 ;װערין רויט באלד פלעגט אונ פארשעמט זין־ זי האט זאןז מינךעכטנ ךער פאר אז
 מאנן אױנגען מיט געךעךט אךער געזעהן מאל א האט זי אז נאןד שמיעםט ווער

 פלענט זי אךער ,ש,זה אהאלבע אבתהען אונ אבםאפען דערנאןו זיך זי נןלעגט
 אין אמאל טךעפען מזכןענט איהר זיך תאט אםתין אין .בעט אין לעגען מדד׳גן זין־

 געקומק־ איז םוחריש.קינד א אז :למשל מאנן ױ?גען א מיט רעדען צו א;אהר
ט איצטער אױ ,לער :/ננטווערן שךה איהם פלעגט ,פאטער איהר אױף פרענען  ני

 אונ קומעך מאךגען וועט ןןר ,אװעקגעפאהיען נע?טען איז ?ןר ד״ײם״ ךער אין דא
 זי האט דאןד ,הורה גו־ױכןע אזא ניט זיןז דאכט .װארטער נעצעהלטע אזױנע נאך
 ?ןרשטען צום הארט וואם פךײלײן געבילךעט פארליעבט א ווי צורוךעךט מעהר דאפ
 ך ווען אז - געדאנקען זײנע ארױםזאגק איהר פאר זיך פארליע^טק איהר מאל
.לעבען דאם נעטען זיןד ״ער װעט זײנע, אײביג אויף זײן ניט וועט

 םען ,.עלטעק איהךע בײא אבת־יחיךה געוועזען אן תמיד פזן איז שיה׳לע
 זי איז טענשען צוױשען ,אלײן אבגעלאזט ניט שפאן א אױף מאל .קײן זי האט

ק איהר אין כ ע 15! כל ,טאכטער ױדישע בעל־בךלש .א :געקומען ניט מאל ״קײן ל



 .זאנען אפט איהױע״עלטערן פלעגען הײם״ דער אין זיצען זי .דאךף אמייךיל איז זי
 אוים זאל זי אז ?ןךציהונג״ אזא געבען נעוואלט .שךה׳ניאן־ זײן האט פאטער איתר

 ענשען מ שלעכטע כןײן פו־ן ושלום הס זי־ זאל זי פרום, אונ גוט באמת וואקסען
האט מען , _קאפ אין אויג דאם וויא אבגעהיט שרה׳לען האט מען ;אפלעךנק ניט

.פאללען געלאזט גיט ששויב .כןײן איהר אויף

ק ךי נעעפענט שרה׳לע האט קױם  זי איז ,באטאג זײגער.עלף שלאף פונ׳ם אויג
ק זיןד האט ,נ־עט אין געלעגען אזוי ש;;ה א נאןד זיןד עצויג  געלעגער׳ אויפי׳ן נ

 אוג געבעטק זי האט אונ סוטער ךי ארײנגעקומק איז צוועלף זײגער געגעניצט,
 נעמען.?גפיס ,אויפשטעהן אזנ טהזן צוליעב איהר ^אל זי באךג גילדע^ע צוגעיאנט

 ,די״י זןינער ביז נןאווע. געטרזנכןען שוין זיא האט אזײגער אײנס ארײן. סויל אין
 דערנאןד אונ ,מיטטאג געגעסען זי האט פיער זײגער אנגעטהון. געווען שוין זי איז
 אויף ארוים געהט וואפ פענםטער בײם געשטאנין שרהלי איז נאכט ךער אין ביז

 אהער אונ אהין דאךט געהען װאם מענשען אלעךלײ אױף געקונןט איג גאם דער
 מײךיל: אךער פרוי יעדער פון מלבושים ךי געשילךעךט אונ בעטראכט האט איג

 מעהל אזאנןיל טראגט ךער .קלײךער״ אפגעךיפענע אין щ; ,שאנע אין געהט ךי
אק ײננער ,פלײציפ ךי אויף ט פנים אין זי האט מענשען אללע ךי .קויתלין אז  ני

 האט נאכט דער אױף .קלײךער. זייטנרע אן נעקענט ניבער זײ האט זי גענןענט.
ק  щ .שלאפען געלע;ט זיף אונ װעטשערע געגעםען ™עע. געטרונכןק מ

ט רעךע לאננע א האלטען פךיהער געמוזט האט מוטער די אז זי־ פעךשטעהט  מי
ת דאפ נעפועלט האט זיא ביז פינגערליך בריליאנטענע אונ זײגערליןד גילדענע  ב

ק. געהן אונ ^םפען ?ןפיס זאל ןחידה׳לע אפ של

ט אוג טאג אװעקנעהן שרהליין בײ פלענען אזויא אנ  אונ הדשים װאכען, ,נ
 נײנצען ,;אהר צוואנציג אונ הונךעךט פיז ,נעװאךען אלט איז זי ביז ;אהךען

ען אויף ;אתר. ט גאר זי האט ל׳גגפען איהר אין פערקךעחנג ױאס חױן ,נעװאךט ני
אמאל ,^ר פלענט < .קלויז דער פךן דאוונין דעם פון קומען פלעגט פאטער ךער אז

ס: מאבען טיש בײם ע מי ש א

 שךנגיש ךי מיר האבען ךאוױנין בײם הײנט ,טאבטעראניא ,דו העךםט -
 געװאללט שוין האבען אונ שידוןי אפײנעם זעהר דײנעטוועגען פון פארגעלעגט

 פון נאר געפעללען אפילו טיר איז שידוןי דער .אנקונןק פאהרען זאל איך
 זאל אין־ אז נדן כןעךפליןד טןיזענד איבריגע ניטזשאלעווען אץד וועל כײנעטװעגען

̂אל װאם אזוינם ?ןךינען -פעפערעל א - אנטיק אײן זײן ז .



 שטעגדינ וןי זיך האט זי ,געענטוועךט ניט גאר דארויף האט שרהילע
,געךאנקט איהם זי האט האךצען אין זי־ בײ נור פארשעמט, שטארק

ק פרומע אזױנע בײא ר ע ט שטעהן צו ^ ס פאי ן / י ו מײךיל אזא אז קומט ו
איהר האט פאטער דער אוג יאתר נײנצען געװאךען אלט שוין איז שרהילע וויא

ט נאןי זיין פאר האט ;נר ווײל ,דערפאר פראסט דאס איז געמאכט ךותונה ני
ק ןוײסט דאס אונ אנטיק אײן געקליגען שרהגיאן  מען באלד וויא אז זיך, מ

.אויס .קלויבט מען אײדער עש געדױעךט קלויבט
גרויםע א געשפיעלט האט וואס זא־ אײן נאןז פון ךערצעהלק אײןי מוז מען

לעבען: שרהילים אין ראללע
 אגרױסער יאהר אין מאהל צװײ איז װאהנט שךהעלע װאז שטאךט דער אין

 מוטעךס )איהר אפעטער שךה׳ס קוםען אויןז פלעגט יריךים ךיא אויף ״ ןךיז־
 געװען איז ״ער .װײץ פארקויפען אונ קויפען אײזמאן; אײזיק ר׳ ברוךער( א

 ווי אהין, אונ אהער ,מענש ױעלטליכער א ױד, אהאלבער דײטש, אהאלבער
ךעם מיט אבגעפארטינט זיןד האט פעטער דער אז .ז_ײן דאךף .םוחר ייײצען א

מיט געהן זאל זי ,;נלטערן איהרע בײ אויםבעטען שרהל׳ו קוים ._>גר פלעגט יךיד
 ליעב האט ?נר וואס מתנות, אױסכןלױבען קלײטק גאלאנטערעינע ךי צווישען איהם

 אנגעטהון זיןז האט שרה .קינדער אונ ױײב זײן װעג פונים םיטצוברענג״ען געהאט
 הלילה זין־ זאל זי אײנגעהילט זי האט מוטער ךי אונ קלײדער שבתדיגע ךי אין
 ׳ הרע׳ &לן אײן פאר ’ אבגעשפראכק שטיללערהײט פךיהער אונ פארקיהלק ניט

 ארויס־ 'םרין איז שרהילע אז אוג געבען ניט אויג״ ״גוט ״קײן איהר זאל .הןײנער
 זעהזשע. נאכגעשךיגען: מוטער ךי האט טהיר דער פון פעםער דעם מיט נעגאעען

קינד ךיר געטרױע אונ צוליעב איןד טהו• ךיר נאר אז אײזיק,  געזוגד געהט ,מײן.
נאז. דער אונטער נאכגעבראמאטשיט עפים האט אײזיק ,געזזנר״ מיר זי נרענג אונ т *.* •** : • ; т т • ••״ т י י ; • • • • . ; *• ; т
 יאהר אין מאוזל צװײ פיהרען זיך פלעגט אזוי ,גענאננ^ן אוועק אידור מיט איז אונ

 געװען שרהילען פאר איז .קלײטען ךי צווישען פעטער דעם מיט קפאציר דער
ב. יום א^רויסער אבםאפען. אונ אגמיךען גענוג דאבײ ךך פלינגט זי האטש טו
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V ל ט ו״וייטער י הי
ש/ .אסיפ אײנער געווען איז שטאךט, אײנענער ךער אין טאנןי ט אני  וועף פ

 מיט באקעגען צו אײך איברינ גאר איז עס פאניטש? אםיפ געקענט ניט האט
אים זאלען אללע אז נאר .וויעג דער אין הןינד קלײן א אפילו איהם לןען היא ווײל איהם
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 חאטש ,בהור א נאןד איז פאניטש אשיפ אז דערצעהלען אײך מען מח .קענק שוט
 איזגעװק פאנטאזי״ע זײן וױיל ךעו־פאר נאר טאקי ךרײםיג, אהרזאי אלט שוין איז •#ר

ק *ארהתוגה ב א ה  אונ אפארליעבעניש מיט געשריבען, שטעהט א;אמאן אין װי צו
 ניט שךבן _א דור־ האבעןהתונה בהזךים יודישע אללע װי נישט פערךרעהעניש. א מיט

 פיעלראמאנען, אזױ מיט אנגעלעזק מיןד איןד האב - זץד צו זאגען ־и/פלעגט - אומזיםט
 ״ להמניס אויף ווי נאר ,ליעבע׳ ״ראמאנטישע הײסט ךאס װאם פארשטעה אזנ

,געמאכט ניט שידון־ ראמאנטישער אז_א זיף האט צהעטצעניש -אוי\ש
 שאן אזוי געו־וען איז ;גר װאש דערפאר ניט ״פאניטש״ איהם מען האט גערופען

 געקלײךט זויבער אונ רײן זעהר געהן פלענט ״ער וױיל דעךפאר נאר , פאגיטש א יױ
ױ יווי אק-ו  אויףזיינעמלבושים. געפונק גיט מען האט שפרענקעלע נןײן אפאניטש; אט

עדק פאר אכןאוואליער געװק איז אםיפ  שפאציךק געזעהן איהם מען האט אט :י
 צעהן יאהר א פון דאמע ױנגעטשקע א מיט אט , יאךזו־ אכטצק פון אפכײלין ■טיט
 לןײן נעװען ניט גאר ךארויף איז זןר ,פיערציג יאהר א פון פרוי א מיט אט אונ

 , חתונה .קײן ,מאל״ יחתן ״קײן געװק ניט איז עס .געהן ניט אלײן אבי ,טפונק
 איז״ער אומעטום .זײן״ ניט ךערבײ זאל אשיפ אז שטאךט, אין וועטשערע ,לךין

 щ אז נאד ,געהאט ליב פרײלײן ךאמינן אללע איהש האבק אומעטום אונ גשיוען
 צום אויסנעקליפען יענע אדער די זיך האט אשיפ אונ טאנצען ■ צום געקומען איז

צק אג ק האט ,ט  ; .?גפעלע פויל א מיט וױא נעװאךפען איהש מיט המיד זין־ מ
 פלעגט דאך א״פאאר״, באקזממען האט .ער ביז אנקומען איהש פלעגט שווײם מיט
צק אזנ אויםפיהךען זײנם ער  .פרײלײנס מיאופטע דיא מיט אונ שאנשטע ךי מיט טאנ

 ._̂ר געהאט: האט ?גר װאש מעלה אײנציגער ױין פאר געהאט איהם מען האט ייליעפ״
 שטעללען צופרידען געװאללט יעדען האט ער גוטער, א געװק נאטור דער פון .איז

 אז אכײן׳ פײעי אין פליהען ער פלעגט זײערטװעגען פאר ננןבות ■איבערהויפט
 מיט װאשער געװאלט האט זי אונ געװארין הײס טאנצק ךעם נאןד איז אפךײלײן

 אבצופיהרק אויף .אײז מיט װאשער קרינען נאנט בײ אײנס זײנער פלעגט ,אײז
 כןאוואליער יעדער ניט איז דערצו וואש - התונה דער נאןז פרײליץש אונ ךאמען אהײם

 ךער אין נאכט בײ געהןענט האט ןןר ,אחאטניק אײן געװען אסיפ איז - אפעלין
 צװײא האנד זײנע אויף .קינךערליןד ךךײ אלאמע נאכטראגען בלאטע ־נראשטער

 אונ התונה ךער אויף אןמקעהךען װײטער זיך ךערגאך אונ ,הײם איהר ביז .זועךםט
 נעבליעבען ניט איז״קײנער щ פיז דאמען אונ מײדליןי ױננע אבפירען .,פאאטשערעד״

 טישען ךי צונויפשטעללען כיתטע בעל דער העלפען נאןי ךער אוג ,חהונה ךער אויף
ט ק װאו ז_אאצ דעם אר־גוגנ אין כךענגק אזנ באנק ךי ^י טיט געטאנצט, האט מ



װק אימעטום איז אסיפ ווארט: אײן  אנבײפעך .^םען ?יר ' פלענט ךא :אהײמישער נע
ט ,שטיװעל ךי אבפוצען זיןד ךריטען בײם ,װעטשעךע ךאךטין ך א  פארנןעשין, זיןד ן

 זיןד פלענען פרײלײנס אונ דאמען אללע האטש :מעלה א געהאט אסיפ האט נאןי
ךינ ק עטענ צ ט עני צד־ תשיד איהם געהאט ליעב זײ האפען ,גו?זסנןײט זײן מיט ב

ק ש ט עט. אטה _עף ,המן׳ן אן וויא זײן נוקם איהם אן זיןז אזנ װאךטליך מיט מי
אי״ ־Ц? אונ האו־ען ניט נאר איהם פלעגט *ם נאו ,פארשטאנין גוט זעהר אפילו

• געווען ברוגז ניט ״קײנעם מיט מאל בןײן

ר ע ט ן פ י ר ל ך ײ ה ט

ג וויא איז יריד הײנטיגען אויף ך ק ט  שרה׳לעג צופאהךען געקומען אויןד ,ש
 יךיד ךעס פון אבגעפארטינט זיך האט ער אז אונ .אײזשאן אײזיק ר׳ ,פעטער

ט ;>ר איז שק ארומנעגאנגען שדח׳לען טי  ,געװען אמ שךהילע אונ .קלײטען ךי צװי
 שױך זעבין זײ אז ,פרעהליך ר>הר צײט/ דער אין ;אהר האלבע אללע וױ אזןי

:געזאגט איהר פעטער ךער האט אהײב צור*ק געגאנגק

? איצטער וױ צו-פאלל אזא עאקען ךיר זיןז װען.כןעבי שרה׳לע דו הערסט -
 בעלןאנטק א מײנעם צו אבקד־ .א אויף פארבעטק הײנט בין איך וויללסט דו אז

.טיר שיט געחן אויף װעסטו װיללסט דו אז .םיהר כײכען
< בלײןד געװאךין איז אונ דערשראקען װי ;׳נפים זיןד האט שךת׳לע

,ךערצו ניט הו׳׳ש ךיןד נעטה אי־ ? דערשךאנןען אזןי זיך האםטו װאס -
 פאף« מענשען צװײטק ניט? ױאם פאר וױלסט, ת אז אזוי״ נלאט ךיף פרעג איןי

̂אל ? נא ,שלעכט אזוי נים דו ווי ױגג.קינד אזא פאר איז צײט ךי ברענגק  איו? ז
? נאכט פאר ךיר נאןי קומען

ק מיןז װעט מאםע די אז ? װײש איןד - געהן. איך וועל ,לאז

ײן א ײ פו^לין איך וועל געהן שיר מיט שאל - 9 נא מאמען, דײן י

ו - א ? פעטער געהן איןד ױעל אזוי־זשע ווי נ

,מענשען אללע מיט גלײןד געהן ת װעסט פוס האסט דו <• אזוי ױי װאפ;זי*שט -
 זאל־ איןד ךיר, גאןד קומען װעל אי־ ווען אננעטהון זײן שוין זאלטט דו אז נאר זעה

ך אז נאכט פאר בעטען שוין אי־ וועל שאםע ךי ,װאךטען דארפען ניט ךיר אויף
מנשעפטען שײנע װעגען אװעקגעהן איך שו; א,ײצטער ,מיר שיט געהן לאדען ךיך ^אל



 אזנ ?זטוב אץ אריינגעלאזט זי פעטעף דער האט װארטער לעצטע מיטד־י

:אוועקנעגאננען .א,יז
 געשטאגען שוין איז שירה׳לע ,פערגעהן צו אנגעהױבען וואס נור האט זונן ך

 לי יף1א געקז?ןט ניט שוין איצטער האט זי נאר פענסטער״ איהי בײ אנגעטהין
 לי וױ בעטראכט האט זי טאג, אללע וױ אהין אונ אהער געהען ױאס טענשליןז

 .פארגילךעט ווי אױסנעזעהן האכען טשערעפיס אונ כלעןי ,שטרוי פז־ן ךעבער שפיץ
 האבען עס׳ װאו הימ־נל ןןק אין איפערגעטךאגק אױגען איהרע זי־ןד האבען דערנאןד

פאםען. גילדענע ברענענךיגע קאלירעןז אללערלײא אבגעשפיעגעלט זיך
.זײן.ראךט מוז ווישאן !אןז - . ט. ך א . ווײט ך . . וועלט ז־ער אין . .  .זי האט .

.חלום אין וויא ^עפיס וואךטער ארויפגעלאזט ־שטיללערהייט
щ עךשטע דאס לעבען ג_אנץ איהר אין איצטער האט שרח׳לע אז זיין כןען. 

.אהץ געגלוםט הארץ איתר האט לזגפען גצנצען דעם טיט .זונן ךי ןעמערלןט טאל . . 
.אהין . • • * שאן אזוי אלץ זײן געוויס _קעהר ?נם װאו .

 זי , איהר נאןד קומען באלד דארח פעטער דער אז דעךיןאנט זיןד האט שרהילע

 געהן״ װעט זי אזוי ״ווי נעװאזסט ניט אונ בעשלאםען ניט אלײן זיןד בײ נאןי זזאט

צו • זי זאל . ״ ו ן ה ע ט וועט װאט ג ך ח י  .זיןד״עפיסעזוי גלוסט ..עס גאר ר ^הון ז
.געהן צו .  ווילל װאם אײנער ווי לאגע אזא אין בעפוגען איצט זיף האט שרה׳לע .
 ,װאסער __?גךשטע.קאלטע דאס לײךען ניט כןענן ער נאר ,טײןד אין באךען זומער זיןד
 אין אדײננעהן :טראבט אוג טײןד אין װעריישנןע א פים ךי םיט שױן שטעהט ?יר

ט, זיןד וויללט ניט, זיך גליםט אךײנגעהן ? ניט צו טײן־ איז.קאלט! ̂עם ני
אנ וואס־ךןע - צוךיק זיך אנטהון אונ ארויםגעהן אין זיך ? אויםגעטהון מיך איןז ה

געפינט ביז,,עם לאננ אזוי ?גר טראכט טײן־ אויפ׳ן קוטןענדיג אונ קראצענךיג .כ־ןאפ
אין שטיפ א איהם טהוט _ער אדער ,אב איהם שפריצט אונ מאנן חברה א זיןי

 ער אז גור ,הברה־מאנן ךעם אויף כ;ים אין איז ^נר״־יב אין ױאשער״ טיעפען
 אונ -ווײסט ער ווייל הארצען״ אין זיןי בײ איהם ער דאנ^ןט אב״ שוין זיך ׳.באד

 באדען ג;זנ באדק״ דעם פון געױאךין פךישער אונ רײנער איז אז ,פיהלט

ד... דאך איז עזונ ג

* •״- *
סך געװעזען זענין װאו.^ס .זאאל, אין ארײנגעפיהךט זי האט פעטער דעו־  א

 געמאכט בעקאנט זי האט _ער ,אוג..קאװאליעךין• פ־ײלײגפ ,דאטען ,םאגער :^אשט
ציש שטזב אגדערער אײן אין ארויסנעגאנגען איז אונ הבית־טע פ:>ל דער »מיט
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ט האט שרה ,.יךיד הײנטיגק פון פלוידערן הב?ת בעל  נאנ*י האךצ־קלאפעניש מי
ק ךי כ*ט נעקונקט  האט־ זי , איהר פון אוועקגעגאנגק איז פעטער דער ווי אויג

 בניד האט װאש הביתטע ב_על ךי ,אללײן עקאנאפע( ךיװאן א אויף זיצט זי ווי דערזעהן
 מיטי פארנעמען ווינכןעל אנדער אײן אין שוין זיןז האט , איהר צו גערעךט אהער

 אויפן איהר נ_עבען געזעצט אויןד װאש נאר זיך האט וואס פרײלײן א .גאשט נײע
 געכליעבען ווײטר איז שרהילע ,טאגצען אױעקגענומען ױ'א_קאוואליער האט ךיװאן,
ק מינוט א אין .אללײן ב א הי אין זיןד ה ק פנים אי ט עבי  רויטה,. :אללערלײ,קאלירען ג

.װאנד די ווי בלײןז ,גךין אונ נעל .  האט װאש ךער געהאט האט _עבירה־ אײן .
 ױנג. טראפען •*טליכע געקאסט זי האט קוק יענעטש ווײל ,געפזחון קוק א איהר אויף

ק די אראבגעליאזט האט זי וואש געטחון גלײןד זעהר האט זי אוג בלוט,  1צ אויג
 געךךעהט״ איחר זיןד האט לןאפ דער .קוק יענעשס זעתן ניט זאל זי ,^ךד ךער
 איז זי באךעקט, זי האט שווײש א_קאלטער געקלאפט, איהר האט הארץ דאש

י- גליי ..?ײןןיט? געךיהרט ניט האט אונ ךיוואן דעם אויף אײגגעגראגען ווי געזעסען

*• *
*

 זעניך פעטער ךעם מיט ש'רה װאו אבעגד דעם אױף אז זיך פער^טעהט
 איבערנעפלויךערט שוין האט ?ןר , פאניטש אשיפ געװען אויןד איז ,געוועז.ען

ט מי  ארומ־ אלײן פארט זיך האט אזנ פרײלײנס פופציג מיט אוג ךאמען הונדערט '
ק האט אנגעקומען, זענין _קאוואליערין אנךערע ױײל ,געדרעהט  איהם. מיט זיןד ט
.געװאךפ־ען

 געכןאכטער א מיט וױ געוואךפען אסיפען מיט זיף האכען זײ פךײלײנס! שלעכטע
ן אי ע-. ל ע ב  צובג יואיך ךי דערלאננט מען אז ניר נוץ, צו זי קומט װאי־ דער צי

 זײערע מיט פא־גומען געװען זענין פרײלײנס אללע - ארויס זי מען װארפט טייש
 אללײן איז ;ןר גלײף ווי ,ארומגעדרעהט אללײן זיןי האט אשיפ נאר ,כןאװאליעךין

. וועלט דער אויף געװאןין געפוירק
צט ךיוואן אויפן ווי דערזעהן פרײד גרוישער זײן צו אשיפ האט פלוציש  זי

ק אגערז איז איהש ,בע־ןליך פארפלאשטע מיט אפךײלײן אללײן  װאוגךערג גרויש _א געוו
 אז זיך פארשטעהט ״עש אונ «ניט זי ״._.קענן פאגיטש אשיפ ,/גר אז ,עש״ קומט וױ

,איהד צו צוגעשפױנגען באלד איז האז א ווי באנןענין. א־הר מיט זיף דאךןס מען
. בענד א אויף צוזאמען געווען זיןד דאשט שוין זענין מיר - . .בײ . .  צי .

.\ פרײלײן גע^הרטע ? טועה מיןל בין איןד . . פאגיטש אשיפ בין אין־ . . ך .  אי
ק ווילל ב א אברע־ןאטאנךיךפ אשיפ זיןד האט נאמען״ אײער ױישען צ' עחרע די ה
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 אנגעהויבען אזנ פישטשיפלןש אללע מיט .קאװאליער אײךאפאי״צזער פײנער א דוי
האנד. ךער בײ אנגענומען זי האט אונ ךךעהען צו זיך

 מאנס־ א אין געלעגען לעבען איהר אין מאל זיךשטען צום איז האנד שיהלעס
ם בילשער א ר .. ד. אנ  זיןי דאכט אונ געךיהךט ווי ;יפיס זיןז האט האךץ ה

 געוואךץ איז שוןײס _קאלטען איהר פון אךט, אנךער אײן אױף איבערגעשפתנגען
 געוואךין־ גךינגער איחו־' איז נאבדעס געטהון, זיפץ א ווי עפיס האט ױ ,שוױיס הײםער

 ;יפים איהר איז אױנען ךי אין אונ געװאךין װאךימער איהר זענין נלידער אללע
.געוואךין ליכטיגער

ײן .^פיס גאר האלט ц אז געפיהלט האנד זײן אין האט אסיפ ל ט  הא.נד גי
 האנד מין אזא באןד ;יר האט ל־צבט אסיפ זײט ;פלייש שטיקיל וואךים אווײןד נאר
 האט זי װײל ,טהון זאל _ער וואס געװאוסט גיט גאר האט ;גר געהאלטען ניט

ק זי .זאל ./גר ,גענומען ניט צוריק האנד איהר  האנד ךי וועט אבלאזען זי וועט ווען אז אויסגעוויזק איהש זיך האט щ - געחאט מוךא ״ער האט אבלאז
 אויפין געזעצט זי,ל _ער האט האנד ךי האלטענךיג .£ךד דער אןיף אראבפאללען

 נעװארין. װײבער נא־ איצטער איז האךץ גוט שטענךיג זײן ,איהר נעפען ךיװאן
.רחמנות באק־מען איהר אויף האט ;יר .  פךיהער האפען וואש אויגען שרהלעס .

 אויף אבגעשטעלט פיםליכװײס איצטער זיך האבען ,ארײן וועלט דער אין נלאט געקזקט
 .^נטװעךין געקענט שױן איהם האט אונ זץד צו געקומק אביסיל איז זי - ארט אײן
ט זי האט אכיפ װאש שאלות .עטליכע אויף ..............................................געפיענ

. ווײטער דערצעהלט ? נא -
 איף ,געװאוסט ניט גאר פון איף האב ,גערעךט אײך מיט האני איך ביז -

. .געװען ניט עךגיץ אין ^ין .םענשען צווישען מאל ^ךשטע ךאם פין איןד . . . 
.געװאלט האפען מאמע די אונ טאטע דער אזוי וױ געטהון אלץ ד׳אפ איך , . 
.זײן אזוי וועט אביג אז געמײנט האב איך ״ א?געגאנגען ניט גאר מיר איז עש

 פארלײקענט האט יאהר)אסיפ צוואנצינ אונ פינף אלט איצט שוין בין איןד -
.װיללען מײנע.;נלטערן ווי האבען התונה ניט ווילל אי,ל ,יאהר( פינף

 האט אונ צוגעגאנגען איז פעטער ךער ביז גערעךט אדנ גערעדט האפען זײ
.אומעטיג ניט איהר איז צו• נעפלעגט ד V * • , V ; V •

עי נאר ,געענטװערט איהם האטישרהלע ,נ-ין -  שטאךכן ד׳נהר מיר לןאפטהוט ד
ד. געױען גיט איז ךא אױכ נ־ורא האב איןד' , װעה א ש ט א

דעמ אגשטענןען אויזוען דעם צן נעפלוינק אךלער איץ ווי באלד איז אםיפ

— 135 —



 נאר איז קדי־מען דער אז געזאגט ״ער האט געקזמק צוריק איז ?ןו אז אונ קדיבזען
 .פארשטעקט גיװען ניט

 אכענד פדעתליכק פונט צוךיק געגאנגק פעטער דעם מיט איז שרה ווען
:געזאנט איהם זי האט אתײם

 אץ נא־ האפ איןד .איצטער איז לבנת שאנע ווײםע א ,פעטער ,נאר ז^הט -
ק םײן ' עב .לפגה שאנע אזא געזעהן ניט ל . .

 װעלין בעסער זאל _עס נאר .ג.עע?טווערט פעטער דער איחר האט ,;א -
עע אויםפאללען שנ  או: ווײץ דעם שיקען אוועק אי־ דארף מאךגען ווײל .א

פאהרען: צו שלעכט זעהר .איצןשער איז ר׳עדער מיט אװעקפאהךק.

נ י־יךטטער ײל לעצטער או טה

ר אין ע  שנעע,.קאלט א אן האלה וןמלת פדן בענאגבען איז נאקט אנדערער ן
 איבער־ מינוט אללע האט וואס וױנד דער ניט ווען ,שטאךק אזוי געװען ניט איז

 ךער .בערגליןז געמאבט אזנ אנדערן דעם אויף אךט אײן פון שנעע געטראגק
ט פארדעקט נעװען איז הימעל  נים שוין מען האט גאס דער אויף חמאךיס: מי

 קוקןען פענסטער ךי וואס שטוב אײן געכען נאר ,מענשען לעןעדיגען געזעהן.קײן
 צו־ א געשטאנין איז טרעפליל _עטליבע פון גאגיק ניךךיגק א מיט גאס אין ארויס

עי מיט שליטען געדענןטער  אן־נ אהין געגאנגען איז שליטען נעבען ,פעךד זאטע פי
אפ אין אײנגעוױקעלט ■ מאן אױנגער אהער טו  אב־ זיןד ער״ האט מאהל אללע , א

ט כןלאפט ;נס צו צוגעהאךט אוג געשטעלט  ?נר אז אױסגעוױזק האט .?גס .ןע־גיץ ני
זאןד. אוויבטיגע אויף _עפיס ווארט

י . ־ א .דךײ זײגער שוין - .  ער7האט (ארוים;ענאננען ניט נאןד איז זי אונ .
ע העלקײט ךעם בײ זײגער אויפ׳ן קיקענךיג נעזאגט שנעע פןנ

 טהיף די נעעפענט ש־טילל זיך האט פרײד גרויםע ױין צו ,מינוט דער אין
 ._ער .אנגעטהון ווארס מײדיל ױנג א ארויםגעגאנגען איז עס אונ גאניק ךעם אןיף
 אראבגזפיהךם זי האנד דער בײ האט אונ אנןעגען געלאפען איהר אבליץ ווי איז
 האט קוטשער ךער ,שליטע• אין איהר מיס ארײנגעזעצט זיך אונ טרעפ ךי פןן

 איבעף קוטשמע די צוגעדריקט ,פארשוינען זייגע ט(אנגעקור .כןאפ דעם אןמגעכןעהרט
.אדלערס ווי אוועק פרײד גרויס סיט זענין פעךד ךי אונ אויגען ך

ט גאנצען א - א ה אג פזשאד. נעכטיגען ךעם פון קאפי ךער נעטהון וועה כיר ט
ר»אבען ? נא ״ איבעמעקומען בשלום אלץ שוין זענין טיר וואס גאטט איז נעלויבט -
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 בײךע האפען ף אײנעס אין פאהרען שױן פיר ױערין הײנט אז ךיכטען געכ׳ענט זיך טיר
ק אונ אנדײרן צוש אײגער געזאגט ב א  זי־ אדנ אחמגעגוטען שטאךק דעךבײ זיף ה

 פון וױעךסט פינף אבגעפאהרק שוין איז מע אז .קןש שטאךכןע ציויי גענעבען
 דעש אןיף אנגעשפאךט נעלעגען נןאפ פרײלײנס ױננען ךעש שוײ איז ישטאךט ךער

שלאף זיסען א מיט געךרימעלט האט п אונ תארץ מאנש •יומען

•«

 װאכעננעבערש יאקיל ר׳ אז שטאךט אין קלאננ א נעוןאךין איז מארנען אויף
ז יחידה פת פאטער( שרהלעש גערופען מען האט >אזױ  טהײל .געװארין פערפאללין א

ק גנביש אז געזאגט האבען ב א  אויס־ פאטער בײש ווילל מען , ארױפגעננביט זי ה
ק אנךערע געלד כײםען פ א  אין טאג פאר געגאנגען איז מען בישעת אז געשװארק ה

ק ליגען געזעהן זי מען האט - זאגען תהליש ארײן שול ב ע  וויי־סט מען נזר / שול דער נ
ט ק אז - ךערצעהלט האבען װידער אנדערע ;אהינגעקומק איז זי מאו ני  זי האט מ

 צוגענאגגען איהר צו איז מען אז אונ שטאךט אין ארומגעהן נאכט בײ נעזעהן
ד, ךי מיט אפליעסכןע נעגעבען זי האט אנ  האן ךער א> אונ צולאכט זיך אונ ה
ײל געװאךין. פערקװאזנדען זי איז - קרײ א נעגעבען האט ק װידער אטח ב א  געזאנט ה

ק שדיש רי ;אן ב א בי צו אפךינצעסין פאר פארקױפט זי ה םלןד. א



т לוךישער

״עךןנעהלװג

1.
ןךץענ־ л )יונ. >:ע.קאזאםץ“?טא ךער פון ^.עךיהךט פא;?גןד ךער זיף האט לןןן־ל

 ךרעהען׳■ אנ.;עהױבען ױכער ךאךער ךי ןיף האןען אפעק^ךע װײטער װאם נאר באדן(,
!... העפער־ארױף קעפער׳ װאלען צו רויף שװאךצער דער םאפען״ צו לאקאמאטיף רער

 אױף וואגאנען די אין פאםאןשיבען ךי זעניץ געךיהךט נאר זיןל האט פא;עזד דער וױ
ק אללע - .געוואךען לעפעדיגער אן  דערפון ?,עװארען ?רעהליהער ווי.עפים ׳ צורעךט זיף ה

 שטענליג שטעהט פאלעןד ך־ער װאו ?וטאנצ.יע_קאזאטין נוךנע ךי ?,עפטךט האפען זײ װאם
• שעה צעלן פאר אן זיף ניךעט מע אונ שעה אגא^ע

 גאר װאו ןענרןל ךעם אױף ווינקעל אין פ.עז.עסען איז װאס פאםאןשיר אײן נאר
 א-ך גלײך.ןנם ווי < רײד אללע ךי אין אךײעעמישט ניט זיןל האט ,ז/צען ._קען טע;ש אײן
.פאהרען אדער שטעהן - אײנם אלץ איחם נײ

 געװעזעך שוין איז איהם אונ באהן דער מיט רײן?גן לא^ע מאפען אב־ט פלע^ט ._.ער
 האןען פאםאןשירעןטואם ךי פון טענות אונ רײד אללע ךי ניט כיעלפק ש,.'>זא ןעקא^ט

 דער־ צו טענות האפען צו אגילעט׳ פאר באצאהלען זײ ווי באלד אז ליעי, אלרע
 כײד אללע רי צו ;זײן צו דאךף ״עם ווי אײנגעפיהךט ניט א־ז זײ ןײ אז אבשטישעסטױא

 ^עװעןעך גיט אױ ״ער •. ;עהאט ניט חשק .ער.קײן האט נטשאפטק;װעג־ןע_קא גיפע אונ
.אױ^עלעלט ד־עךצר

 פךעהליןד אונ גוט יי איז ןןש װעל?ע רעדעןאזױנע צו אסף ליעב נאר האיען וךעג אין
.הארצען ךעם אויף

 איד צײטען הײנטיגע אױדען אונ ,א־וד ^עוועזען א?ער איז פאםאזשיר א־טער
 װעג-וןען.ןגר.קלזיפט אין נאך וב?רט ״ ןנים פרעהליף א מיט באגע^עגען צו מלטען זעהר

 אונזעהט ארײן װע,לט ?רײער ךער אין נארע זיין.^גער הײם-פון זײן פון ארויט ױך
. טגנ אונ..ער-קען לע^ט אונ פךײ א'י וועלט גאת־ע ךי ווי

קךנ אזױ איז ױד ךער ט  צײט האט_קײן אז.ער פרנםה. ךץ מיט פאךטראגען ש
בלײבט מעגשען יעךען װען וועג אין נאר ;לאןע זיין ,צרות ױינע באטיאפטען צו ךט ,



 ױרען א זײן ןאר״קק <ךערויף זיך .,ער אױןל-פאלטרא^ט ױדען בײם אונ צײט לייוײ^ע
.לא^ע?.. זײן פון ?ןו־אןגט װען״עי האךצען דעם אויף ?פךעהליך

ש איסאאק ש״ םאלאמאנאײיטי שאוויט  אונזער .;ערו§ק האט כוען ווי היל
 אונ לא;ע< ךין אי^ער פאךטךאלט אויף אי>יט זיף האט פאשאןשיר, ען3^טילשװײלע;די

 ןאר פאשאזשירען, די פון גערוךערײ דאש פײ§ען׳ מיט.זײןקלאןען״ פא;עך דער נאר ךט
ק זיןז ראכט  ;יט: אויןז ;>ר;>ש וואלט איןערקעהרען׳ זיך ;אל £אײ>זד גאנצער ךער וו

באטערקט.
!פאךטראכטען צו זיך טרױעךיג אזוי וואש אי.?ער .;עהאט האט ןןר

л

II.

נאר ;אהר׳ פיךציג אונ .עטל/?ע אלט איצטער איז שאלאשאנאװיטש אישאאק  
ױ ̂לי. פין אי־װ־ ווי פאךעלטעךט אונ ך הײנטמאךישען פון.זײן ..זעפציג אונ ע5..׳ג  

׳י ױד׳ען הײנטוועלטי^ע ךי צו געסעךט אז..ער פאישטעהן אלײן שוין איהר ״קענט נאמען  
שאן ׳ הײנטװעלטיג אויל געקלײלעט געהט ײט^ען״;..ער1ךי ״צו זא^ען חשיךיש ווי אלער  , 

וואהנט ערע ;אהלען. אזויגע פון מאגער צו פאףט ווי.עש קוךצליל- אבי?ל גאנץ/ רײן״  
1 ,.ק שטאךט גרוישײר ךער אין . הוי זײן ׳ ב״על־בירויש שאן נאר רײןי ניט לעבט .זגר .  

האט ..ער .פײן אונ רײן נאר מעןיליךט ניטרײך צימער, ע3,עטלי פון באשטעהט  
צװאנציג ארנ ץװײ צו פץף. מיטא;אהר איהם פון ױטלער איז זי פרוי״ ױךישע אזעלטעע  

; ^עלר ״קײן האט זי חאטש אונ ,איהם אין זי < פארליקיט איהר אין זיף האט..ער אהר  
עיןטױק האט משפחה זײן אונ געהאט ניט די שטעהט מײליל אלים אזא אז גװאלר ̂. • 
ט איהר א־לער ןיך האט נאר אשידוף, פאר אן נ־ט אונ מישפחה ךער מיט צלקך̂י  

מיט האט פײנקײט. אינ וואהלקײט איהר פאר טעהאט חתונה איהר מיט האם  
ך לאן ז.על»ען אללע,וענין ׳ מײללעף אינ ױטלעף / קי^לער לעךלעלט.עטליכע איהר ע # ן . ׳  

צװײטע ךאם ,אונץועךזיטעט דעם לע^ץר^ט שוין האט זולן .^לטערער דער ״ ןעראטה׳>ן ■ 
. ̂ס.קיע: ךי «4*ע$ךי האט טאקטער זײן קיןד לי;ע3אי לי ׳ מעדאל א מ־ט קולשען זשע  
. הויז צו לעהרערם בײ ךעךװײל ־ לעךנ.ען ע3קלײ: ךי נאר ׳ ג־לגאױע אין געהען קי;לער  -

אד איהם אײף זאגען ׳ וועלט הײנט^ער דער פון אוין־ זענין וואש < |ע_קא^טע זײגע  
^ Щ ?עןשען גאטט ״ פאמילגעוןהויז אאטת א־ז הויז זײן פאטער, א^ללקללער איז ער  

הויז אזא מיט ,?רוי אזא מיט < קיגלער פײנע ;עלאטענע אזויגע מיט  - щт אלע
?־ללקליף יײן זא׳ מק רײף ױין ניט גאר דאךף מען  • 

א איז װעלפען.ער פון  N. עם: לעם פון סשיךים ?עלןא^טע זײנ.ע שטאךטיל קל̂י  
היץט איז שליאטקעם ר׳ איציק אז :זאלען הױם .עד איהם געלע^ען אונ געבוירענער  
שאלאמאנאװיטש א״שאאק גאר הײםטשוין אונ אין,ק.. וואה;ט דײטש״.ער אגא^צער ,  

טען ^עהט שטוב אין •איהם בײ - קריטטין;ךי וױ שקאלעם .די אין לעולען .קלנךער ןײנע
אהיטעל א־ן .
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ש איםאאק טי ײ אשטעלע אױף ;אהרען אםאף פון שוין איז סאלאמאגאמי י  
ט •#טעלע זײן .זאוואךען אםף האט װאם ק...^ביר א^רױםען ה ע ^ ע דארין ן  : 

פראו.ױאנט דעם ,קא^טךאליערען וואף אללע - זאיוא־ען ךי אייער אתטפאהרק שטע^ךיג  
ער ״קײן.קלײנע״ ;יט אױף נאר שטעלע ךױםע אזא ניט איז ךאם כאבאטשים; די 1׳פי  

זײ וואם קינךער זײנע איןער הוצאות; אלע חוץ אחוךש תבעל פו?ציג הונךעךט נע?זט  
קומט ^עהאלט אז_א מיט אונ שטאךט אךויםער אין װאהנ.ען פאמיליע ײן1 מוז לעךנען  

אין פאמיליע אנךער אײן בײ זײן לןען .עס .הוצאות ךי מיט פאמילגע דין אוים קוים  
געװאוםט האט פרוי זײן וױיל ;אר ;עוועזען.קאךג/ םישע אזא וואלט שטאדט גרױפער:א  

אויס ״קײן ניט .זענין .קץךער !ײגע אונ עקאנאמיש אונ אררנו^ג אין פיהךק צו אלעם • 
. ק אוים^עקושען״ םוטע ךער מיט שען איז ״ ןיךענ^ער שולדיג געװעןען ניט איז״קײנעם ט . 

אוג ליכטיג געוועזען איז שטוב אין אונ זאט׳ געװעזען שטענךיג איז הױז־ג.עזעד זײן  
לײט נעבען װי נאר לײט בײ װי גיט אפשר אונ אנ^עטהון״ גאנץ אללע זוארעם״

רײכקײט נאף גליקליף׳ שטענלינ;עפיהלט ל־ האט םאלאמאנאוויטש איםאאק  
גאנץ ײן1 ^עװעזען זענין .קינךער זײנע פרױ׳ זײן הױז״ .ןיין געשטךעלט; ניט ער ך.אט  

רײך זעהר ךעם ?ןיט איז ער אז געפיהלט זי־ האט ער אונ .גליק גאגץ ךין לעןען״ .

נא;ט מיט טאג אינערנאטיךליןז״ געױעיען איז שטעלע זײן אויף האךעװאניע זײן  
דעתעםען׳ניט ניט שנ.עע< אין .רןעלט/ אץ .ו־עגען׳ אין שטענד־ינ געהאךעװעט׳ ער ידאט  

אז דעךמאנק זיף פלעגט .ער ווען נאר ךעךצײט׳ צו ז$בגעחהט ניט זיך דערשלאפק״  
פאמיליע ײן1 פאר תןעל פופציי הונךעךט ךערפאר האןען ער וו^ט .ערשטען״ ״דעס ,  

פלעגק לעפען׳ פאמילןע זיין וועט חוךש אגא;צען זאט״ זײן זײ וועלען חוךש אנאנצען  
מיט נאך הארעװען צו ווערען מיעד ניט גאר ?לע;ט _ער אונ קרע?טען;צוקוטען יאיהם  
אוג ווײב ױין פדי גךאשק״ ריגען3אאי פעךױנען ניט מאל זיך״קײן אױף פלייס, ימעהר

7 ? ןעךאךפען זיי װאם האבען אלעם זאלען ךער  
̂ר ווען אןער ךערפאר איז אהײם זיך צו קושען ע^ד3אא אױף אמאל פלע^ט _  

גאםודאר זײן ^עװעזען איז הויז זײן גלילןליפע״ אללע פרן םטער3גל;קלי ךער בעוועזעץ יער • 
א פאר דין נאף ״קען וואס . .קיםר ^עליעפטער דער כעוועןען ךאךט איז ער ,טטווא  

איהם ן.ענען אללע ויאו ? ^עליעןט אללעטען פין זײן צו ווי ^ליק א^רעםער טעץשען  
הארעװאנמג זײן ווי גע?יהלט האט ר %- ч זעעלע גאנצער ךער מיט איןער^ע^עןען

וױ^ציג נאך !  гя.
ליעפע זײן א־הם ארופ אונ זיצען הוױ אץ זיף פײ פלע^ט ער װען מאל אײן ניט  

א^דעיען דעם פץ געכא^ענער אונ שאנ.ער .געיןעדען איז איץפ וואם אונ.קינדער.״ פרוי ;  
אויס׳ שוין ן.עהען צו אללע ז_ײ גאטט בײ איף ךערלעפ ווי :זא^ען זיך צו .ער פלעגט  

$אךיס מיין ווי ןעהען צו חאפש איך דערלעב וױ !מע^שק פאלנ.ע שוין ,ןעװאקסען  
. ױי ווי ןעד,ען חהיג .ר,עגען זאל איף קליף...:גלי מאשע מײן אוג שךיגען׳ שוין זאל

מאקסק אונ בליהען ••.
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 זאלען זיי ״ זאלען.;,־נך^ע; .קץןער זײנע האפנוטנ- גא^צע זײן געוועזען איז ךאס
.נחת פיעל זעהק שוין ױי אן זאל _ער < מע^שען אלײן ווערען שױן

עהאפט האט וואךט״^ר איין מיט הא?ט< פאטער געטרײער הײםער ל.עךער וואם ̂.
 —הארעווק;אהךעוןווײז׳ צו אויף ניט לי?גלטעק זזערען הא?נונג טהײערער בער צוליעב אוג
 ;אהו־עך פ־על ;האפנונג גיטער דער ליעב צו געװעזען אויך איז הארעװאעע גא^ע זײן
 געהאלפען האט גאט ביז פעתניגען׳ געוואךק-מיט פאך^װאךןט ךעם ליעב צו ןןר איז
ע .ךעךלעבט האט .ער  ראךפען■ אונ גע^נךיגט שוין האפען קינךער ״עלטערע צוױי זי̂י

 ען3הא זײ זץט אװעכ^עגאנגען שוין זענין ;אהר צווײ װאם? מענשען-אונ ווערען אלײן
 מען וואם .קימ-ער קלײנע;ווי קזטוב אין איהם בײ אלץ זץ־ געפינ.ען זײ אונ גע;ץךץט

̂־ט ךאךף  אויך נאר ,ךאקטאר ^ע^ךי^ט האט זווך.ן זיין.:עלטעכער .הארעװען זײ פאר .ץך
 .קאבינעט־ אךײכען אײנצופיהרען .ױף װאם מיט ניט האט ;גר < טטודע^ט ארימער אלם
 .ער־ דארויף._קק ;?ראקטיקע האפק זאלזוידי״ער .קארעטע ךאקטאךטקי א^אנע מ־ט

 פאר לע^ט טען .געלד געבין״קײן ניט אחודש רוןעל פופציג הוע־עךט ךי פון איהם
 צעהן האט אונ ?:אנא ^פיעלט וואם מײריל אמיאום אשידוך׳ זוהן זײן פאר אפילו
 פארליעןפד איז .ער ,פארקלפען ניט זיף וויל ̂ער אז זא^ט נאר.ער ׳ נךן רוןעל נד:טױזע

.מײדיל שאן ארים אײן אין

אין־ אק;נד נאך זיין לאז ״ .ניט אזוי שוין איהם אאךט זילזן ;עענךיגטער דער נאר
 אלעם גאטט.קען ;^עטער ווער־ען װעט צײט ךי / ־עלפען גאטט װעט טאטער שטוב,

 האט זי טאפטער. ליעפער..עלטטטער דין ווע^ען טרױעריג ..ער װערט מעהר נאף נאר
 אויך זיצט אונ מ.עלות אללע מיט געךאטהען שאן איז זיי אמעדאל״ מיט גע.ענךיגט אויף
 וואס טאפטער אךערװאקטע^ע ווי נאר מײדעלע׳ אקלײן ווי ניט שטוב-נארשױן אין

 אך װײטט װאש ״ ליעב אזוי זי האט װאם פאטער איהר - ״ער אונ ׳ האבק חתונה ךאךף
 ווי טאג יעדען זע־ט ךא< ניט װעלט ךער אױף גאר איז טאכטער זיין פון שאגעךם ״קײן

זי.^לטער•- וועךט אטאג וואס אײן׳ פאלען באקען ךי אויגען׳ ךי ״ דאךט אונ זיצט זי

.III
 אזױ׳ זיצעןךיג ;עדא^ען די אויף אויפ^עקיטען איצטער איהם א-ז אלעם ךאם
 זיךשױןלא?כ האיען טהרערעןװאם הײםע.קײלעפרי^ע .עטלי^ע ;װאגאן אין פאךטךאכט
-ךי.באקען א־יער אױםגעגאסען איןט זיך האבען אוי.נ?־ן זײנע אין געקײקעלט .

ק, מײן אויף .געהארעװעט איף האב וויפיעל װיפיעל׳ - ען  אעעהוינעך ער האט ל
 אזױ האב איך נןער.;קי מײןע «יועין^עןען ;אהךען מיעע אלע רעדען, אלײן זיןל «

 טשא?טנע: צו אקץד״ װײטער איז זוךן ^לטערער דער וואם? אונ געהא?ט... פיעל
טא?ט.עו/ ליע?סטע מײן זי/ אונ א־יןצואךךנען, ךף וואם מיט ניט ער ך,אט פךאקט;קע

 רוןעלגךן..•״ טויזקד צעהן ^עבען.לןין צו ניט איהר האב א־ף - קליך.:אי^לי גאר איז 1
ןי ױננאטע אןראבק או,-י צו אפדנקא^טשיק ;עטען זאל זי זא^ען ךען איהר איך י,ר,ען
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 גלײכען איהר אונ דערהרגינען׳ אלײן זי איף װעל ךעךםיט ק״ .ןגךצױ^ דעךצ,י ניט .יאיז
ל...3רי נד;טױן.ע צעהן ׳־דױל  פון אנידעריגער צו פאךקויפען וועלען ניט זיף וועט זי ע

 זײ איף ״קען בלה... אכײכער פאר פאךקױפען ניט אױןז זיף וויל באךיש אינ איהר״
 ז_ײ זענין < ןעשילךיגען ‘צ ניט אפילו.קײגעם האב אץל ? בעשולךילען אלעטען ךעם .אין
ם איף ווי אזוינע ניט זײ.ךען .קלנלער?.ןענין שלעלטע דען ע - לו ױ  פיגשטער מײן נאר איז ו
ק ניט נחת _קײן .זאל איף טזל אן  אזוי זיןז איף מוטיעזע װאם צו אונ < .קיגלער ךי פון ל
ע ךי ?אר ףן  ? םוף דער זײן וועט וואס ׳ לעהרער בײ ךי גיטנאלע׳ אין ף־ - .קלנלער אין
אזא^ךציהונג מײנע.קלנךער האב איף אײדער / איןעך^עליטען איך האב פיעל ווי .אונ

. .  1УЗУШ'
זײנע פון ^.עליטען האט  чу ווי ;אהרק נ;ע;ױ זילנע ןעךמא?ט זיך האט.ער ךא  

״ער וואם < נארישקײט יעדער פאר ׳ כו^פחה פאנאטי^ער רין פון < .עלטערן ךזשידי^ע  
װיםעןפון וױל ?גר וואם אלע״ מיט ^לײך א?ז;ץש װי לעןען וױל אז.ער ;עוויזען האט  

לעלערענט זיף האט ווען.ער ״אפיקורום״ איהם.געמפען האט טען אלע; מיט יאוועלט.גלײף  
פוןךער אוןעק .;עמוןט האט  ц ? וױ ביכעל; אגו?ליף געלײעץט אונ רוםיש אבישל אלײן  

נאךישען מינךעשטען .יעלק פון שאט־ אונ צרות ״קעלט/ אונ הו^ער ,געליטק יהײם-  
אוועג דורכגעי^לאט״ץ אלײן• זיף אונ אױשונעלערקט .עפעם זיך האט לער ביז ־דזטאק׳  , 

/;ר האט וויפיעל וױפיעל׳ א! .אשאעלע צו ךערשלא^ען זיף ,קקטניטע זײנע ־דוךף  
^ .קינךער אזוי אונ.:עךציהען הויז אזא פארפיהךען זיף ךעךלעפט האט בין ,עלינןען  > 
- שטעללע׳דין^לטםטע גט.קײן:פאם״.ער.קךי פו^טאונ זײןװךזן ארום איצטער״ךרעהטזיף אונ  

גאנץ זײן מיט איז אלײן אונ,ער נישט ;עלד .קײן האט .ער װײל ״ פאתיצט טאפטער  
ארויש גצען;גא אין  ...Т£ פךיהמאר^ען״קען אשאנעם אין אט זיכער״ ניט הױז

ק פון ...>
- פלאגען׳ אזױזיף מוט״לען/ אזוי זיף באךאךכ־ט איך האב װאס צו וואם״ צו
: חםיראךניע גאנץער מיטךער < משפחה גאנצער מײן מיינע^־לטערן׳מיט מיט זיף לןליטען  ? 

צד חניאקעם געיליבען זענין וואס חבךים מײנע וױ ■לעלר ךק._געפו;?נלט איף האב זואם
.7, זײ ?אר ע.םער3 מיר איז ױאם < ױפ  ? 

װאםזענעןגומ״ קינלער . уг?.рг?̂ У. ווײי !";> אן דעךמא^ט װײטער ױך האט ער?  
ז_ײ פון פיעל אזוי האט װאס פאטער זײער ,״ער אונ .עלות3 אלע מיט < וואהל / פײן  

^ ךעלטאנט אז.ער צוגאסען װעךד האךץ זײן .ניט נרות ^טײקעל ״קײן זײ פון האט ,עהאפט  
ז.ײ.ער פאר אזוי הארעװעט ;גר וואש .קינלער .קלענערע לי אן אויך אונ זײ אן זיף

•עךציהוט  -
טהרערען מיט כאװאשען #'טיל לער אץ זיף האט.ער מאל צװײטען צום  •

פון ״ מזל שלעכט זײן פון איךיא^ע די ונעפעט ווען.^גר ^ריטער וועלט ט;ץשען א  
זיך האטש ׳ אלעטק אין.לעם באשולךילען עמיצען האטש .קענען זאל ״.ער צרות יזײלע  

שלעכט זײן באשולךיגט נאר האט ̂ער געפולען׳ ניט אוךזאלע האט״קײן נאר.ער אלײן.  
טהרערען צו אוישגעלאזט הארץ זײן  • -  ту האט דארום < עזל
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.IV
 וועו־קטין אױף זיך צידזק סטאנצןעם, ^רויםע אלע נעןען וױ אזוי אץ.קאזאטין׳

 אלערלײ ,ױאגאנעי אנ^עגרהעטע מיט ,קאליעם נךערע;אזו3 !ײטען בײךע בײ לאנג
 פעסער ברױט׳ מיט פלאטפאןמעם לאטנע ,?חורות אונ מאשינען §אר מאגאזינען

אלע די איןעתעקו^ען פא^עןד ךער איז קױם ?:חורות. אט־עיע אלע אונ פיווקער
 ״טאװאךנע אוג ?לאפןהאךטעם״ ״א^קרוזעטע אלע די אױם;ע§עהלט < פעךעטטרעל^עס

ק פעלד״ ךעם אױף ארויף אונ , ווא^אנעם״ אן  :רעךען צו אױפגעהאךט פאםאןשיךען ךי ה
 אױ^עמאםטעט זיף דיאןען אטהײל < ארטער ױיעךע אױף ען.ע?ט3 זיף האבען אטהײל

.שלאןען צו.;עשפאךט זיף .אונ
 נ<עוואיען װײטער איז געפאהרען איז םאלאמאנאװיטיש איסאאק װאו װאגאן ךעם אין

 ^רױעךי^ע זײנע איפעתעבען ןןעהר נאןז געקקט זיך האט אונ.ער שטיל אנץ1
- .^עדאנקען•
׳ חמארע א.קלײנע מיט נא^ט ךי אעערוקט נאך .זיף האט #טילקײט ןער צו

 לןײנעם ארע^ק, ביסלעןי צו פאטשק אעעהויפען האט װאגאנעם די פין ?עןנסטער די יאין
̂פילר זיף האט פאםאןשירק ךי -פון  אקוק אונ אךט פון טהון אריהר גע^לוטט ניט ?

 האט ךעגען קלײנער ךער חאטש ?עלד, .ךעם אויף זיף טהוט וואם פענםטער אין :טהון
• ;עװאךען שטיל גאר איז אונ,עם אויפוגעהעךט .באלד

 שטענךיגען זײן מיט האךען געלאזט ^טילקײט ךער אין זיף האט פאיקד .ךער נאר
-פטאנציע אנייע אוים^עפעהלט שעה פעךטעל ךרײ אלע < פײפערײ אונ נערױשערײ .

 אין שטעהט פא.י.עזד ךער װאו ״?עלאפנאױצע״ פאל־סטאנציע דער אויף פלוצים
 טהיךעל ךאם ןעעפענט ׳אטאךק נד:שטורמװי א^רויפען פון וױ ךף האט מינוט, פינף גאנצען

 זעהען איטגעלןעךט ײך אונ ךעךשךאקען זץז האןען אלע אז װאגאן דעם -פרן
 אזוי איז װאס םאלאמאנאװיטש איםאאק אפילו ךאךט״ זיף טהוט עס וואס

 ,פאי.עזד דעם פון הילפען .גרויפע ךאם ניט.געוזאךט האט .ער אז פאךטיעפט .;געװעזען
 אנ• אויף האט ער ״ טהיר ךער פון שטוךמווינד גרױםען ךעם ךעךהאךט איצט האט

.ךארט אין װאם זעהען טהיר״ ךער אויף קמןען ,געהויןען

ז געז.עסען האט מען וואם ^ט אונ

 דורכגעשטופט קוים זיןי האט ויאם זאק ער5או.רוי געוױזען זיך האט פךיהער
 קולות ווילדע געד,אךט זיןז האבען זאק אונטערן טךױרעל״ ךעם פון לענג ךער אין

:ױךיש .אױף
ם .קלומלקעס ךי צו נעם דוךך׳ מיף לאז !געה גיכער׳ ארײן שױן ^עה ! ליב -חלי

ע3 שפךה -  אמוערען ניט תזאלסט ארויף׳ זי־ חאפ גיכער ױ^ער״ !ד־עלзענ
.יזינוט פינף ווי ניט טעהר דא שטעהט ער שוין״ פײפט ״עם ווי האךםט מאשין׳ ן*י

ה ע ג אזעױשטעהט ניט דען אין־ װײם פריהער״ ליב״ חי.ים שוין ג״עה שוין, -
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 געהשויןחךןד מץזניט״ לעהרק מאשין, אויפ׳ן ךא לא?ג שוין אי־ביז מיניט״ פץף ךא
.ארײן מיף לאז אונ

 װי קול מײן סאך?ט דו }.עגענכעל״ ש?רה דא, בץט ת גענעײ־על! ש?ךה
 שפךה ״ פאךליעײען ניט .מי־ זאלםט דו ״ מיר אן צו שטאךק זיןז האלט ? שרײ אץ־

! ךא בין איןז גענענךעל״
 זיןז האט איהם װײל גענענדעל״״ ״שפךה שךימנן צו אויפ^עלזאךט ניט האט ער

 מקשען ה^ךעךטער פון עולם אגא^צער זיף שטו?ט איהם הץטער אז אױטגעוױזק אלץ
 אויף האטש ,פארליערען איהם ,.קען אונ דוךבשטומען ניט זיף געגע;ךעל.קען זײן אונ

 ״ פאםאזשיר אײן טאג ץװײ אין טרעפען זיף פלע^ט ״ןעלאפנאניצע״ פאל־סטאךציע ךער
- .טאג אײן אין פאסאזשיךען צװײ געװעזען זענען היץט ;או־

 ךא ניט _קײנער איז עם אז לעךזען ״קענען זאל .ער צוריק קאפז .ךעם או?ן_קעהרען
.^עהאט ניט צײט _קײן ליב חײם האט ךערויף / אלײן גענעגךעל ש?ךה .ךין נאר

 איז עס װאו או־טער ךי אין אפילו < שטופען צו ליעב שטענךיג ןיך ד,אט אױד
 איבעתעשראקען אזוי שױן איז ^עשילטע טלויעריגער זײן מיט ױד ךער ן:רױם.

 דאחם אךט״ ״קײן ?ילײןען ניט איהם פאר וועט טאטער מוךא שטע^דיג האט ?נר אז
 מוךא אונ טהירעל אין זאק זײן מיט שטוןענעש אײן אין געהאלטען ליב חץם האט

 אונ ארײנחאפען ניט דא ךעךװײל ןץז זאל אגדעכער צוו־יק-אײן גטהון אקוק געהאט
-אךט ״קײן פלײןען ניט װעט איהם .

יוד.י אי^עךגעשךאקענער ער3קלי:אומגלי
 איהט היגטער אוג טהיר דער אין געשטעלןט האלב שוין האט זאק ךוי^ער דער

ק אן :קולות ^עהארט וױיטער זיןל ?
ך אי  אויףבעױ ךיר זענין אוי;ען ךי צו ניט׳ זעה?ט דו ךיר׳ לעןען ךאך בין -

 דאךף איןז אז געזאגט ךיר ךאןל האב איך !פנים דײן אין ק3קרע:א ? ארוים פאטיליצע
 !( רבש״ע וידױ ךיר נאף מען זאל מאגען געזא^ט ךיר דאף האב מאשין-איף ״קײן ניט
!מאשין אין אכײן ניט בײדע מיר איצטער.קענען ב;נל;.עגלה א ךינוללן זאל כןען אז

ו ד щ שױן ךאך מירפאהךען !נאךר - > щ> ״ןעלאפ:אניצע״ך שוין איז װײט-װאו 
 שטו« אכײן״ מיר וועלק באלד ;^עשלעפט נאןי זיף מיר וואלטק בעל־זיגלה ךעם מיט אונ
 אױף פאדיךען װעלק אונ ארײן באלד מיר וועלק זאק דעם שטו§ען ײעל איף אונ מיך

ש-גי בײם הײם דער אין ווי ?ענקלעןז  דעךזעהעך וועט דער,קא^דו^טאר ווארום ער/3טי
ק אונ זאק דעם אדײנלאזען ניט ;יר ױעט ײן -באגאןש אין ארײ^עןען איהם ה .

 פריהער געזײהען עךשט סען האט / ױאגאן אין אךײנגעפאלען איז זאק ךער ווען
 )ןעלץ( אטולופ אין א^עקהול פאות לא^ע אונ באךד א^היסע מיט אױךען ^עדוען

 איוךענע איהם נאןי .קלומעלןלעף׳ מיט פאךנרגטען נײךעבוא^ד אבוךקע׳ אױןען פון אונ
 מיט זײטען אלע פון א^עהאמען טי^לעך״ זיןעצען מיט קאפז דעם פאךבו.נךען

 .בינטלעף אלערלײ מיט / טאןלעף ?עטע אזיװײ טיפלעף׳ פאךבונךעגע ״ .קלומעלןלעף
ק•3הא .קלו^עןןלעך״ךאם זײערע פון פרל א־ז.געװאךק װאגאן גאנצער ךער !ימעט



 ;:у.אונ פול איז אלײן זײ פון עפעס נאר ״ ןעגקלעןז ךי אוןטער קט:פאת אלץ ײי
 אין קול אױפן ^ערודערײ אונ זץ־ ארומךרעהק זײער מיט װאגאן׳ ךער געװאךען
.ןךיד אגאנצער ^עװאךען

באמערקט: האןען ,קריסטען אײניגע
 איהם מעןהאךט נ?הוטױף< су וואם זעלוט ארײן״ װדאיז נאראן-אײן קרנקט -
מאפט_ער.ע^ג, יעךען אלעזײטק« פון גיילצען

 א?יצר .$טיל ;עװארען זײ זעגין אויט;קעצט< דף האבען זײ אז איץט
 , אןגערודזט ךף זײ האןען שטוןעכײ ךער פון געװאךען מיעד זענין זײ װאם ךעךפאר

 צוױשען זיף געפינט מען ווען אז פאךש־טאנען האט ױדענע ךי װאש ךעךפאר אפשר אונ
״ מענשען״ פון ״אפנים האלען טען דאךף וע.נ#ען2

 א^עהוינען אױך האט זי נאר שטיל, טעפליבק איז זי נאר ניט וױךלןליף אונ
 זאלען או־ומגעבונדען זענין װאש לעןז3טי ױבעצען אלע אז קאפ<ז איהר מאלען צוךעלט

ען  א ווי ױ האט מאן ךעם אמעטןען״; פון האןען ״אפגים זאל זי בךי גלײף״ ל̂י
 פאות ךי ,^לײף 6)ך,יטע .לןאשקעט דעם שטעלען זאל чу קט:ועך3בא אק;נד מוטער

אמע^שען״' פרן «אפנים האןען זאל чу בךי ,ען3אױם.גלײ אבישעל
 יאויף געטהון אקוק זײט чу- אין טואלעט״ 4איה פאח־יכט אמאל נאף האט זי

 האט .чу. ״אפנים״; ען3הא .זאל чу.אז ,זיין צו ךאךף су ווי чу זיצט צו מא^ן דעם
 * מאלען чуч 4פא מוךא האט װאם 4אקינ ווי טעפאלגט זי אונ קוק 4איה פאך^טאןען

 לען אז פאו־מאלנא^ען איהןע מיט לאױקע װײ?ים זיין чу האט א?זת3 חאטש
 4פא אנאו-ישלןײט/ פאל געהאלטען נצען;גא אין אלענשען״ פון ״אןנים דזאןען דאךף

 צווישען אלער הײם чуч אין זיך בײ חילוק: 4ךע װאשאיז וואתם זא־, אװײבערישע
 אבעלן אפילר וואלט чу.члх; שװאךץ אײ^ם אלץ <4אױ אומעטום ױף אױ הען מע^שען׳
 לײבען3 אונ אלעש זיף פון אךאבװאךפען וואגאן וואו־עמען לעם אין ךא געװעזען
 ױ האבען״ א4זמו שטע^ךיג чу ?לקט ױײב זײן 4פא 4נא ,אךפעל ךי אין שטעד,ק

 чуч 4פא אלפטת- 4פא נט;^ערעני שטע^ךיג קלײט אין אונ ךעךהײם אי־ן זיך ד.אט
.םטאטעטשנע ^עזעשען איז אונ געפאל^ט אױך 4איצטע זי чу האט ום4א4. ^וץה״

.V I
,גט:אװע4ע3ניט קעךיב נאף״קײן האט чу אז .ךעךמא^ט זיף чу האט 4באל 4נא

 אװאךף זיף האט чу װײב״ זײן פון מוןא 4גא^צע чуч אן פאך^עסען чу האט ךא
 אפלאש אהיס^עשלעןט .קלומעלןלעף״ אלע 'צופולךען לײג״ 4אהוטעךלע ווי געטהון
 4אבא אין וױ אל:אפ אנגעמאלט פאל׳ .ךעם אויף אוישגעגאלען אהאלנע / 4וואשע

 ךאױגען - פים מיט ארנ 4הא^ מיט < פאות אוג 4באך מיט װאךפען ^עשטעלט זיף אוג
 געשוייקטשעט האט.;עשצשקעט אז.עם געשוויטשעךײ אונ געשושקעכײ אזא מיט מעףיב
.איבערשלאגען איהם ;עװא^ט ניט האט וױינ ױין ;װאגאן גא^צען ךעם 4אי$ע
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 לאכט׳ סען אונ פעגער ךי מיט טען טײטעלט זײטק אלע פון אז риэд האט זי האטש
 האט^ס אונ ^עטךא^ט ז.יך בײ זי האט - גלוה״ אין. ךאף ז.ענען מיר ^װײ^ען׳ מוז ״מען

.;עשיױגען אונ ליעב פאר א^ענונזען
/ ^.עלעפטער פאר ^עקײלט האבען װאגאן אין ^קעסען זענין װאם ךי.קריטטען

ען מען .קען װאנאן אין אז געזא^ט: האבען ױדען ךי אונ  אזא אהן שטיל ראר̂י
 יאל טען אונ טשו;ענער א ווי אהני-ם האןען ניט יענעם בײ זאל מען אי ^עפילךער״

פלות שטילע אן ^עטט גאט ,ױךען פון מא^ען צו חוזק װאס האבען .אױף ̂ו
זץ־ האט אונ איהם ארום זיף טהוט עם וואם באמערקט ניט אפילו האט ער נאר

 ו.ױל ער אז א־־ם ךאם אארט וואם . בא^ערקען ;א אפילו .זאל ער ווען אונ ;זיץס ^עטהון
עפעלט א־הם ווי אויסטעגען גאט מיט ןיך .̂.

פךיהער« ווי פו־גקט , ש־טיל אךט זײן אויף ^עזעצט װײטער זיף ער האט מעריכ נאף
 ךער אין ;עװאךפק אפילו האט ן$ר עהן,0ג? נישט גאר איהם מיט איז .עם ̂לײןז זוי

 מיט האבען זאלז .ער אױךעלע עפעם ךעךזעהן עךונעץ ער וועט טאטער אויגען זײט
 איהט זיך מען וועט אהײם קיטען וועט .ווען.ער װארום ״ װעלטזאפען פון רערען צו ןוע^ען

 אונ ?״ וועלט דער אױף זיף.^פעס כואךט ״וואם :פרעגען אונ אחמשטעלען נקלויז אין
 גזןקענט ניט יוךק האט״קײן .נאר..ער .ענטפערן; צו וואס וויכוען ניט אפילו וועט זןר

 לאמטערן ךער ווינקעל אין.יענעם טוננןעל געןךקט האט װאגאן אין װײל ״ ךערקענען
- .זעז־וען גןןקע^ט ניט גאר טען האט דארום

קען וױילע אלע האטיאיהם װײב זײן ווי ^.;־׳,פטאטעט ־יצען׳ לײךיג < ו-עװא̂ו
 נאר וועג-פאפט גאױצײן דעם שווײגען אונ פאהךען אזוי ^עקקט״ ניט לא^ג האט.ער

 ךרעהט קאפז ךער װאם ױךען צו״קײן ניט אכער אפךיץטע״ פאר אךער אפאניטש פאר
... פליהט אונ שטקדיג איהם זיך

 לאטטערן לי?טיגע זײן מיט קא^דוךןטאר־ ךער א^עקומען איז ^ליק ךין אויף
 ?טאטעטשגער נזער:או האט ישײן״ ליבטיגער ךער אךאנק בילעטען; אויף פךעגען

 גופזען אלטק אײן זײנעם םאלאמאנאװיטש. איםאאק אין דערקענט פאםאזשיר
 פךעהליף אזוי ךערפון איז ליב חלים שלראמקעם״; ר׳ ״איציק ױגענד ךער באקאנפועןפון

 פון מוךא דער אן אפילו < פאךגעטען אלעם אין האט אז.ער געװארען ךעךהיצט אונ
- שפךה ןײן ל. ע ך עג ענ ^

 אויםגעשמען פאםאןשיר םטאטעטשנע ךער אין־!...האט זעה ךיף -איצלקעל״
.״עליפם שלום ברײטען א ארײנגעשטע^ט איהם אונ פכײד מיט

 אויף ױף האט אונ ךעךקענט אױך באלד איהם האט םאלאמאנאוויטש איםאאק
ר װאס דעךפרײט זעהר  ברוךער גיטען אלטען אײן זײנעם מיט באגענ.ע:ט ךן־ האט ̂.

 איין אין חךר״ אײן אין ג.על.ערנט צוואמען 'אהרען אםאך האבען זײ ױגעץד; דער פון
̂ען אפט זיף ?לעג.ען זײ חאטיש . N ^עבורטםשטאט ױי^ר אין הלוין  וואס ךעךפאר יקךי

 היום ^י־ ?,;יפל־יען איז ליב ס:ים אונ ךעךזײט אין גענומען זיף האט איצײקעל
.גע־ זענין זײ אונ שנאה ךײ;י געמאיט פאךגעםען האנען ךי;אהךען נאר הם״ אאיש

— 140—



ד גוטע :פליפען  ךא שױן זענין צושײךט זיף דואןען זײ זץט אן צײט דער פון ;?רי̂י
.יאהר צװאנציג אונ עטליבע ; т  • : — ; V • 5 у-

ט מאל זגטלי?:ע זיף זיי ען3הא צײט גא^צע ךי ץ ;^ א  האט ךאס אונ וועג אין ב
 ג;ע־ ניט האט אנךערן ךעם אײנער אונ פארבונדען; מעקר נאן־ פרײנךישאפט ידױנר

 פיהרען ןיף המיד ווי אויפגעהארט גיט האט ליב סײם ׳ וועג ז_ײן אויף ;עהען זיף שטעךט
-לעבען אײךאפאאיש זײן - םאלאמאנאוױטש א־םאאק אונ / לעבען חםידיש יזןין .

 _קײן שוין זיף ^ערעכע^ט אונ / ^עזעהן ניט זיך האןען זיי אז א?ט א;א־ר שוין
 ׳ פאתעםען נךעק:א ךעם אן אײ^ער כמעט שוין האןען זײ בא^עגעגען, צו ניט ימאל
 ל3 מקשען אןער < אגעגענען3 ניט ךף אבאךג״קען מיט ״אבאךג מען זאןט ווי נאר
• ויף״ בא^ע^ענען לעןען יײ ןטן

-у \ ביז ךיר האב איף װאם ךײטש ער3אגרוי געװארק טאקע ביזט דו אפנים 
 זיף אונ אקול אויף רעךען צו אױפ^עהאךט ניט ליג חײם האט - רעתןע^ט ניט ■אהער

ען אזױ זיך האט איצ;קעל אמאלינער וױ.ךער װאתדעק ^ ר א  צו שװער איז עם אז פ
- אױד. איז .ער צו דערקענען
ק דאתם ^עװארען .עלטער מיר.ןענין .ךעךפאו־; ניט ברודער׳ <נײן - אן  מיר ה

- מיט ^ע^טװעךט ̂נר האט ׳ ךערקע^ט ניט זיןל  דאםא־ז דו^ם? פאהךםט װאו אךפ׳ן
.. ? פלוניהיטע דײן זיף דא^ט י

ךעל שפרה  צוךעלט זיך זי האט < איהר פון רעךט או,ער ךערהאךט האט ^ענ
 פארקאטשעטע אוי^עןשטע פינף ךי אראבגעלאזט ,רןאפ פון טיכלקז ךי געטאכט

 ךעךנאף ,ליןען די אן^עוױשט האנט כעב^ער דער פון פינ^ער בײדע מיט .קלײדלעף״
 ךעים מיט חײנךלעף מאלט גד;א.קלײן.קי ווי פונקט אךינ^עלע׳ אין צונויפגעצױגק ךי

 נאוטיכעל װײםע ךאם שלעןען א^געהויןען הא^ד אײגע^ער ךער מיט ךעךנאף פיםקעלע׳
אנגערופען: זיך אונ יקלײךעל הינטעושטק פינפטען דעם ~פון

̂ד מ-ר זאל ,מא^ן מײן איז ךאם ;א -  א״הם מיט דעךלע?ען זאל אין־ < זײן ̂עז־
 אין אונ .קיגךער אלע אין נחת האןען זאלען מיר אז חופה ד־ער צו מחיניק אונזער .בײ
 בײנער אונזערע זאל זי ,זעלךעױאן אומער צו איצטער פאהךען מיר :שראל. כל
 אויף כיור״ אײער איבער פעט איף ״ ^עײעדען איז זי וואס צײט גא^צע ךי ;\בערלעבען4

 אויף טאג פון אב;על.עגט אלץ ארויםכײסען׳ ^עקענט ניט זיך איף האב צײט״ ךער
 אמינוט, אויף איןערצו־לאזען ווע^וען אויף געהאט ניט נןלײט געקענט-ךי ניט אוג טאג

 לאזען זאלר איף ווי וגלײןל איז .קלײט די אייערלאז.ען איהם אױף געזאגט אומשטײנם
 אז אמינוט אױף אפילו פארמאןען אי־ .קען נאר פארמאהען״ זי גלײכער שױן הפקר״

 מיט זיגדיגען ניט זאל טען ^עזאגט, אומשטײנס פרנםה/ גאנצע ךי איז .קלײטעל ךאם
 א*ז איצטער < געקענט ניט אונ זויןער אגאנצען געקלייײען אלץ זיף איןל האב ; ךײד ך

 איןשטאךט״ ניט קוסט קע^ש לעיעךיגער _קײן אז נארטעל איבערן אבלאטע אונז בײ
 ךי פאךמאך חא?זש גךאשען;א ניט לײזט טען ארנ טאג גאנצען ךעם איבער זיצט מען

שוין א־ז ך אז זעלדעטאן פון באקומען איך האב ךא אונ < הײם דער אין זיץ אוג .לןלײט
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״ אײביג, לעפט וואם דעם גײ וועךט ניט בין איך בשלום/ גייה מען רף מע ע  אר־9 אין
 .לעןגיען ׳ צײט ?;לאטיגער אזא אין איץטער ניט אז ? פאהךען ניט אץ־ זאל זישע ךאם
 קוישי זיף אץז האב ? .קץךער פין נחת האיען פאהרען ארױם^לײבען אױד זיף כןען

 ז.עלדיױא• צי אשבת אויף׳ פאהךען מיר אונ ךי.קלײט פאלמא?ט האב אונ ^עװעןען
 אונ נחת פיעל האבען איהר א״ן זאלען מיר ,שטארק אונ געזרנד זײן אונ לעןען זאל
,ישראל... ןל אין

 אױפ^עהעךט ניט אונ אלגערוהט ניט מינוט אױף״קײן זיןל האט .^ע.;ענדעל שפךה
 אױםרעךען עפעם געוואלט אונ הויט ךער פון ^עש?רועען איז ליב חיןים ;כעדען צו

 א?געשטעלט איהם האט ןענקדעלס שפךה קוק אײן נאר ״ פרײנד מ־טען אלטען זײן מיט
 < אסבטה איז געננלדעל ש?ךה ווען װארום אשטומער, ווי זיצען געפליןק איז ער אונ

 אפ.ו מענשען מיט רעךען צו ^.עװאוםט אונ געקע״ט ןי האט ךארום .קלײט/ אין אבוץה
.לײט װע.גס ?זיט

ПУ.

 פאר־ אונ ווײפער ױךישע אזויגע .גענןעץט אןער האט סאלאמאנאוויטיט איםאאק
 אןךאי־ וועלען ךא אונ .קין־־טאפ ךי אין אךײנקךיכק איהם מיט באלר וועט זי אז #טאגען

 וויל■ ליב ח;ים ווי פארשטאנען האט .ןיר < פעמען ניט רײד״קײן.ענךע מאם נײן איהרע
 אנגעהױבען אונ רײד ךי אין אכײנגעפאלק מאל אלע איהר ער איז ךארום רעבען׳ ._.עהר

 מיט ךעךט װאם?ן־ ךערויף קט;געקו ניט דעםטץועגען פון האט ןי .איהם מיט רעדען
 ־ריי״ אלע אז אזױ - ךעדען צו אױפגעהאךט ניט באװנךער טאקע האט אונ < ליב׳ן חײם

.^ערעךט ^לײף זאמען צו האןיען

^עפרעגט־. ער האט ? געמאכט ח.תונה טאלטער דײן האטט דו אז לא;נ שוין -
ליב׳ן. ןזײם

.;אהר צװאנציג אונ הו^ךעךט ביז < יאהרז נף;פי ב״ה שױן -
? .קינד .עלטםטע ךאם ךיר בײ איז זי ? א״הר עם .געהט ןשע ײי -
זוהן; עלטערן מײן .ךריטע די מיר בײ א־ז זי / ;אהרען מיט ױין מיר זאל ך -

 קאשיוו.קע,״זלא טאפטער״קײן עלטערע ךי םאקאלימקע״ .געמאפט״קײן חתו;ה:איף האב
 פעלאןנאניצע. פרן װײט גיט טאקע נאףאק;נר פאפץלקע״ לעפען-קײן זאלזמײן.זעלדיױא

 טאךאוויצע״. פון טען רעךט זײן״ ימיםז מארי־ זאל זי ?וװעלף א;אהר פון מײלעל מײן אונ
 איך״.;נרי האב ןינען;אהר פרן ױ^עלע א ׳ מרןיני־ק מײן כײ העלפען נאך מיר .זאל גאט
- « טענות ױטפעהאטרףן שױן איף װאלט < איפערלעפק טײנעפײנער ט־ר זאל ט. ט א ג

ז געמאכט חהונה האסט דו וואפ אלע.קינךער דײנע געהט אזוי.ושע ווי -
 סטר לעם װעךטה ניט נאטען ליעפען ךין בײ בין איך 1 גאט איז ^עללפט -
כנת״אםוהר; אפעל ב״האלײן איזשױן זוהן עלטערער מײן .מיר מיט טהוט ןואר.ער
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 ט־וב-אײביגע א^ימאלץ אין אכײ^עפאלען ׳ פאךױנדיגען צו ניט ,איז צװײטער ז־ער
 זײ אין האב איף גאטט איז געלוי^ט < גוט .ןעהר ב״ה אויף ^.עהט אנךערע ךי ;.קעםט
טעהר נאף האבען זײ אין זאל אונ גיעכען פארשטעךט ניט ןאר מיר זאל נחת״ןןס פיעל

-  .гвд
? גאסט צו איצט פאהרט איהר ןו־עלנער צו .ןעלדען ^עהטןןס אזױ ווי נא -

 ב״ה איז איהר ׳. רבש״ע ווערק ניט מיר .עם זאל פאר^טעךט ? זעלךיג;אן צו -
 א^ביךטע-אנגידו^׳טע איז זי - אבעל־בית׳טע אלײן ב״ה שוין איז זי ,אלע .:ןעסערפון

.׳פטוב א^עןענ^טײר מיט אונ גוטען אלעם טיט אונ פוטער אונ מילןז מיט ■•בהמות

? מא^ן איהר זיןז באעעפטץט װאם מיט -

הר אי  ךאךף אין װאזץט .?נר געװאךען׳ ^עזא^ט ױךען אלע נן?-אױף־מא -
ער ווי ^אפימקע ק״, אטע^^י  בער בײ אונ ?ךיצים גךעטטע ךי גײ אחשוב איז אן

-נאטישאלםטװא גאנצער .

 זיןז פארשטעהט האט ,גע^טװעךט האט ליב חי.ים װאס וןאךטער אלע ךי
 איםאאק אויף גע^טװעךט אױןז אונ אויםגעחאןט ■?ךיהער ^ע?.עו;כעל #פךה

 זייעכע נחתפין זײער דעך^עהלט האפען צוזאמען בײדע ;פראגק סאלאמאנאוויט^עם
 די װען פריײען זיך .?זלטערן._קענען נאר ווי ״ ^דולה אזא מיט פךײד-, אזא מיט .קיגלער
נסת. האפען זײ אונ טט ;עהט .קץדער

 האט או.עם םאלאמאנאוױטשען איםאאק אױף געװירקט אזױ האןען רײד זייעו־ע
• טהךערען צו ^עברא?ט :איהם

בון _קײן אקוראט אלײן זץז האט ;ןר ̂ט ניט ח̂י  אײגענטליף וואם אןנגע^ען }.עכןע
 גליקליכע אזוינע ןיןי §אר זעהט װאם.ער צו$רײד טהרערען: ^עפראלטצו איהם דואט

 איצפןער האט ער¥ װאם ךעךפאר א?שר צו ׳ אין.קיגךער נחת האפען וואם ;נלטערן
ל/קליפער אײן איז ווי.ער ?צפ;געל א אין ווי ןעזע־ן  ארוים ניט זעהט אונ ?אטער אומ̂ו

.נךער:.קי זײנע פון נחת שום _קיין
ג.עדאנקקן אויףךי באלדארויף איז םאלאמאנאוויטשען איםאאק אונ
 אשטי.קעל.קלײטעל האט .ער < א.ק?־צן מיר אקע^ק זיף יעפע^ט וואם ליב חי.ים -

 הונדערט יךריי אדער צװײ הביל לםף ווערטה איז וואם שטאךטיל ?לאטיגען אךןלײנעם אץ
 !( ?ךאצענט נאןז צאהלט .ז־ר אונ געלילענע _קײן ניט איז צו.עם װײםט עוער רובעל

 קאשטזמיף װאס מלק הונךערט ניטאײן א?ילו; איהם קאסיטז עךציהען אלע.קץרער ־זײנע
 געוױם״עדק .קינךער׳ אלע ימעט שױן ^עמא?ט .חתונה האט װאם?-ער אונ כןיןד׳ אײן

 אונ - ;עקענט האט .ער וויפיעל אויף קלײךעט:אויםגע ׳אאן אונ ;ע^עןען נדן ןןי^ד
 האבען זײ טט״ ^.עהט אלעטען אייניוקלעף״ יי1 פין ךעךלע?ט שױן זײ לאפען ^איצטער

לעבען זײן ],א אזץ .געװיס האט ליב חי.ים נחהי הא?ען איצטער ?אהרען או: גחת
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 מאל• _קײן כ?דעט האט ער < איןל ווי .געוואךק פאךשוואךצט ניט אונ געהאךעװעט ניט
 ^עהאט: חר״ינה באלד ער האט פרן.קלויז ארוים איז ער ווי ;געהאט ניט צרות ״קיץ

 < מאטע טאטע מיט איןל״ ווי יקדיגען׳ פאלשפאךט זיך ^עכיײ^ען׳/ האןען מאמע ״טאטע ווי
 פאךשװאךץטי עךלײרען׳3אי. אונ אינעךטי־א^ען יער־ען פון שלעק אלערלײ מיט משפחד״ ?ןיט

ק״ צום אוועג דעךשלא^ען זיןז אײךער ,אץז ווי ו_וערען  דאםאלעםפאר־ האט ער לען
 ױינע־ אין נחת פיעל אזױ ־עךלע^ט האט #ר ,מיר פון ^ליךןליגער איז אונ ?זןאךט
 אוג פרעהלץל אזוי .עלטער ךער אויף איץט איז ער !צרות פיעל אץל-אזױ אונ < קינךער
,עלטערי דער אויף צרות פון טרו;עריג איך?-אזוי ארג ^ל/קליך .

צו• .לא^ע ײן1 ?ןיט צו?רידען געיועןען שטע?ריג איז םאלאמאנאוויטש א־םאאק
 וואסי. יע^עם זײן מקנא נאןז וב?רט ג־עשטךע^ט״ ניט מאל ער״קײן האט רײכקײט נןײן

 מקנא■ לטאךק * םאלאמאנאװיטש איםאאק - ער האט איצטער נאר גליקליף. איז ;ענער
 §אר ען3קךי: שטקך־־ג זיף ?לע?.ט ער װעלכען מיט ליב׳ן< חץם ח^ר זײן ^עװעזק

בילדו;ג... פוןךער יןןײן לי^טיגער דער פון וױםען ניט וויל ליב חץם וואם

УШ.

צוױי• או;ז.ערע װאם צײט ךער אין גא?ג. זיין מיט .;עגא^ען זיף איז פאיעזד רער
 םטאנציעט עטלי^ע א^עלאפק איז.ער איןער^עכעךט, זיף צווישען האןען חכרים אלטע

 באראךפט: האןען .עלטערן קליכע;לי3 ךי װאו >ני.עווין״ םטא.נ;>;ע .קלײנער ךער צו אונ
— צײט. שעה §עךטיל ךךײ ה. ד. ^טא^ציע אײן ^קנליןק גאנצען אין איז , אראבגעהן

 זיןד האןען זײ ,שײדען צו גיך אזוי זין־ געטהון באנג האט רזברים אלטע בײךע
 אמאל האט מען ווי אלעס זײן! צו דאךף עם וױ אױם^ערעךט ניט גא^צען אין א?'לו

װ. ז. א. .געזעהן גוטם אונ שלע??זם צוזאמען ^עלעןט׳ צוזאמק
 פדעהלי^ער געעעזען איז איהם וױיל ״ ליב׳ן סײם ^עטהון באנג האט מעהר נאף

.האךצען דעם אויף
 בײרע זאלען זײ אז .עפעס טען טהוט װאס :געטךא^ט מינוט ״עטלי^ע האט ̂ער

 ײןע3 האטױינע אונ אפלאן אױף געפאלען איז.ער ?לוצים ׳ צײאכזען פאר^ךענגען נאך
;קםעל:א סכר׳ס עײן אױף ^עלע^ט ארויף האנד

* ת פאהרםט װאו ,נאר מיר זאנ ?רוךער: נאר סער -
ם א  עטלי$עזאין ײן1 דאךף איך < ^עשעפטען מײגע ען3ו.ו;־ פאהר איף ? הײטט -וו

ק. אהײם.קײן צוךיק איךפאהךען רועל ךעךנאן־ אוג ןאוואךען
איציק!.. כײנאכט״ ךאנעךשטאג איז היי^ט -
.פארװאונךעןט געפרע^ט איהם האט._ז>ר ? איז ןשע וואם נא -
? אױך שבת אום ט9פאהך דו א?ת<;ךעם מיר פרײטאג-זאג איז תען;מא -
ע נאןז ךיר נטערעםירען:אי וואש - ןיי פו?^ט ,זיך פ־הךט ײ>נער ווי ז_אבען .אזו̂י

/
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ו זאןל פולטע יעלער איןער גע^ליע^ט זיןל אונ ױנןעלײט ;עװעז׳נן ןענין מיר אז אןיאל  
 אוןז האט דע^טמאל אשפאלט; מיט וםוךדוט( א_קאפאטע טךאגען מען מעג צו אפילו

!ייכען ^רויע שוין מיר זענין איצטער אבער ׳ געפאםט
< אנדעךש אכןעגען.ז־פים ךיך §רעג איןז < ךיר איף פן-עג דעם אכןעגען ניט גײן״ -

? ניט פאהרםט דו אויב • : т
 ןא ״ ־ען3יי אלע ?יט גלײף שטענליג איף תל,ע ש?ת ניט, פאהר אץז ,גײן -
? לו פרע^טט ןשע װאם אקע^ען

.פבײד §אר אונטערלעשפרועען איז ליב װים
 אןזא^ען-גזאהר ^יט נןיר זאלקוט ת ^אר ןעטען, .עפעם ךיר איןז וויל אזױ״ אויב -

• • • קינךער אוטערע צו שבת אויף או;ז םיט
 ניט /ןפעס זיף .קען על ה. ד. < ^װײוןט חבד דין וױ געזעהן האט ליב חײם
 ;א חפר״ _קײן גיט פא?ט אבזאגען ,פאהרען צו ױט אךער פאהךען צו בעשליעפען

 איבערגעלײע^ט פנים רין אױף האט אלעס ךאם ;ניט צײט ._ער.קײן פאהךען-האט
ן אב^עלאןט ניט איהם האט אונ

 פאלפלעעען שבת געם ת דאלפתט ? לא;ג לו טלאקקט וואס ,מיך נ־אלג -
 ;?ריץד גוטע אונ הײמישע׳ צװישק ^לײפער איז פךעטלע׳ צוױשק אכםױא אײן אין פןלגעץ

 ;א אר;ז האט גאטט אז !.. װײ?ט גאיטט ? באגעגענען אמאל נאך זיף מיר ״קענק ווק
 אױןז האכ אץ־ יולעןק צהאטען׳ אגוטעןטאג פאלפלעטען לאמיר ״ צוגויפגעפיהךט

 װעלען < אהײם אויןז מיר ײאהךען ?ךיה לער אין זונטאג באלד אי״ה אינ ניט צײט _קײן
 לו < האןען ניט לרטה _קײן וועםט ת סלעןק .קזאל;ווא צום צוג־אהרען צתאמען מיר

 אונ טט פאר?ירע^ען װעלען מיר אונ קינלער מײנע בײ גא?&ט אטהײעלער זײן װעםט
ת. דעם פרעהליף  האט וואס ,אונז מ־ט ^אהל ארנ טעהר ניט גאר וזלעפעןטראפט שי

̂ם״ אלץ אנצוװערען״ מען  ױדען״ אלטע שוין מירזעגין לעפען״ ניט אײביג װעלען מיר אײ
 לעבען חאטש לאמיר < ;אהר שוואךץ אײן אלץ / שטארןען גיף םאי ווי םאי וועלען םיר

 מ־הם פא;.עזד, דער צו באלל שוין אט;עהט טראפטען״ צו אויף דוער ;א טאגי אגוטען
• ,קלומעךולעף כײנע צהאמק

 איגער• איהם רי־יל מאם נײן איהלע אלע צוזאמענ^ענוטען האט ^ענענלעל שפךה
 איכער• אפילו ״קען איולענע פאקא^ט: איז וױ״עם אונ מיטזײ״ פאהרק זאלזצורעדק.ער

בשרוךם. א?רא?טען נאף ופפלט רוח ךעם רעךען
^ווין ?טא^ציע דער אױף -איאיטעגאטק ךרײ אלע זײ זענין גני .

IX.
קע ךאךף אין ביז םטאנצ״ע דער פוץ א טאלטער זײער װאו פאפץו  ז״עלדי;י

.װעךםט אפוהר,עטליכע מיט פאהרען באראךפט }אף מען האט ^עװאהגט האט
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 באלר .םטאנציע דער אױף פאיעןד דער אעעקומען איז אכענד אױ^ער נײן
 ;אפאלשוין גילדען ה.צו ד. / גילךען ךרײ פאר פולור אלןךיטטליכע געת^ען ױי האפען

ט דער ווען נאר  אזוי ןיף ער האט / לןלוטעקלעןז ^ענקךעלס שפךה ךעךזעהען האט נקך̂י
 ״ ךך צו קוםען זאל גילךען.ער א נאף צולעגען ^עמוןט איהם האט מען ביז ךעך^ראקען
אוועק^עפאהךען מזל מ*ט זײ זעגין ך׳״״טטמאל
 דער אױף א־י;לען.עסען ןיןז האט םאלאמאנאוויטש איםאאק אײךער אנהױב״ אין

 גע• איז הויט דועלער ךערי פון ?לוצים װאם געטהון נג:בא אפילו איהם פולההאט
האךץ: ךאם עכוען ןיף אלײן א^עהױבען האט אונ.ער גאטטען׳ |$אהרק

ז טהון צו װאם ניט ?עהר ךען איף האב ? אפוםטע־פאטניק דען איןל בין -
 האפ אונ םטאנ$ע ךער פון װײט אװעךםט א^עפאהרק שױן איז ער װען נאר

 די ׳ וועלדער עןרועקענךיגע ,פעלךער ןנרילע ,הימעל ווי זיף ארום ^עיעסען ניט מעהר
 איהס האט אז.עם געוױךקט גוט אזוי איהם אויף האט אלעם ךאם ;ליפט ?ךי£ע ?רײע

 בארעפענט זיף בײ האט .ער ,געפאהךען איז וואם.ןגר טהון לנאה ?«טאךק אטעהויבנען
ג ם:ים אז  ןוי סאי <;אהר #וואךץ אײן ״אלץ ו זאגטז ;ןר וואס ^ערעלט טאקע איז לי

-טאג״ אגוטען לעגנען חאטי׳צ טען לאז ;^טארנען טען וועט סאי .
 .געווירקט מעהר איהם אויף מאהל אלע האט פעלךער ?רײע ךי < נאטור ליעןע ךי

 געישעפטק זײנע אלע אן צרות׳ זײנע אללע אן פאךגעטען האט אז._?ןר ^טאךק׳ אזױ
 געפיהלט זיף האט וו־אךט-ער אײן מיט .נאכט אונ טאג פארנוקען איז ער װאם מיט
 איזפאר אלעם ניט׳ ?פליטטען שום זיף״קײן אויף נאף וואםהאט מא^ן אױ^ער ווי פרײ

 שאנע ךי אונ < פערגני^ען ױינע ליעב צו געװארען באשאפען איז אלעם ׳ ^רײט איהם
.זײנטװעלען פון אויף איז װעלןער אונ פעלדער פיײלנ . .

ױ  ארױםגעשפאנט גאנצען אין אמינוט אויף זיף חאטש האב איף וואס גוט״ -ו
 ניטגע« מיף זאל ליב חי.ים ווען ?רײ! אמינוט חאטש לעב אוג ;אך אײביגען דעם פון

 ניט זיף אונ אבגעלעבט ;אהרען אלע מיץ.ע אזוי אפשר אױך איך וואלט צוךעךען ■װעזען
.גוט אונ נ־רײ לעפען צו צײט אמינוט אױםגעלןליןען
 צו מקנא אויפלעהערט ניט ןןר האט < זיך בײ ;עטךאלט אלעם ךאם האט ווען.ער

.לעןען צו גוט ווײסט ווי._ער - ליב׳ן חי.ים זיין
 אלע ךי באמערקט ניט אפילו ןועג גאנצען דעס האןען װײב זײן מיט ליב װים
 איגעתעפיהלט, האט םאלאמאנאוױטש איםאאק װאם נאטור ליעפער ךער פון פעך^ענילען

 אפילי אדער געגענךעל שפךה מיט נאטור רײכע ךי אן ןיך װאם..קעהר ״ אטת3 אונ
 אונ אנךערש מיט.על-עם פארניטען געװעזען װעג גא^צען ךעם ן.ענין ז_ײ - ? ליב׳ן װים מיט

.קריםט דעם וןע^ען אונ נאהן ךער ווע^ען זיף צווי^ען איןעךו^ערעךט י^טארק לאלען
 .קךםטען דײנע מיט ווי זעה הײנט ? דו צו איף ׳ איז;ערע?ט װער זעה הײנט -

 בעלאפנאניצע; פון אקךיםט רלננען ^עװאלט נאך האטט דו אונ פאהךען׳ צו גוט איז
 גע• לאנג שוין מיר װאלטען פאהן ךער מיט פאהרען איצטער זאלען מיר ווען לנזשל
1 קריסטען דײנע איןער אלץ .באנאלט זיף מיר ?זלעפעז איצטער א־נ זעלליױאן בײ ןועזען
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 אלע דײנע פאר קריפט אײן פארביטק ניט איך וואלט דעפטיןעגען פון -
 ? פאהרט מען אז ךען מען ווײםט מאשין ךער מיט .געזאגט׳ אומ^טײ^ס ,מאש־נען
 מק װעךט שטענךיג ניט״ צײט ״קײן שטענךיג פליהעניש/ אין אײלענעש אין #טעמ־יג

ךיג אן׳ קל?נג•:א .געפען םטאךאןש ךער וו־עט טאמער מ־ךא מען האט ^;;נ
פאר• טיטאךאןש.קליטט׳ דער אײדער מאשין ךער אויף פךהער זיף מען זעצט -
-יפךעקעניישען אלע ךי מען שפאךט .

 צײט אפילו הא^ט אונ בגתכוע בעל רףן ניט ביזט דו אז זא;ען צו ךיר איז גוט -
-טאג אגאנןיען אױף אין,קלויז קגעהען:אװע ןיןל .

.ןיט מען פאחךט הי״ם דער אין מען זיצט ניט צײט _קײן האט מען -

 געװארען גענקדיל #פךה איז ! ױט מען פאדזךט \ הײם דער אין מען זיצט -
 אז סײלפט גאט ווען אפילו רע?ט אלעס אין דיר בײ ״ געזאגט אומשטיץם ,כעס •אין

ר קי?<ט יאקץד ע  איז ךיר בײ טאטעס? אלע וױ אטאטע דען ?יןט פ׳£לום; אין
גרץג... אזױ אן.קינדער קומען דיר אז רעדען צו נךינג אזוי ךיר איז אװךאי ךעלט.י אלעם

 ךעם פאר פעכוטעט צו געיאןנט ^לײרער אךער צווויץט זיך האט גענקדעל שנ־ךה
 א אן המיד פון איהם בײ האט ך ווי זעקען אלײן זאלען ןךידער גוטע זיץ.ע פדי בואןן.

• װעלט ?ינםטערע
 פרײע זײנע וואךפען אוועק געמוזט ?.עןעף םאלאמאנאוויטיט איםאאק האט ךא
יוײב. אונ מאנן צוױישען ארײ^מישען זיף אונ .געדאנלןק

.געפרע^ט ער האט וױינען? פאר ?לוצים איז וואם -

ן חליפעט צו עו־שט זיף זי האט ךא

 אויף וײינען אװךאי Щ איף ? ײײן אץ־ װאם < ױד לי;יי.ער מיף׳ פרעגט איהר -
• ^גקרכ׳ען איהם צו גאר כין איך ײאם טאג אונ ;אהלען מיי^ע

 ?טוין האט איהר ;.קלאגען צו זיך אײך פאר פדאי ניט איץט שוין איז עם ,נא -
 ?ניא^ךג אונ הינךעךט ביז ׳פוין וועט אונ .קינךער צהאמען געװעמן מגדל השם לרוך
• װעלט ךי אבלעכען אזוי ;אל,ר

 גע» אסך האט מײנער זאגען״ צו אזױ ^רץג א*ז מאנפבילען אײך -.קינדער!
 אלץ עם קוטט איהם אונ גאטט׳ פךיהער אונ איך ניט יוען .קינךער? ךי אויף דואיעוועט

-שעצען צו מיןז ווי גיט אפילו ווײםט ער אונ אן גךינג אזוי .
I י י ' י י’ 1

 >צוין האט ער אפאריצולךיגטער״ ווי געיאוױגען אץט נעןעןל האט ליב װים
 טענש, אפךעיןרער געפונען נאר ןיך האט עם באלד ווי ׳ ^ענעןדעל שפךה זײן •ןעקענט

 זי װעלט אשלעכטע פאר וואם .קלאנען זיף אונ ארױםצו^פרי^ען ;עהאט ליעב זי דאט
זײן געהאט ליעב האט ער7 ;וואם §אר ^עװאוםט ניט מאל לאט.קײן ער חאטיש האט״
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 אװע^געגעלען ניט וואלט אנדערן ךעם פאר אײנם אונ ׳ אױף א״הם זי ,}.ענעװ־על שפךה
 ואל עי־ פב־ פעסטען זיך אבי ,געהאט ליעב שוין זי האט אװי נאר / באךשט זאק .קײן

 ר־ אוג ט־ײ צוליעב איהר געוואלט אױף איצטער חמיד ווי האט ער .איבערפעטען זי
ק אילזם האט גתדער גוטער זיין װען נאר < איןערבעמען ב ױ ה ע  Щ אי שטראפע; ^

 גרי^ אבים־ל ליב װים איז < װײב .זײן ניט שאצט ער וואם שאן ניט $עהר איז
 ^עענטויעך® אונ אומױםט איהט צו ןץז טשעפעט זי װאם װײב ײן1 אױף געווארען

:הא^ד ךי מיט ע^ךיג3קמא:אװע
> אױדעגע. גאר איז ך -עט

אויפגעסא?ט: זיף ןי האט ן־א

ווא© מיר! מיט זיך ןע^עךזט ווי.ער װד׳ ריע^ער מײן שוין׳ איך,ר הײנט.ןעלזט -
.שוין איהר זעלזט הײנט אידזם< בײ האי איף אךאליע ?אר . . העלפט.עס וואס נאר !
מיר!... סיט זיף בא^עקט ער ווי עדות מײגע זענין וועלט גא^צע ךי װאם

 גוט האט םאלאסאנאוויטש איםאאק < אויגען ךי צו טיכעל ךאם גענומק האט ןי
 ױ1 אונ גןי^ער געווארען איז איהר ?ין ״ דעךפאר ברוךער גיטען זײן אוים^עמיהעךט

.ךאךף אין אריינגעפאהרען ^רעהליך ^ענין

X.

 ך ״ '>ר99:תינ ;עװעזען פענםטער אלע שױן זענין שטוב אין זעלךעױאן בײ
 אי^ר אונ ^תסט״ דער בײ אפיצעלע חוץ .קץךער ןיווײ מיט בעט אץ געלעגק איז

 ״ זייטען ךי ײ3 ?וױי.קיײ־ער מיט אױן־ באוןק־ןעטעל ךעם אויף אקע^ען מא^ן:אנקעל
 < נןלאפט מען װי דעךהערט על־שנןען צום האט זעלכע .^עךך־םעלט שוין האןען זײ

:שכײען אנגעהױבען זי האט אױגען פארמאכטע מיט

ײי יאנ״קעל ״עפען!.״ .יאנקעל ,קלאפט״ ?זען טהיר׳ ךי ע§ען געה -נאגקעל׳
.ш נא־א־אנקעל ע§ען!..־. טען.קלא?ט-:אנקעל העךםט׳.יאגקעלי... . .

 ךער אױף איבעתעקעהךט זיף אונ «ירךךא!״ ^עמאכט < רערהעךט האט :אנקעל
-זײט צווײ^ער .

гщ איז נאנקעל з ץךה־דיגעי ױךישע הײנטיןע די פרן פארהארעװעט זעהר ^עװעמן 
 געלענער אויף.זיין ^עפאלען שעה «ךיאל^ער אר9 עךשט איז אונ «דאךפער ךי אין פך;םות

.אךעיהךגיטער ןױ

 לקלטער- ךער אין נאר < ךאךף אין אשקק געהאט ער האט ע;אהךק3עטלי פאר
אוואר נײעם בײם האבען פיםאךם װאלאשטנאי ךי זץר צײט  יאנקעל אי ^עהײםען, פר̂י
׳נאט׳שאל- בײ חשוב אגרױםער איז אײךים זןין וואס «אךא^ק .שענלןער אוים װערען זאל



 א?לעשעל געהאלטען דעט חוץ אונ ךאךף אין .ץקלײטיל געמאפט זיך ״ער האט סטווא׳י״
 א אהן כאקא^טע זײנע פארקויפען פלעגט אוג - פעט אי^טערן באהאלטען פראנ^ען
 פלעשעיל ךעם פון אונ .קלײט• אין ;עלײןט האט ער רוי טעהר נאטיךליף פאטענט׳

 מוךא װעלט גא^צער ךער פאר האט _ער װארום < אװענ^עבאחנט סעהר ער ךאט
 זײן ׳ הארעװאעע גא?צע זיין אז ןעװאו?וט גוט האט נאנקיל וואךט, אײן מיט - .ןעהאט

 ?י טהון ע^ט(^על ער האט וואם נאר < אומזיסט יע^עם אין ארײן גךאשען.קךיפט לעצטער
 נאך איז טען זא^ט - #טאךט אין אךט פון זיף ךיהרען .לעןען פאךט זיף דאךף ןןען

 װאהנו^ג ךאך קאםטז איז ?נם אזוי ווי < ךארפטלײט ךי ?זקנא זענין שטאךט־לײט ךיי ,ןןךגער
 אטעטטיל.קאךטאפליפ האלטען׳ אויף מען קען7 קוה אשפױקעל < וואלװעל באהײצו^ג אונ

 וואסערהאט טעלילפאר אטאפ אײנער אב גיט טאמער אונ ״ װאלװעל אויןז סען קױפט
 זיף־ ךיד,ר אוג אהל ךןז פון סאןז ^עה כ<ײנט / גאטט אךאנק או;דאי זיף איז אעעבאךגט

.אךט לעם פון
בא^ניןט■ ךאךף״ אין געוואד^ט ױײטער האט אונ געטךא?ט ןיף נאנקעל האט אזוי

 ווען.ער ^טאךט .ךער פון קומען פלע^ט .זגר וב$רט ;לאגע שלעפטער זײן םיט ךןל
ציך ש־זא;ען ?־לעגט - ביטער אוג שלעבט הײ;ט אױ יודען ןןי א^הערען ןיף פלע^ט

5 ^עילדען
 או^מכע־ מיט ניט או־ט פאךלאןט .ער וואם אײביג לעבט וואם ךער איז געלויבט -

 באתען, פלעשעל באתען׳פון .קלײטעל פון װײטער פלעןט אונ.יאגקעל קינךעךלעך״
- ..געלעפט וױיטער

 ;וע^עך ךך פלע^ען אגדערע .וג.עװאוםט י_א;קעל איין נאר האט צרות אלע ךי פון
:יוךק בײ איז שטײ^ער דער ווי אויסךריקען לא^ע לין

? ראךף אין ;קעלין:עס.יא ^עהט אזוי ווי -
 <״ער אקלײט האט ,אךיךה האט גאטט.זנר איז געלויפט ׳ קשהז נישט עט -

- איהם פארלאזט גאטט אונ אומזיפט האלב ךאךט קא?טז אלעם אקיה״ האט . ט ױ

 שוין איז .עם ,פארביטעךט ן.עד,ר געװעזען האךץ איז:א^עלפ טאג הײנטיגען
 פלײש. ניט״קײן פ־ש _קײן ךא ניט נאןל איז אונ,עם ש;ת באלר שױן אױ עם7 ךאנערשטאג״

 ?טעפאנען קומט״פין אץואנען פון ביפעל: אין גע$־יפען7 ^אר .;נר האט טאג גאנצען ךעם
 סיט םאמע איהר ןױ ;קט:פו ;קלען;נא מיט ;עלעןט דיאט זעלךע .ווײטער זא ארנ קומט
- .זיף אונ,געשאלטען זיף ;עליע?ט :הײפט ךאם טאטען״ ןעם

 פין ךעךען אנ^עהויפען ער7 האט < װעקק אעעהויגען איחם האט זעלךע ווען
 ד<ארענואג?ע- גךויס פון שטאךק נטשלאפען;א וןערען װאם ךי בײ איז ^׳טײגער ךער וױ »טלאף

קאפ.זדעם ךאי־ען אסך פון צרות״ אינ דא.גית §יעל פון

 פארעאפטזג היט ען2^ע'שר; אלץ ןי דואט י... :אגקעל טהיר״ ךי ,;יפען ^אנקעל -
• אױגק

.בךךךא - . שלאף♦ פון גערעךט *ער האט ...שיײבען .
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.עפען פון.קךחת״ ךיר הען זאל #ךײןען - . . !
ױף... קלאג:איך בךךר״• -
טיזיר.׳... די עולם, של ךבונו לןאפ דײן נאך איך זאל נקלאגען -
בךךרא... אפאטענט... געניטען וואלט אץ־ ?י־ךרא••• -

י... עפען האךצעך^ער׳ טאטע רוח ךער ךיר זאל נעמען -
בךררא... שטאךט... אין פיהךק איבער זיןז בךךך.•• - ־

I יטױן ע>ןק טהיר!... ךי אט<3 ןיסער טאטער״ צום שױן ךיף טען זאל -פיהרען
ך... ך ר פךךךא... פךנסה װיטטע ךי אװ^קװאךפען -ן
אךפק י... והײזער״:א;>קעל די ווי הױף ךיןז עם זאל -וו

ברךךא... טען... קט:ךךי זײט פוןאלע ןךךךאי... -
}עטרייןגר!... טאטע גךעךים, אלע אין .קישקעס ךי אין ךיר עס¥ זאל ךךי״קען -

...טהיר די ,׳
 שיין האט זעלךע < ךןלאפען צו #טאךק זעהר א^עהױלען מען האט טהיר אין

 וועקעפדיג < ןעט פרן כעם ןרויס מיט אךאפ אין זי ״ ^רײען צו נעהאט ניט כדו _קײן
 אטהעם אײן אונ כיחות לעצטע איהךע מ־ט זי האט < י״אגקלען אידזר טאךךענדיג אונ

5 ןעריל אזוינע אויםלעשיט

 סוף אוויםטער ,אפינםטער ריר... עם זאל פאךלעגען ניט״ ^אר קערסט דו
 אױםהאפענעש אײן לעפען, אונ לײב דײן אויף < פים ארנ העט־ דײנע אויף , קאפ;דײן אױף

עס !עולם של רבונו נאכט הײנטיגע אנפאלען ךיר אויף זאל אױם^פארעגיש אײן טיט
זיןי וועםט דו װאו זײן ךיר זאל וױסט אוג פינםטער ! אש אונ ערד ררער־ען ךיר פון ־זאל

אמן!!* עולם״ של רבונו ליעיע מײנ.ע אלע מיט אונ עשױס.קץךער מיט ױעט־ין אונ .״קעיען

.עפענען טהיר די ..געלאפען אונ אויפגעחאפט זיןל האט יאנקעל . .

* *
*

טאטע• < אויפגעחאפט ױף האלען .קיפךעךלעך די ׳ אנר.עצר;ךען ןיף האט לי?ט א
 שלעבטער.עגלער דער פון אטומאן .קלומעקלעף« פאלק. אפאר ױר״ אפיעטךער ,מאמע

.ןאפט־לופט

 שוויגער! שװער׳ אײדעם״ ,טאלטער באבע״ ױידע״ מאמע׳ טאטע״ :געלכײ א
 נאר ;הלישן צו אויף גוט גיט אױ ׳.עם קאפז דער זיף ךרעהט םאלאטאנאוױט^ען איםאאק

נחת. ךעם פאי׳טטערען גיט וױל פים-ער ךי אויף ןיף האלט אונ ןיף שטא.רקט

 ש?רה האט - ׳פטילער .אביפעל געװאךק א.יז קולות ?יעהליבע די נאך ווען
ן טאפטיער ךי געפיע^ט ןעגענךעלי

 אוגי האבען סיר ז טהיר ךער או;טער שטעהן געלאןט לאנג אזוי או;ז דו האטט װאם -
.לעלןלאפט $יעל
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 איהבו האב איך אײךער נאר .קלאןט׳ מען ווי דעךהערט באלד האב איף -
 ע.נפג(̂עכ־ ניט קאפז דעם האט אז>נר אנגעהאךעוועט אזוי נעבץ־ ז־ף מאט ׳>נר ךעךװעקט
 <. אכײגפאלען אין:ם נאר זאל אעעשאלטען.עם פיעל אזױ איהם האב איף ,אוי?כײכוען

.ךחטנות םיט ^עמטװערט זעלךע דואט !עולם של ךבונו

 םאלאכוא• איטאאק געטט. ךי ליעב צו אםאמאװאר שטעלען א^עהױלען האט טען
 מיט ציטער אײן פרן נא^טאנען איז װאהנונג גאנצע ךי ׳ ארומגעקולןט זיף האט נאװיטש
עװעזען איז עסע װאו אנ־ענםטער מיט אלאןז .עפים חוץ אקיןז״  אומעטום־ ךי.קלײט׳ ̂.

 א^עשליעםק... א?גערסען< פאו־שמיעךט/ .קץכעךלעןז די קויטיג״ ?לאטיג״ישװארץ״
 טרויךיג זעהר םאלאמאנאוױאש איםאאק איז טאג שב^ךיגען אונ פרײטיגך^ען גא?צען דעם

 פכייען די.,עלטערען יוי געזעהן האט װק.ער נחת׳נאר ױךישען ךעם אויף ^עװעוען
 איהס אן זאל טען אז געמא?ט זיף ?נר האט אײעקלעף אונ כןנךער זײערע פון זעהר זיך
• רערקענען ניט

 איהר גענט < פךנםה ךער אין אײף אזויגעהט ווי < ר׳.יאגקעל אײן־ געהט אזױ ווי -
 אױ .ןןר וױיל ׳ גע^רע^ט םאלאמאנאװיטש איםאאק האט ? לא^ע אייער מיט צופרידען

 ?לאטיג אז_א < אחמקײט אזא ךא זעהט ווי;ער ,דערפון פארװא^ךעךט געװעהגן.זעךיר
ניט. זין־ גט;קלא: אונ״קײגער לעבק

־ פאדלאזט ;אט גקעטוועךט, נאנקעל האט גאט- איז .געלױבט- ט-קײןיילק. ני

? זיןי איקר פא־נ.עהטט וואס מיט אונ פרנםה איױןר איז װאם -

 מיט אױך יוךען בײ איז שטײ;ער ךער ווי ןעע^טװעךט האט.יאנקעל ? וואם מיט -
 שװערע הי^טי^ע בײ < גאטט איז ;עלױןט ? ױדען אלע זיך ?ארנעמען וואם אפךאגע-מיט

 ׳מויל זײן פרן ביכ!ען דעם ארױם מען רייטט ױיטען אלע פון װי יוךען״ פאר צײטען
̂דע̂ר אונ ױײב מײן מיט ניט מיף פארלאןט גאטט אז צײטען שווערע הײנטיגע  כ־ןי

.נאמען זײן איז געלוי^ט אונ גיט טענות ״קײן איהם צו נאר איף האב

 ניט זיך יוךק ךעם בײ וועט אז.ער ̂.עזעהן ד,אט םאלאמאנאװיטש איםאאק
 ךער ו\י געװאונךעךט נאר ױך אונ אב^עשוױ;ען״ .ער האט וויל״ .זנר װאם ךערפךעגען

• לאגע !לין מיט צופךירען אזוי איז אךים אזוי לעבט וואם יאנכ־ןעל

 האט איידעם ךער ווי הארענךיג אנגעקװאלען גאר האןען װײב זײן מיט ליב װים
̂ר גאטט געל־יפט אזױ טיש בײם ןיצענךע - איהם פארלאזט וואם._ ט. ני

א־יניקלעף■ אונ .קץךער זײערע מיט פארבראכט עלטערן ךי האנען פרעהליןז «זוי
 ךא?עלפלײש אפכײטען גע^ע?ען.זי;ןיר כןען האט פרייטאג שכת. אונ פלײטאג גאנצק ךעם
 האט סעודות״ שלש ךאווגען׳ נא^ען שבת נאלטם׳ צו פךײטיג < בולקעם פךישע מיט
מאכלים שבתךיגע געװעה^ליכע אלע מיט אופן העכסטען דעם אויף אפגעפראװעט §ען
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 געפיהלט האט מען אונ הנךלה אברײטער מיט נאפטם צו יטבת זמירות/ אסך מיט יי4
נחת• װדישק אשת׳ן ךעם אנךערן כעם אין אײנער

טאג םאלאמאנאי.י'יט# איםאאק מיט גע^קךיל יע?רה , ליב חײם .ןענין ?ריה גא^ץ ז̂ו
װאן װאגזאל ^עפאהךעןצום צװ־יק  ?דט^.עבען ךי^לטערק הא^ען ךי.קינדער .גניע

..כר,עז אטאפ מיט יפוטער ?ןטע^על
 .נחת ךעם פאר ^אט לוינען אויפ^עהערט ניט וועג נצק:אגא האןען ךי.;נלטערן

 ניט װעג ;א;צען דעם אויןז אונ טאג צווײ גאנצע ךי האט םאלאמאנאװיטש איסאאק
נחת׳• זײער אויף װאונךערען ןיף ארג טךאכטען יפגעד,עךט1א

 געפרעגט ?ךידעךליף אונ אײוןהאלטען ^עקענט ניט ןיך ;גר דיאט .םוף צוט
о т ן ליב׳ן

 זאגען דיר מה איף ? פרײד ךי אזוי ךיר מיט איז וואס < ןרודער נאר מיר זאנ -
 פבײעפט רו וױ גוט זיין אזוי זאל דיר אונ .קיװ־ער ניט.ךײנע גאר זעה איך אז אמת דעם
 איצטיגע־־־ אין װדען אלע מיט ןלײף אזוי$לע?ט איז זיי ווי ניט מעהר זעה איף ,זיף

.£ײט
.^עפךע^ט גדעךט:פארװאו האט.ער ? וואם פאר -

אג  אויף ךארף אין וואהנט אטטםקײט״.ער פאר ךאם איז װאם נאר מיר -ז
 אחיםטכײבק, ניט איהם מען זאל מאךגען הײנט אז מוךא האט פישלעף״״ער על$ע2׳הי
ךאםאלעבעןף הײ?ט נסים/ אין באשטײט לעבען גא;ץ £ײן

ל לעבען אױד זאל ת ווילסט ךען אזוי ווי ? דו ווילםט׳ וואם־זשע -
װאם  זײן אויף זיך וואהנט :עךער זײ< וױ אט ׳ נןענשען ווי אזוי?- ווי הײםט -

 אט מוךא׳ .קײן ניט האט ״ער פאחיכעלט״ זךי בײ איז פךנםה יעדע.נם ׳ ?עךןיכעךט יאךט
הײסטגעלעבט. אזוי

- ц מאלטען אזוי לעןען זאלען ױדען וןען !פארקךאכען דו בץט װאו !?רודער ״ 
 אללעם מיר דאו־פען ״ גלרת אין זענין ױךען מיר אז אונ / געוועזען ניט גלות אין זיך ;?ײ

 גלות״ אין זײן נאך זאלען ױךען אז גאטט הײםט מפתמא ווארום ליעג׳ פאר ׳אננעטען
 בײ װארום ׳ איבער לעןט מען װאם טאג .יעכען פאר לויבען איקם מיר ךאיפען ךארום

;אהרען טויוענדער פון שוין זענין ױדען מיר .נםים דול־ף נאר ױדען לעבען גלות א?א
• ציי?רירען ז.ײן מיר ךארפען דארום , נםים דולך ל.עניען צו ^עװאהגט

 פאךדיען איך רואטיצז צופרידען״ ניט בין איף אז אמת דעם זאגען ךיר מוז איף -
.ךיר פון שאגער לעב אונ דיר פון ^עהר

 לעןשט אונ מעהר פארדיע?סט ת אז ׳ פארקעהךט ןיף ד־אלט ? װאם־זשע פאר -
 װאם״ער גאטט ךאנקען מעקר נאף אונ צופךידען זײן מעהךער נאף דו דארנ־שט ^א.נער

ניט. ךיף :״ארלאןט

פייהער שוין דיר האב איף וואס דעךפאר טאקע ? ת פךע^םט < וואם־ןשע פאר -
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 אזוי ווי סײגט ? פעלקער אנךערע פון ער^ער זײן יוךען מיר זאלק וואם פאר :ןעזאגט
אלעבען? ךאם דען הײפט ׳ צופרילק זײן איך לןען

 מיט ללײף צונ־דיךעץ אויך זײן דו וועסט איוד וױ לעןען יויל ׳ ניט װאם פאר -
 לעבען וױלםט אוג אױר אפער ?יןט ת .צרות פיעל אזוי איןער טךאגען מיר חאטש מיר
.פךיךען צו זײן ניט л ^קע^ט דארום אלןריטט ןוי

ו ליפ חײם ,לעךסט ת וואם ניט גאר ךיף פאו־שטעה איף -

 ניט אונלןען חקךן ניט.קײן כין איןז ״ ^מועס דעם אוועקװאךפען גאר לאמיר אט -
 איןל װי לעבען זיךד װעל איך אונ וױלטט ךי ווי ךיר לעפ .זא?ען לעך§ע(אויפגעגו פרן ךעלק
 ׳?ןקנאצו װאם ךא אין ац וואס גופןם ךא אױןז איז לעלען מײן אין אז מיר ^לויב זוילל.

 ^עלױפט אנדערען• ישום .קײן ןןיט פארפיטק ניט זיןל װאלט אי־ או מיר ללױפ ״דין״
 אונ לןנךערלעןל האפ אונ ױעלט מײן אבגעלעפט פאלד שוין ױןי האפ איף גאטט .איז

 נחת זײ אן השם כרון־ האפ איף ,אלפערלעיען פײנער פוײנע נאר זאלען זײ , אײגיקלעף
 אז אונ ניט- ט^נות _קײן איףם צו ך,שם ^רוף האפ איך דעךפאר״ גאט איז געלױפט אונ
 מוךא׳ נךיג:שטע האט אונ פךנםה זײן מיט עךט3פאחי ניט מאל .קײן איז ל ע נק א י מײן
 זאל מען ^ראשען צופךאי;ץ.עם ווערט״קײן ניט איז עם < אארען צו אנהויפען טיך עם זאל
 אױד איז נאנקעל מײן טרײפען׳ מען לאז טךײפען װעט טען אז ;טנ־אלטק דעךפין גאר

 צו?ךירען נךיג:>?!טע פין איף פארלאןען. גיט םאל ייכען״קײן מעט גאט אונ אלע מיט .גלײף
 אזוי ט:כיז דו װאם ךי מיט אפילו פארפײטען גיט מיט.קײנעם לא^ע מײן װאלט :אונ

 ווי קץךער אן נחת פיעל אזוי דערלעפען וועט יעדער ניט אז ךיר שװער איך .•מקנא
 דעם: אין נאר אין לעןען גאנץ'גוט לעפטאזױנער?-.זײן אזוי װי ג?נזאגט אומשטײנם .לאיף.
 פײנער ךי אױם זיף רוהט טעהר^ער שלא?ט ״ער טעהר׳ טרינקט מעהר״״ער .?גםט .ער

ץצילער׳ איך ווי װד פךאםטער ךער אונ מעהר״  או?זגליק? אז.א פאר איז װאס־ן^ע וו
 פאםט.טאלןע צו.קאןעלעף׳ פיטלעף״ צו - ווינצילער - געװאהנט אזוי טאקע איז װד ׳ךער
 האט אנךערעיװער נזען שמײםט לאנג ווי אפער דערפאר װךייש/ איז ךאם - ױדען צום
כײיע^ע?״. פון.ק;נךער װעךט װאם נאר מיר זאג אװדו ווי פון.קינךער נחת א;א

 איקם ער האט ? .קלנדער ױרישע פון ווערט וואם - ו ױדען אייך כײ אונ נא -
.:איפערגעשלאלען

אם  אפױאלע- אױף - חא! , הא ? ת פרק.פט נךער<;.קי װרישע פון וועךט -וו
 .האןען.קינךער זײ ̂ ען3̂לײ זײער מיט צײט דער צו חתונה כןען מאיט .קינךער ־ױדישע

 דו חאטש איציק׳ אלײן״ זאג !נחת האלען מאלזע טאטע אונ ױרען״ אלײן װערען אונ
 מײנע ווי צוצוזעסען אפארגטגען געױעןען ניט איז < אלײן זאג נאר אנךערע׳ מ_קנא ביזט

ף השם פרוך שוין האןען זײ אזוי ווי לעפען׳ ירןנדער  אלײן זיף פיהרען אונ נךער;.קי פ̂י
 ניט מא?ע טאטע זאלען אזױ יוי הײנט < כלעל־הכר»יש צװאנציג;אהר אונ הונךעךט :ביז

אזא פארבראנט וואלט לײט דײנע פון װער אלײן זאג ? נחת האפען ניט אונ .יאנקװעלען

— 159—



 §אהרק׳ ןעעאלט }יט ןאף הא^ט דו אונ פארבכאכט- הא?ען מיר וױ שבת טאג ,»ײעךען
נ , !ןעטען ןעלאןט לא^ג ךך »

ק האט איםאאק הוין ע ^ ־־ < ^מײנלע״ז א
- א  ביןט^ןפאהרען דו װאס הנאה שױן דיר טהוט עם < שױן שמײלעל^ט ת א< ׳

 װךען, אלטע שוין פרר זענין איץס אלץ ,ליעב ךיף איף האב ?יתדער אזוי !נז;או }£יט
ען׳ ךף וועלען מיר ווען וױיטט ןוער ענ ^ א  סיר האיען < ;אהר שוואךץ <{ײן אלץ ב

ק פאר^ךאלט חאטש ט .צוזאשען טאג אגו
אנ^עלןװאלעך,. אזױ ׳ פכײר פיעל אזוי מיט ^עזאגט וואר&ער לעץטע די האט ליב חלים

 ?רודער־ גוטער ױין ליפען. די אײף אונ פנים אױףךעם איךזם בײ ^עלע^ען איז נוזר״ ךער אז
 ^עהד איהם ?נר האט דארום ,פרײד זײן שטערען צי איחם געהאט ניט האךץ האט״קײן

• גערעךט האןען זײ וואם שטועט ךעם וױעגק אייערו.ע?ר;ץט גיט
ן טטא^ײע אויףדער א װ ע  פריץךליך אונ װאךים זעהר אלע ךןז זײ האןען »י

ט׳ ^ ע ען ז לאז צו^עװאונשען: האט ^;;נעץךעל עז?כה ג  ןאלען מיי העלפק גאטט א̂ו
ק אנךערען ךעם אין אײנם פ א מי׳ .קץךס.קץךער אונ גןי^ער אוגזערע אין ;חת $יעל ה

«ч ײךען » ע עי ?ה*־ ?א»קע ^
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.שטאךטיל דעם אין . .N עםז ןױ אונ צױך ״חובכי אחברה געוואךק אויך איז 
 זאגט״טיטפײער״, סען ווי א?רק< מיט .געווען א?הױב דער איז ױדק בײ זיף ?יהךט
 מעהר כמעט נדק.:אעעצו אונ דעךװאךעטט יעךען בײ ױף האט ױד״ פלנטעלע >אם

 מיט ?רויען אפילו - ״טשלענעם״ פאר פעףשכיעןען זיך האבען שטאךטיל האלב א וױ
 ״חבךה״ דער אין באצאהלט אלד3 האט פאךשריעןען,;עבער אויף זיף האבען ?רײלײן

 פראצענטגיק דער גבאי דער ^פילו / חוךש עךשטען .ךעם פאר קוטט וואם.עם װ־בה זײן
 האט < בתולה זײן מיט טוהן שידוף לײטישען א מאךגען היץט .גערעפע^ט האט וואם

ם:יע  געקרמען זענען װאס חבךה ךער פון גבאים ױןגע ךי א^עזאגט ניט מאלזל צט̂י
 אנ■ לאבען לײטלעף װנ^ע ךי .לעף5._קעך ״צ־ווי }.עגעבען באלד זײ האט אונ אילזם צו

 חברה א געווארען אױף איז ע:טאךטיל אין ז_ײ נײ אז געראטען אױ זײ װאם ^ענקוואלען
 אהיגער האט באלד טאקי אינ < שטאדט אנךערע אללע אין וױ ^לײף צױן״ ״חובבי
 יןאררעם־ אפײעךדיגע מיט צײטו^ען ױךישע די אין געװען מוױע דעם וועגען מלניל

 אין ׳ פינםטער דער אין געזונקען אן תמיד פון איז וואם שטאךטיל זײער אזוי וױ ^אנךענץיע
 האט אונ זווןן לילטיגע ךי אויף זןי צו געשיי^ט ארײן האט יעץט אונ ללאטע דער

 ״חובבי ח?דה א געוואךען אױך זײ בײ איז בלאטע-עם ךי אויקטר^ענען אמעהוינען
 צום אונ װ. ז. א. .קאםםיר ,גננאי פאר געמאפט האט סען וועטק אויםגערעפע^ט צױן״-
ען האט װאם.י>־ר רו.בל ץווײ זײנע פאר ^ביר דיער א^עלויפט מעהר ב ע  חבךה״ דער ^

 איהם פרן לעבט שטאךטיל גא;צע ךאם פטעט אז מזגלות .גבירם ךעם אויפגערעפענט
 ^װארען אן^עברענט געדאלט הײנט ניט איז שטאךטיל ךאם ווען פופצעהן;אלר פאר ה. ד.
 לאט הונ^ר אר5 געש^אךבען אונ גאםען ךי אין געװאלגעךט זיף האןען ?ענשען אז

.^עקל זאנןלעף צווי,קארענע ;עשקקט גביר ן־ער



חקרה׳י־ מ־ר וואס ף חברה מיר ווער אונ אױע^עגא^ען צײט דער פון איז ;אקר אײן
 האט אןגעהױןען .ױךען בײ שטענךיג זיף עגדיגט עש ווי געענךיגט אזױ זיך האט עם

 ךעם < ^עװארק אונ.קעלטער .קעלטער .?וען איז ווײטער װאס ^אר בךק״ א מיט קןען
ר נאןל ךךיטען דעם באצאהלט, טשלענעם אללע ניט שוין האפען חוךש צווײטען ע ^ ױ  < ו

 ךי אין אי^עלױןט אזוי א;אהרען פאר איהם האט ^וק וואם שטאךט פון ג^יר ךער
על ץווײ די צאהלק געוואלט ניט מעהר אוךאי שוין האט ןײטונ^ען״  חודש ;עדען חב

תולה זײן ןןיט װײל  זאל.עד וואם צו הײנט ,געשהון שידוך אלײטישען שױן ;נר דואט ן
 אאךט ^עטהון״ אשידוןי שױן האט ווי._ער באלד ? צוױי^קערבלעף ארױםװאךפען יעצט
 האט פךיהער צױן״. ״חוכב _קײן ניט איז אז._ער זא;ען וועט מען ווען ףט שוין איךום

איל.ם? עם טויג ןואס צו :עצט איער אשירוך״ צו געפאשט איהם ךאם

^עװאךק צװן״ ״חולבי חברה אױם איז יאלר אײן פון אצײט אין וואךט אײן מיט
 פון וואש ^עזיפץט אונ גע^רעפץט האןען לײט נגע;ױ ע?ןלי?ע ;אר^עצעלפע <к.אין

 גאנצע ךאס דעם אין ?עשולךי^ט האבען זײ < ״אױשגעװארק״ גיף אזוי איז דופרה ןער
ל ט־ ך א  פון אפילו וויםען ניט זאך _קײן פון וױללען זײ ,נזעלשען בלי^דע איז עס אז ^

אזױ;ע ניט אפילו זײ אאךט עס זינען״ אין זיך נאר האט איךעע״;עדער םײליגע אזא
̂ען;בנךע װאם זא^ען ̂־ען נ װאךט אײן מיט ״ ױדע^הום גאנצען דעם אונ ױדען אללע נרבט

.טע^שען פאךךאךבעגע פראםט נאר ױךען ניט.קײן גאר זענען N. פון ױןען ךי

 N.פל צױן חוכב אנןסער אײן האךצען צום .גענו^ען זיף ךואט אללע פון מעלר
 ״קײן ניט אויך נאר ^ביר ״קײן ניט ךכײםיג׳ יאלרזא פון מא;ן אױנגער < ליפמא^ן ^־שון

 א־ן געפיהלט מיט איקם האט װאם פרוי װךישע אאמת .געהאט האט ןנר נן;ארעמא
 געװארען גיף אזױ איז װאם.?גם געטהון וועה האךץ ךאם פךא?£ט האט פמא;ען:לי אללעמען-

 ױדק אלע אויף פעם מין א אין,עפים געבראכט ארײן אילם האט ךי.זאף ״ דוברה אוים
פרוי. ארויםזאגעןױץ פעס מיט א?ט ךאם פלע^ט אונ בקכט ױדען %ער אויף נוא ^כלל

4״ * - '1 ‘׳ ן
ק זענען ױדען !אךבײטען צו װע^ען מיט ךא נימ איז ארלןןיסט!^עס -  אויף ד
 זײן ךען .,קען .אוים ניט האלט זאך _קײן אוג אן ןיף מען חאןט זאך צו.יעדער ? ?וע^ען

ה וױ זאן־ אןעשערע  פאךשטעהן. ױד .יןדער דאךף זיף דאפט צױן?דאס חובבי אלפר
 ױךען פאר וואלט גוטס וויפיעל חוךש א קאפ;קעםז ?ינף גיט ױד װען;עדער זיך דא;ט

 געגעבן יעךער האט קאפ^ןעםזפינף ערשטע געווארען?ךי איז וואם ? נא ארוי^עקומען׳
 ניט גאר סען װעט ׳־וךען מיט .נײן .;עווארען פאךפאללען ווי אללע זענען דעךנאך אוג

ף ,מאיען  דעם מיט ױדען אללע פרן טײערער װךען אײניגע בײ איז קאפ;קעםז פ̂י
 בײם שאקלעןזיף װאםער״ אין לויפען אםך״ דאױנען דו זעהפט צוזאממען. ייוךענטהום

 ךער* .נאר אויף ךאם טהוט או.,ע־ מיר ^לויב נאר .ניט ;>ר ןשאלעװעט ךאש אט דאוונען
 מאהל .ןעךעם פאר .ווען פי־ .גלויב ניט; געלד איךם״קײן קאשטזאלעש ךאם װײל פאר

{{־ין חאטש צאהלען ךאךפען ױד םאךט אזא ]אל זיף שא.קלען טאלל יעךעש פאר .דאויגען



? ייף געשאקעלט אונ געךאװענט פיעל אזױ װאלט..ער צי גיט איך וױיס ־אפיקע- « 
- דורק־פט-האטאידזט וואס ניהזט גאד שױן דו ווײסט פעט א־ן וועיסט ת אז   

ט ךערויף װײב ןײן ך ע ^ ע ע ױרק אלע ניט גךשון, איבער״ גאד שױן זאלץט דו - ,;  
ױןען׳״עפ אמסע ׳ װךען װאױלע < ױי־ען טײערע ךא איז מײנםט׳.עם  п וױ אזױ ־ןןןנען   

:$ אגואענאף ױךען בײ מאיען וױל מען װען בעדױערען צים אויך. /טלע?טע ךא יז  
װאס שלעבט ךאם איז מעהר נאף ױדען׳אונ אמתע צו <;זײ מעהר דאס זיף מען וו;ץך;־ט  

; ײד־ען פאלשע צוממעךםט רעדעל־פיהרער ךי זענען װדען צןוישען גוטער_זאןל ױאיןךער  
יענען ױדק ,גךשון נײן .$ארקױפק צו אלעס ^רײט זײ זענען גךאשען דעם פאר אינ
פאלק טײער א  •

דעךשךאקען אציטרא^ענער, אהײם ?,עקומנזען נךשון אי־ שןעטער אצײט אין
: א^גערו?ען זי־ פעם סיט אונ נג:צײטו נ־לאט א איש דעם אויף געטהון װאךף א :

- אזױ ,קװעלפזט ח וואם ױדעלעך ט״ערע ךײ;ע װײב מײן ךיר ת האפט אט !נא 
, זײ ־פין  •

מען האט אוים׳ איץט זי־ לאןט .עם ווי אז דעךצעהלט א־לזר האם נךשון אונ  
אונ;גס :שראל ארץ י.שוכ פאר געלןליןען ׳צױאממען האט מען וואס ^עלד ךי ־ג־רן  

ט ־אוועק געלר דעם פון גאר מען האט ךאךף׳ מען ווי אװעקשײק״ן ?נם זאל מען ̂.עש̂י  
געלר כעם מיט ^אר זיף .ןע*ק אײױ;ע אונ , אין.ךןעשע^ אראבגעלאזט זזיך

.^ אײגעגם מיט.זי;ער ווי עגא^ען  •

- אויפגעהערט ניט װײטער גךשון האט ? װדען בײ מאכען עפים מען ״קען נא   
װאסמען - נאךר א נאר איז .נןען ניט, מע^שען גאר_קײן זענען ?־רוי-זײ זײן מיט רעךען  
^עןנאך אז מיץט טרעפען ;יך זאל קעשה אזא ט־הון. עפעס טען !

- מע^שען פעךךאךבענע ךרײ צװײ אייער ,ױךען אלע ה בעשולךי^ט באלד   -  
.קיין ניט זײט .רעדעלפיהרער פאר יוךען בײ געמאכט אלײן זיך האבען וואם ,ננב־ם  

. ״שיקט זאגען וועלען נאר וועט ?גם ווער יעדען ;עלד .קײן ניט קט:שי אונ ןאךנים  
טייערע ךי ? פאלק ױךישע ךאם ? יוךען אללע שולךיג זענען זשע וואם מיט יטיר״.  

אראבפ_אלען זי־ בײ שוין מען דאךף זשע וואם פאר ? ;שךאל אךץ פון.ישוב אידעע
« אירעע דער פאר טהון ורעלען ניט גאר ונ  ?

ד אויפגעהויןען ניט גךשונען מעךר צײט דער פון זיף האט ךעסטװע״ען פון  
; ציין חובב אטר״ער אלם ־אטש < א;דעע ךער .פאר .טהון ווײטער .^פים זאל ?גר האנד  

גלוי^ען צו אוין־געהערט האט ,ער נאר לעבען, גא^ץ זײן ט־ט ?פדזון געװאלט ״ער דאט
ןןהון ,גאר,עןעם ״קען ןןען צו .
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 זאמטלעןי צו אןשטשעסטווא ״ךי האט.עךלויטט יר״ה ךעגיערונג ךי ווען 1890 אין
 גץז איז ׳ ישראל״ אלץ אין טלאכה ב:.עלי אונ ךןאלאניטטק ױדיישע שטיצק צו געלד

 וױ שטאךטלעך אונ שטאךט אללע אין אנ^עקוטמען נײעם גוטע ךי זאגען־שטראלען ןוי
 מ־שון ךעךװאוםט זיך האט N.שטאך־טעל א^זער אין .ךער,עךשטער .וואקנען ױךען

נײעס״ גו^ער דער פרן דעךצעהלט יעדען ער האט אױם־טומ־עער פכעהליהער״ א .לי$מאן

̂ען צט:אי -  ווער״עם אליעי ביז װי זײן ניט שוין גועט איץט טהון״ מיר ._קע
 ןץ־ געהײםען אונ ױךען בײ ארעדעל־פיהרער געװארען איז דער געװאלט נאר האט

ק ״װי שיקען צו איננער אויף געלד שלקק ̂עפרנען זיך האבען .?ם אונ דאךף׳/ ט  ?נ;9אזעל .
 ^א^ען יעדער אז זיכער באמת מיר זענען אײצט .געש;קט האבען אונ מיר וױ נאךאנים

.מקדאךף״ ״ווי טאקעא^קומק װעט

4 גע?כע^ט אי־ױגע איהם האבען ? טהון איצט מען ךאךף ןשע -וואם

מירי װעלק א^שטשעםטווא ךעי פון אוטטאװ ךעם נאן־ לױט ׳ װאם הײםט -וואס
• ג.עלד צאללען זאלען וואס טשלענים םןז א זײן זאל זעהען.עם

ם א^ערופק אײ^ער זיף האט ? קוכען ארוים דערפון וועט ןשע -וואם  װעט -ע
לען בעצא אונ פארשרײבען יעךער זיך וועט א^הויב אין ,פריסער וואט ןעלבע ךאם זײן

אפילר װעט מען < ווערען .קאלט וועט מען ,װיונציגער װערען וועט וױיטער וואם אונ
̂׳ץ אזא אויף < צאהלק צו פאוץעםק  ווײניג.קענעך אבשטשעסטווא נ־יע ךי װעט אוי
קמעהכער׳ מאהל אלע נאר װערען ווץציגער ניט דאךף עם געדויערען. ק  ?ען ,

• צװעק א צו קוקמען אונ טהון עפעם

 יוךען צווישען אײנפיהךען טען זאל ״טש^לענעם״ אויסער < גךשון כב מײן -איף
 שטע^ךיג. זאל ._ער געװאה^ט אן וי)מיד פון איז ױד דער .וואם מיט אזעלכעם ןנפעם
.״פושקעם״ אי^פיהרען זאל קען מײן איך < געלד ^עןען

.ט7|ערװא^דעי געפרעגט גרשון רב האט .״פושקעם״? הײסכ« -וואס

 פיעל ווי פישקעס״. נם בעל מאיר ״ךב ווי אזוי ״פושקעם״ פראםטע מײן -איך
 ױױ ךער אונ פישקעם די אט אײנגעפיסךט ױדען בײ שוין '\щ ץעמךלי^ער;אהכען

̂ם■ פושקעם ךי אין ר§ען;ווא צו אויף יניט ^עךט  סך■ א זיף וואלט גראשענס ךי פון גראשע
 וואס. ךער.ע;קר אונ צאדזלען דארף ״טשלעך א סריזמעװאם די ווי אנגענוממען מעהר

דאס• ^ראשענס״ פושקע אין װאךפען צו אויפגעהערט ניט מא־ל .קײן וואלט ױד ןער



■; בעל לער נא־■ ניט פו׳שקע אין װאר?ט וואןל״ ״פןלע ךער אויף .ליעב יוד ךער לאט • 
: כער אפילו שטוב״ אין אללע ןאר ב;ת א.קרײנק ןשלום חש פון ;.עזוט־ אײןער װעךט ;.ק̂י  

וועל איך אז זא^ען: צ,> יוךען בײ אײ^עפץזךט איז בפלל .פושקע אין עד ־זואךפט  
פיעל אזוי בושקע אין ױאךפען אךײן פלינדר איןז וועל ;ע^ץ אךער דאס א-־ישפילרען  

ניט אויף ןענען זײ < ןנראשקס ױאךפק צו אױף ניט העךט ?ןען אונ פיעל אזוי אךער  
א;אהר פון צײט א אין אינ ?עךמע.גליכען״ ניט פײ׳ם אפילו ױדען ;עדען בײ ־שװעו־  

וויסען ניט ווילל אונ ניט ווײסט פאלק יװ־ישע דאם .קעךבלען־ ., у?Ьщ * זײ פון ווערט  
#לי&עס״ ״»אפשאטגע ןןיט *טשלע;עש״ פון - ^עבען צדקה ם־סטעם נײער לער פין . 

. מיט צדקה געבק צו ;עוואהנט ;אר ,יאתךען הו^ךעך^ער פון איז פאלק ױךישע ז־אס  
< ד. םישפעם ױדישער ׳דער ס ע ק ^ פו - אין צוװאךפק מיןןד װעךטניט יװ־ ךער ה.  

ד ץדקה־פושקע א ל ןראשע^ס ?יט הילף פאלל,ס דעם אהן אונ < לעבען גא^ץ זײן ^
: ״קע^ן,עקםיםטנךען ;יט לאנג אבטשעשטװא ךי ןזעט

^ שלאםק דןז האט לשון כאכק שטוב אץ ןיך בײ ד« ד. אנהױב א סאכען ע^  
$  » געדונגען םף א ןיך האט דער ?נלײ־ער, אלטען .ךעם אליקום ןאף קט:ןעשי האט שקע..פר  > 
- האט אל;קים אונ תבל אהאלפען ווי געןען געױאלט גיט סעחו־ אילם האט ־גך^ין  
. נאר פי^ף;ילדען, פאר ^עפליפק איז .ענךליף תבל״ א;א^ץ וױ ווי;?י$ער פעװאלט שיט  

ך:ײןךירראלג^עראיי^עפארשט1 לאז פיש.קע דער ׳אויף צ ב;ל קהז״ ו ץ ש ל שראל״ א ל .

?רוי זײן ;עזאגט ?עס היט ;לשון האט געגאעען אורעק איז אליקום ווען :

- ךינגט ז.אף צדקה א.זא אויף פושקע א פאר - ױדען טי;עכע ױינ.ע ךיר האשטו אט  
וואס אויף אללעם ךעךצעהלט א־ל,ם האי איף .פארךיע;ען גאך וױלל אונ אויך זיף לג־  

; כךן ,גאר איז ער ^לײך ןוי וויםען ;ישט ^אר פון ווילל .ער אונ א־ז פושקע ךי
לשט ־יוד . -

- אומלכט אלבײטען ניט .קען ;נר .ארעמאנן א ער איז ;עוויס ז ןשע וואש .
_זײן ניט אזוי ךאךף כזען .ניט ױד שוין.קיץ איז .יקער אז פעם א־ן ■ п וועךשט גאלד   

ן װעגען גיך דער אץ ;אגען גאונ ע ש ?עעי־טפערט א־לם זי האט - ^ .

- א.קאלטער שטע^ךיג ייף ביפט דו ,רערען צו װענזען מ־ט ךא ;יט איז עם געה«
האךץ.י פאך^ליוועךט א בױט מע;ש א ? ;פפעש דען אךט ליף < לעבער אונ ־לוגג

- ץ איף מײנסט׳ דוא וויא .קאלט אזוי ניט בין א־ף < גךשון מעות״זא האשט נ  
ך לאט גין־- אב זיך .קיהלען אונ גיף אןז .זיך צעךען וואש נאטוךען ךי פון ניט צאר

ט גאילט ר ע ^ ^ ־נ נ .
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III.

גאסעל» װךישען אךעמען ךעם אין

 ארעם נזןלײן זײן אין אהײם געקיטמק הײ^ט איז בלעכער אלאער ךער אליקום
 אי־ױקעל זײן פנים זײן אין באטעלקט גאלד האט ךאם < תמיד װי ?רעללי^ער ׳?טיפעל

 געןליןעך איבער אילם איז וואסעס פאךטעג גא^ץ זײן «אכטצעלן א;אלר פרן מײרעל א
.טאלטער פאכקטאיבע^ער אײנציגער אונ אײן ױין פון אלטער ןער אויף

̂ע}, איל ך אונ אבגעשטאךפען .?נלטעלען איןזךע נג:ױ .ןעוך״ר זע^ען ךבקהלק  כי־צױ
 נאױ מעןנןען ווי געהאט ליעי איהם האט זי שטוב. אין זײךען איהר בײ געװאךען

 געװעך א.קץד גאר ^אך איז ןי ווען .אמסקגצױ מו^ער א מיט פאטער א האבען ליעב
 טיט־ זיף שפיעלען אונ לא;ד ךי אויף אילם בײ ךטצק ;עהאט ליעג מלר זיא האט

 אילר־ ער פלעגט צײט געהאט האט וועןער שבת ^אף שמועםט ווער אונ גאךה זײן
 יעךעך פיז לערק צו ^עהאט ליעב זעלר האט זי יוךען. פון פועשות שאנע דעךצעללק
- זײ־ע אילר ווי ךעתעללט ניט שאן אזוי לאט נאר.קײגער < מ.עשות שא^ע דעךצעללק

 אזוי־ איז ער אז אךבײט שטיקעל גוט א בעקומען זײדע דער לאט -געווים
 צי?ריעדעגעפ זײױ&ם כעם אויף קוקקךיג ^.עטראלט ךבקהלע זיך האט « ?יעלליף

 ,קערןעיל אהאלב אונ ׳ גילךען צ;עלן דעללעגק ״קעגען שױן מיר װעט -,ןנר ןעזי?ט
• לןלייכעל אנײ מאכען גןע^ק ןיך איך וןעל - אןגעךןליפען לא;ג שוין ךף איף האב

 װעגעך נאי < זאכען .עטליכע פעךלא^ט נאך רבקהלע האט .קלײדעל דעם אויקער
 גאטט ווען םײדען ״ צופיעל שוין איז דאס - טדא?טק ^עהאט מורא זי האט אללעם

ק״ איהם זאל ער וואך גו.טע _א .^ןעם ,זײךען דעם בעגלילןען גאר שוין וועט ען  אזאי ן
 דערצעהלט / ;עעען ט־ט וועלט דער אויף אפילו נאן־ בין אין־ וןען מאהל א ווי װאף גו^ע
 פופצען פעח־יע^ען וואך א*ין אין פלע^ט ער וואכק׳ גוטע געהאט .ער האט / זייךע דער

 פעךדיענ.ען פיעל אזוי אויך איצט זאל זןירע ךער װען אוי .נציג.כןעךבלעך;צװא אךער
 ליגשעלע- א ,זאנטגקעל א ^עהאט אויך װאלט אי־ < באקלײךעט שאן מיף ער יואלט

 ױםףי מיט שפאציעלען ^עקאנט פארנאכט שבת אלע אויך וןאלט או; דא;דש.קעלעך
מײדלעף-■ א;דערע אלע ווי בויטלעף די צווישען בולװאר דעם אויף שטאךט אין קע^דלען

 פלע^ט ?נר ווען אב;ץדם רעךען א?ט מ;״ךלען ױםף מיט ךבקה׳לע פלצץט ךעךפון
זיטצען״. ״אריטל אךבײט ךער נאף ױי צו ארײגקוממען

נארפארױענען. פלעגט אונ אםטאלאר בײ אאךבײטער ^עווען איז סע^ךיל ױםף
 ̂ געטךאגק ניט אילש האט.עם אבער לוגקםרם אױף_קײן ״ האבען מוז מ;ץש א וואס ךאס

.2נאכי פאר שית שפאצירק געלן אויף רלקה׳לען מיט געװאלט זעהר האט ̂ער וזא^ש
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װאש ארעמע,קלײךעד ךי טיט ^עשעטט אפער זיף האבען זײ נאר ,אנךערע אללע וױ

.געו.אנ^.ען זענען צי

ק זײ אבגערעךט ױף צװישען זײ דואבק מאהל אײן ניט אונ אל  ךערייף אוןהיינען ז

 צוא א;ראשען,אצעה^ער צו אװ־אשען זיײט ךער מיט אונ ג.עלר< צוזאממען >ר,לוינען

ארק אױ צעהגער אלב געוו לק ײ3 ^עפו^ען זיף האט _קאכםע ךי .קעךןעל• אה ה׳ ק .רב

 ךיעלפען- ןעוןאלט ױי האט .ער אונ ךערפון געװאוםט אױף האט ױידע איהר

ם וױ ^עװאוםט האט רלקה׳לע נאר פאו־שולדי^ען, זי־ לײען׳ אפילי.ערגיץ ע  ױירען ן
 ךעךצו״ דעךלאזט ניט זי האט צײט״ דער ״אין באצאהלען צו ניט האט ווען.ער קרײנקט

אט ק דאךף איץט געןען. אוט דו װעםט װאןי אגוטע ^עבען וועט ^ ק מיר )יט׳ מ על  װ

..קעךןעל״• האלב א שוין האןען מיר - ען3.קלוי ךעךװײל

ע אויף וױ טענךלען ױיוף מיט רטקה׳לען זי־ין אױף געקוקט האט י.קיםזאל $  י

ק וועט גאט ווען וואם קץדער פ ל ע לײף א בי פון זיין גי??טען אין וועט ה  < פאתןאלג ̂ו

ײ אן פון.קינדוױיז וױיל עןז ױ האן כו ע לי ף ען. דאש ד  געװאלו^ען לתומים ױ^ע בײרע לען

ט. גאר האט ״ער אונ אזײךען חאטש האט זי < גאם אײן אויף ק ני ו  אל,י;ד איז ״ער ו

 ךער פון שטאלנאר ךער האט דערנאןז < איהם בײ .געװאל;ערט זץ־ ״ער האט ןעוועו

ק !יעךאוךפט גאם ן א ען אילם _ער האט ױ^על אלערען ה עב ^ ענן  אה^עםען ?ךיקר אוו

ק מיט שוין איצט אונ ס ט ךער ב־י .זײט ךער א־ן גךאשען א מיט אויף ׳ ע ע  איז אךן

ר אוי^עװאקטען ער ע ם  האט.ער ךעךצו ,פלײצעם אןנ הא;ד .עזו?ךטע3 מיט בחור אךוי

 .יפקהילע וןעלכע אויף האר אונ.^עדיפטע אויגען שװאךצע צװיי געהאט .לאנג פון שוין
 .ןיטצען אבישל זײ צו קוממען נאר ?לעג ווען^ער קוקען שטענךיג געהאט ליעב האט

 אײן נאך א־ז אז,עם הויז ?לעפעךם אליקים צו נךען;צ^עבו אזוי זיך האט טענךיל ױםף

 ד.אט ״ער ווען אוג זיטצען״, ״אביםיל קומטען ניט זאל ;ןר אװעק;עגאנ;ען ניט אבענד

ס שטאךק אזוי צװא^ען׳ מיט ווי אברײםען פלעגט״ערזיןז אוועקגעהן בעךאךפט ע ט א  ה
 א גאר ׳ שא;ע ןרויקע אזא ;עוןען ניט איז זי חאטש ךבקה׳לען״ צו געצױגען איהם

ךינ הא.?ען געןיכט טונקעלן ךעם פון נאר שװאךצע׳ ק ט  שװאךץ גיטע צװײ ארויםגעקלקט ש

ף ווי אריישגעזעלון האט טען וועל?ע דוךך אויגען׳ םאםעטענע ך  או^שולדיג א שפיע^על א ח

קען. לויטעכע אוג ^שמה ארײנע הארץ״ נוט עךאנ  וןא^ען אויגען צווײ ךאזי;ע ךי אט ג

.״קײטען אײזערנע מיט ווי מענךלען ױםף צוגעקאװעט ךף צו

 זוטער א־בעךדטצײן ?ךיזבע ךער אױף שטוב דער בײ זײ פלעג;ץ מאהל אײן ניט

עם נאכט ק זײ אז ןיטצען צו געווען גוט אזוי ױי איז אונ. ? א  ק5 אז פארגעשען נאר ה

̂ערוען אזײ איז קט;אימגעקו ייף ען3הא זײ נאר װא־ ;שלאפען דאךף  ״ גוט אונ שאן .
ע ^עווען אביםעל ;אר איז .עם .ךעךקוױקעניש א $ראסט שנ  יי״דישק אײעען דעם אין ת

ת זײ אויף ?לע.גט אוױ^טעלע נאר געװאוץט׳ האפען זײ װאו גאםעל ארעטען טנו  רל

ק אן ז ק פיםעלע א גארטען לאענקען א פון ;נךגיץ ױי צו .פאךטיאנען אונ ן ט פוי• כיס מ
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 ךאש פלעגק פאךליעפטע/ ױנגע ארעטע ךי ךי״ ןילוממען״אונ #מעכןענױגע אלעךלײ
5 אנךערק צום אײנם זאגען אונ ריח גוקען ביםעלע ךאם ךך אין ציהען ארײן ,חאפען

 גוטע אשאנע פאר וואם ׳ הײנט איז עם לופט גיטע ^ײערע פאר וואם אך -
! אדערקוױקענעש פךאםט גאבם״

 אזײ צײט לעצטער דער אין פעהר ;אך אונ געוואךק עלטער זענען ױי אז
 < צילט וואם נאיט זומער שאנער דער אויף קוקענךיג אונ פריליע דער אויף נדיג:ױ?£צע
 ז_ײ וואס ךעם וועגען זיפטצען שטאךק אנגעהויפען ז_ײ האןען ״ לעפען צום אזוי ציהט
 גאשעל שמאל זײער פון וױיטער , ?ריןבע דער פון װײטער אז ארעם אזוי נ.עשעך זענען

 וױ א^צוטהון װאס אין ;יט זיף האט ןי וױיל געהן■ לט טךט א צוזאמשק זײ .קעפען
 אויף גט:טךא ך װאם ךאכ< אם י >£י״יײ צזדץעז שפאצ־ערען גאם אין געהן דארף פוק
 אונ.^ר״ױםף װאשען״ צו איבער אלף קלײדעל א נאך אפשר / ניט זי גט;פארמא ?עלי■ ךןל

 ױ? איער אמא^סןעל אין ער7 נאר קליךער׳ שגיתך^ז .קיין см אױף האט מעגלעל
 דעש אויף שפאציערק אונ ! ניט זי נאר איןלטהון שאן אזױ ש^ת געד,ן מײךלאף אללע

 <- צהאממען זעהר זיי זיך וויל ,גוט אזױ שקזזקט עט װאו בוימלעך ךי צװישען בולױאר
 לי יי נןלע^ען כײןז״! צין זאלען ?־ר ווען פערוען מיר וואלטען גליקליף װי טט׳ ווי ״א

גדערען•:א ךעם אײנם ^אגען א$ט צייט לעצטע

 כלה חתן מיר לטען;אגגערופען,וואז זץל ךיקהלע האט רייף, זײן זאלען מיר -ווען
 מהנות ?לה געשי.קט מיר וואלשט דוא , ;עןאגט זײךע דער האט מזל ?ויט נעוואךק

 זילבערען א געש;קט זײדע דער ױאלט ךר ארנ פינ^ערלעף לרײ מיט בראש גילדעגע א
ערעל  פארנאכט שבת ,אנ^עטהון שאן ;עגאנןען וואלטען מיר ;_קײטעל גילכען א מיט ױ̂י
 צום איץש .;ענאנגען מיר וואלטען טוב ױם אונ שפאציע־ען ;ענא;ל>ן מיר לאלשען
 ליכע ךעי י ױשף.לענרעל גוט אזוי ;עװען וואלט עס א;א • ?ינןען״ טוב ״ױם אנלערען

 .^יך ווי ליעב אזוי ךיף האט .ער < ליעב אזוי ךיך האט ער ,;עזאנט אזוי א־־ף האט
.;עזא^ט ער האט

ען סקדעלם ױשף ווי ןעחעהן נא;ט לעלטיןער דער אין האט ךבקהלע  ק3הא או̂י
 פונקט אט ;עלאכט האיען אױנען זי;?ע נאר < טרעהרען מיט פולל פולל אנ^עפיללט ךך
 פעקאנטע ךאש אגקימען ער ךערזעלט ?לוצים אונ אי זיף נט־װײ ק־;ד א.קליין װי אזוי

 אב ןיף שמעלען ט־עהרען ך .שמײ?לען אהן ד,ױ?ט עם ,מוטטער זײן פון געזיפט ליעלע
. פלאנץ שטארקען א מיט פליםקעווען אונ

 טרערען מ־ט אױך שמײכעל א מיט געזא^ט לבקהלע האט ? נארר דו וױץסט -וואם
 ,טרערען ל־ «יישגעוױשט א־י;ש ,^נלטליף שאנ? קלײנ.ע: איקרע מיט אונ אויגען די איז

 אנ• זיף האיען אונ װעגען געפ׳נען טיעלךעז ךי זיף האןען איישווישען איהר נאף נאר
אויף האנד רבקהלעם אילרע, דערפיהלמדע ^אקען. זײנע איכעד גי^ק ^עהויןען



 מנפיהלנו אזוי זיף האט אונ אברים זײנע' אלע מיט געטאסן ציפןער א ער האט געזיכט .־ךין
 אונ פארחלינעט זיף - סאלרז א־ן געשטעלט א־הם ןיןז האבען טרעהרען די אונ קליך:לי4-

• אייםרעדען געקאנט ניט ^וארט א

 פון זענען;יט ^רעהרק זײערע אז געפיהלט ײךע3 זײ ראבען מאמע^ט ךעם אין
.גליק פון ןאר ^רוח

 דעךמא^טאז זיןל זײ הא?ען באלד .גערױעךט ניט לא;נ אןער האט פליק ז_ײער
 רײף א;ןאהל װערען זאלען זײ מ:ען:הא?.?ענו גרױפע אינ ארעם״ אזוי ךעךווײל ךענען ךי

װק. ניט ךערווײל אויף א־ז ע  לעבק״ טאג רעם אויף קוים פארךיענט זײדע ךער ן
 ך או האט טענךיל ױםף ;אלײן װאשט אונ קאכטז אונ אללעש פון פאךש״אךט זי חאטש

 ךאךף טען וואס אללעש קױם אונ ^שםען ךאם נאר אךבײט״ טאג זײן פאר מעהרניט״
.\ נרױךט שטי.קעל ךעם אויף שװער אזױ הארעווען אללע < גײטיג .  טרמעריג אזױ אונ .

 ךעךמאןט היממעל- ךעם אויף קוקען אנרעהױןק זײ האןען וואךנזער אהן ־ב־אךטיאפײ
 «נשמות״ רױטליכע אונ ווײםע טונקעלע אללע ךי פון דועכער ,הויף הויך. דאךט אז זיף
 אונ• רעפער העכער׳ .היממעל ךעם אונטער ארום איצט שוױמען װאש ״נשמהלעף״ נזא

ען אללע יטער  -ידעז בעי ווי ׳ װאם גאטט ט**עךער גרויכוער א זיך געפינט היממלק ךן
 דער מיט זון ךי .זגךד׳ אונ היממעל בעשאפען ״ער האט דעךצעהלט, בײךע זײ יהאט
 שךצים מ״ניש אללע כיט חיות׳ אללע מיט בהמות״ מיט שטערען״ אללע מיט לבנה

 שלאנג ךי אונ חוה׳ן אונ אךש מיט ?רוכטען׳ אונ יױמער אללע טיט ■. פךאשטק .אונ
אללעש ךאם איז < ךעךצעהלט זײךע דער האט פךיהר׳ וואךים ןעשאפען׳ אױך ̂ער זקאט
דער לער״ אונ וויטט געװען נאר איז ״עש ,געוןען ניט גאר איצט זעהן מיר יואש
גאטט האט װאשער גרוישען )אזא מיול פון ^עווען מציל הצךיק נח האט וואש גאטט

מוטטער אונדעױ אונ מענשעף זינךיגע פון וועלט ךער אויף אנגעשיקט דקשמאהל
 אוי־ .ער האט אויווען אין.קאלף געװארפען ארײן האם טען וואש אנךהם מאטן שךה׳ש

 גאטט (.עקךה ךער פון ונעװען מציל :צחק׳ן זוהן זיץ האט.ער ךערנאה ,געןוען מציל
 זי־הן זײן שוין וואלט מלאך זײן צוש;קען מינוט ךער צו ^עווען ניט ושלוש חש זאל

 קריג• ךי מיט טײך בײם געבארעט ןיף האט ווען.ער .יעקי אונ < ^עקוילעט געװען :ץחק
• געװען מציל אױך איהם גאטט האט לעף

 וואס גאטט וועגען אונ היממעל ךעם אויף אזוי פעךטראכטענךיג אונ קו^ןענדיג
 אױן־ ךבקה׳לען מיט מענךעל ױשף האטזיף היממלען׳ זיןען אללע פץ הע?ער את

 האט גאטט טײערער אינזײר אזוי ױי דעךצעמלט״ האט זײךע ךער וױ דעךמאנט
 צרות פיעל אזױ האןען זײ װאו מצרןם גלות פון ירךען ךי ארויש^עפיהךט םשה׳ן ידירף

 שטא• מיטזײן יש ךעש געשפאלטען האט משה ווי שונאים״ ױךישע ךי פון .געליטען
 פױקלעף מיט י־־;ש שוועשטער זײן אונ טרוקען א־פעך^עגאנגעז זענען ירך־ען אללע ׳ ^קען
 גאטט״ ־עלויבט א" ןעזועען האט ;עזאנג שאן א מיט א־נ האנד ךי אין טאצק :אונ

л:נ םך א געהאלטען האבען יוןען ווי ךעךץעהלט זײדע ךער האט אויף и г אײנגץ« אונ
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 ראטי גאטט אוג מךבר דער אין ;אר.ר פערציג געלוען זענען ױי ווי ,?לשתיס ךי נוממען
 אזגאטטהאט דעךן־עהלט מאהל "י.,עטליבע האט זײךע ךער ■ .געהאלפק ךעךנאך זײ

 מען ארימע׳ העלפען צו ליעב האט .ער .שלעפט איז .עם װעלכע ךי העלפען צו ליעב
 אונ!יך איהם אויף האפפען צו אויפהערק ניט אונ בעטען נאר״ערעלטט איהם ךאךף

 געווי® .ער װעט .ליענ האט גאטט וױ ארקטלעך אונ גוט פיהךען צו אויפהערען ^יט
• ?עולאגג ײן1 ̂אןל יעךען ייעלפען

 דיאןען קאלגעיעןז אונ געשטאלטען פעךשיעדענע אין רזמארע קלעך:שטי שט;קער<
.סימןועל ״טעךךיגען טילןעגען ךעם אי^ער ^עשוויטט אונ געשוױנןט נוײ^ער אונ נוײטעו

 זיך פאךטךאפטעקײט איהר פון פלוצים .רבקה׳לע האט < מע?ךיל ױםף ךי זעה?ט -
 - הימעל דעם אויף אנגעוױוע; פ;נ;ער אײן מיט אונ קאפףז דעם פאךרײםענךיג אנ^ערופען

 זײי■ אפשר ״קער ךאס נשמה׳ קלענערע ױײםע ךי אט מענךיל׳ ױםף ךאךט דו זער.?ט
 טץנןעלער׳ אטיםעלע נשמה לרעשערע א ח זעהםט ךאךט אט אי; ?שטח■ מאמעם מײן
.?שםה טאטענם מײן זײן א$שר ̂קער ךאס אט

 אײך מיט אנלעוױזען אוץז אינ ^ע׳ענפןןעךט איהר ^ךיל’מ ױסף איךזעה-האט -
 אזויי פליהען ^שמות לרױםע צווײ ךאךט ת זעהשט - הימעל .עק א;ךער א אויף ינג,ער9

.מאסען מײן מיט טאטע מײן זיין א?שר ̂קער ךאס ,ןיןל

 אנטשוויגעך צײט א אויף וױיטער זע;ען אונ לעזאףט ךבקה׳לע האט ,זעה איף -
 פאררי« מיט ׳ היממעל ךעם אויף װאךטער אהן פאךטךאבט ןיף װײטער אונ ?.עוואךען

.אוג < אױגען פאךצױלעגע מיט אונ .קאפ טענע .  זײערע ווי ;עזעהען האפען זײ אונ .
 אונ געפלמען אונ.געשװלנדער גיפער מאהל אללע זענען טאטע־מאטעם גוטע הײערע

 ךי אויף געיטטעלט זיף אונ היטלען׳ זיפען אללע או^טער ביז א.עק, אהן געפלויגען
 רךומנות זאל גע^עפזען._?גר אונ געװײנט אונ לאטט טײערען ליעןען ךעם פאר יןניע

 טײערער אונךער אךעם׳ זײן ניט מעהר שוין זײזאלען .קינןער׳ זץ,ערע אויף האןען
זיגערע אוים הערט יתומים ארעמע אללע אויף ךחמנות האט ױאם גאטט גרויסער

אונ גוט׳ אזוי זים, אזוי זײ צו שמײכעלט ארנ ט־עהרען זײערע פאךנעטט אונ ^עפעטען
 אללע־ אויף אונ היטעל נאלצען ךעם אויף ליטטיג אונ שאן ױעךט שטײטלען ײין פון

 ווערט הימטעל אײן..עק פון ווי זעהן טענךלען ױםף מיט ך^קה׳לע אונ װעלטען׳ זיפען
 געהט זונן ךי ווי זעהען זײ .שא;ער אונ שאלער אונליכטינער׳ ליכטי^ער אזוי אויך
 פליהעך אונ שלאף פון עחא?ט3אױ? זיף האןען. §ײגעלעך טך א אונ שאן אזױ אויף

 .^עךננעכיי אונ געפיפטשעכײ ?רעהליך א מיט זו?ן פריהטאךלעלךיגער ךער אקע^ען
.גאטט צו לויב א טיט

ק האט ^אסעל ױךישען אךימען ךעם אין  אױ$חאפעך אגלעהויןען אויף זיך מ
האע אונ;עדער ^אטט געלויןט .?ךכות געזאלט .נעװאשען ןיף האט מען ,שלאף פון

.אךבײט זײן צו גענוממע; ךך
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ךא® אויף האפק אמ געזעהעז דאס האגען ®ענךלעז ױסף שיט רמלף׳לע
• געטחון уфуן

.ТУ

♦ בלעןד שטיק נייע ךאם

 מאל' אײן ניט ךעשטלעלען פון לענשען ױעע ןץײ ךי־ האןען אן נאבט ךער פוץ
 ױ פאךלוירען שוין זיי האןען מאל אײן נ־ט ,העלפק .נר,ען גאטט אז פאתעסען
 שמױע?שי■ װער < בקןלײךען נןעגע^עןעם זץ־ זאלען זײ ווערען צו אמאהל רײןל אױף האפ?נונג

 פאר*- אונ האןען חתונה ךערנאף ,װעכען פלה חתן שטאנד אין זיין נאןל זאלען זיי ןאןל
 אויף.ךער.עלטעײ .קעגען אוץ־ שױן זיף זאל זײדע דער װאו הויז א צוזאממען זיןז פיהרען

• הארעװק צו כח שוין.קײן האט .ער ,.קכאנק אונ אלט אזוי שוין איז ״עו־ , אפרוהען

ק מאהל אײן ניט אן  זעהר־ געפיהלט זיף אונ הא?נו?ג ךי אעעװארען זײ ה
.או^ל^קליף

,געלד צהאמטען ^ערעשעט.קלױןק ?עשט זיף הא?ק זײ וי?ט צײט דער פון נאר
 האלכ־ א אנ.;עקליןען צוביםלקז ש,יין זיף האט ךבקה׳לען בײ ךער.קאםםע אין אונ

 פוך אז וואתם < זיי צו או?וגעקעהךט אבישל װײטער הא?פנו^ג ךי זיך האט .קערפעל׳
 אהאלב פוץ זיןז .קעךבעל״.פןק קאלב 'א װערען קאפ;קעס.קק1 מיט גראשע^ש אײנציגע
 צעהך אוךאי אונ אוךאי אײן.קעךןעל פון אונ .קעךבעל גאגץ א װעךין אוךאי ״קערבעל

 ,.עטלי??נ; צײט דער מיט װערק זאל ןךי^נ גאר שױן איז צעהן.ךןעךפלע־ פון אונ
 האט. װײטער אזױ אונ װײטער אזיי צו.ןעלד״• ױף געהט ״.געלד ווארום צעהנער.רןעךבלעף׳

• מקךלען ױםף מיט ךבקהלען צו או?ןגעקעהךט איישל װײטער האפ?נונג ךי ןיך

 и טיט ?כעהליןי אזוי פעקומ^ען אהײם גאש דער פון א־ז ױידע ךער אז הײנט
 פךעהלץד ךעם.עיןען נא־ באלד אזוי זיף האט אונ אךעם אוןפוערען ןלעף שטיק גײ

 ?ע׳ היץט האט ._.ער אז פאךשטאנען באלד האטךיקה׳לע אךבײט׳ דער צו ןענוממען
 ךאט. וואתם < פאךךיענען גוט וועט װעלפען._.ער בײ אךבײט שטלקעל גוט א רףמסען

 ?כײז גיטען א נע?וט .עך אז םימן א אוךאי איז פלעך נײעם לעקויפט האט ערV וואם
 ךבקה׳לזב .אלשען פין ^אר פלעף ניײגם פון פעאךבײט ניט האט זײדע ךער אז לאנג שוין
 וועט; פעךדיענםט דעם פון אז פעװאושט האט זי װײל < געווען ?ראהליף טאג דעם א־ז

 ־ גא;ץ א א?שר אונ גילךען א אפשר ,.קאםכוע ךער צו צולעגען עפיס ^עווים זײךע ךער
 מיט־ טאג אללע ווי מעהר הײנט האט זי !מעהר נאף א?שר ? וױיםט װע.ר ,פעךטעלע

 איהר• • ?ךיהר װאם קרמלןען זאל ?ע;בעל ױסף ׳ פאךנאכט דעם אונגעתלד.ןןרװאךטעט
שדיײלען• געװאלט זיף האט זי ,פכײד איהר דעךטראגען געקענט גיט אלײן האט קארץ
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 ךןז האט זי איהר״ פאר לא;נג צו געווען איז טאג הײנטיגער ךער מענךלין׳ ױםף *ויט
 טענךיל ױםף װאו םטאל:אר דעם צו אךיגעתעלאפען אונ אײנהאלטען ;עקענט יןיט

עאךבײט ■ןזאט  געלאגט״ גיך אויף א־הם האט אונ .גא^על׳ אײ^עם רעם אױף טאקי < ̂.
.?ךיהר ױאס קויזען טטאךק זץל הײנט ןאל״ער זײן טע^ליןז וועט .עם אויב אז

 האטראף .ער אז אזוי תמיד, װי ?ךיהר געקומ^ען סײ?ט טאקי איז מענךיל ױםף
.?לעך שטיק נייעם דעם פון אךגײט דער בײ געטרא§ען אלי.קים;ען אלטען דעם

ף א אלןקיםו ר׳ איהר׳ אךבײט -נ

-נײטיגע א זעהר איז זי ׳ ״ענךיגען הײנט אךבײט ךי מוז אץז < מײן.קץד ;א - .

 חאטש ךאס איז צו אונ איהר מאכט וואם ״ אךגײט פאר ךאם איז וואם;שע -
 אזוי אונ בלעף ;יײעם אזא פון אךבײטק אײןל לוינט ״עם אז ,אךיײט שט;.קעל גוט .א

? .■«ײלענךיג

 ,אךבײט שטיקעל ט״ער א ,אךפײט לט:לןעל אגוט איז מיין.קי^ד׳.עס ;א -
ט  איף / ײט3אי אזא אךכײטען צו ךערלעבט האי א־ף וואם נאקען ליעןער זײן ■?עלי̂י

.מאנן ױנ^ער .קײן ניט שױן בין אין־ ׳ גאטט בײ װעךט ניט ״עם .בין

 ךכקה׳לען מיט טענךיל ױםף האט ? ארגײט ךער פון זײן וועט זשע -וואס
.^עפרעגט פעךװאונךערט ״צוזאמ^ק

 האט געזיכט זײן אױף אינ געזאגט אליקים ר׳ האט !חא חא ? זיין וועט ױאס -
 געזעהען ניט איהם אויף האןען ךי.קינךער אז לאוןג שוין ׳ שמײבעל א געוױזען ־זיןל

 א־הר ׳ קינדערלעף ױ^ע אוי ? איהר ?רע^ט זײן וןעט װאט - שמײפעל פךעהלישען ••אזא
 פון אז זאגען אײף וןעל איף אז נא !גיט גאר נאף וױיםט אונ ױ?ג אזױ נאף יןענט
 פאר־ ךעךפון פיס1.? ךען איהר וועט נא ״ פישלןע א מא?ען איף וועל לעך3 שטיק דעם

 מיין אויף ^עכאכט פושקעם םף א שוין האג איף ׳ פושקע א איז פישקע א ? ^טעהן
 .אײ^עמאכטס פיר אונ קאנ§עך^עןז אויף פושקעם צוקער״ אויף פושקעם ילעןען׳
 צר צוקער מיט טהע אויף פושקעם < .קךישא חבךה ךער פון שמש דעם פאר .פושקעם
 ^עמאבט איןז האב לא:ג גיט אט א^עדײנקק? ד־ען ךף איך,קק װײם? איף ׳ •־האלטען
 וואש ױדען ארימע פאר .געלד װאךפט ?וע װאו נס״ בעל ״מאיד פאר פר^קעם עטלילע

 יענע ..עךשט ? ךעך^א^ען ךען ?ןיף .קען איך ;א .שטאךפען ישראל אךץ ־פאהךען.קײן
 אךיםטא• ךער < ךײטש יוךישען אונזער פאר פושלןעם צווײ .;עמאפט איך האב לואף

ער פאר פושקע אײן ״ פײ;עם טעריל לןכאט פאמאדע האלטען צו װאו האןען זאל איהם̂.
 האלטען ןאל זי וױיב ײן1 פאר צווײטע ךי א־נ ״ באךד ךער צו פאךב ש־וואךצע •אונ

 פושקע בעזונךערע א אויף ׳ פנים צום ^עטעלעכײ אונ פאךשען אלעךלײ מיט פוךרא
 מײן אין האב איף װאם מאלע ?לאשעלעף. מיט ?אךשטעלעף פעךשיעלעגע אױף

«יך האב פושקע טײערע אזא / .קיװ־עךלעף - אןער ? פושקעס אלעךלײ געאךבײט ;ילעבען



 געלוי?®• .ןלע?ער שוח .קיין }יט אונ «יך ןי« ^עארבײט. ניט לעןען גא^ץ סײן אין
 אזא מא?ק צו דעךלעבען צו געװען זיפה נאף האי איך װאם נאמען ליעןען ײן1

 אונ־- ווישען זעהער ףף וױלט אײף ווי .קינךעךלעף׳ זיןז, איןזזעה ןאר פושקע. פייערע
ל פון טײערקײט ךאפ <»יז וואם פאךשטעהק ע נו ע׳ ^ פי ר ע לעךצעהלען« ײר8 איף ד

ק ךעם ;עקענט שױן דזאןען ךי.קץדער ן  איהס זיך האט ״עם דוען ךאגן »ז ך
צוהערעךם ד ווען ןעהאט אונ געדןאט יליעב האט״ר דעך^עהלען ןעגלוןוט

 שוין־ װעט ״ער ווען ,עךגואךןזעפ אונגעחלד טיט אונ איהם אויף $עקו>ןט ל׳אןען
.״אנהו^עף . .

העךק״ זעהער איהס ןויללען ךי.קינדער ווי געזעהען אלײן יקיםזאל ר׳ האט ;עצט
 אליקים ר׳ דערצעהלק. צום צוגקלײט פעך^עני^ען ןעזאןדער א מיט איןיט זיך לאט.ער

 י קוקען אונ ךארף ?ןק ווי אןשטעלען זיף < פאװאל:.ע ךעךצעהלק געהאט ליעב האט
 ניט א־הם פאר איז פעתעניגען גךעםער .קײן אויגען. ך אין ^לײף צוהערער זײן״ע

אי^ע־עםיעלט פאר זיך האיען צוהערער זײנע ווי פא^ערקט האט ווען..ער ^קןען

לער?עהלען• и יןפ
 גךל׳■ זײן פון ללאזלעף ךי אויפגעווישט גוט פאלע ךער מיט האט אליקים ר׳

ק נךער:ךי.קי ׳ יאךד אױםגקלײשטךי רינאז׳ אױי׳.;עשנײצט אן  ךערי צײט דער אין זץז ה
 ןעפיהלט שױן האןען זײ װײל ״ װאךטטאט גײם צוזיט־צק אויף אויסגעמאםטעט גוט נוײל

 ר׳ הארען. צו פערגענעק א זײן וועט ״עם אז ךעךצעהלק איצט ױעט זײךע ךער אז
 ןיןז־ גענומען !־אךד״ ךי אויםגעללײלט אמאהל, נאך נאז ךי אויםגעשנײצט האט אליקים

ן דערצעהלען אנגעהױבען אונ פלעך גײע ש^יק דאם אךבײטק

'א געיוק אטאהל זענען ױדען מיר ווי ךעךצאהלט זיך דא;ט ישוין האב איןל -
 ■ מיר רופען ישךאל״ ״ארץ ,לאנד אונזער ״ ^עךד אונזער ;עהאט האיען מיר < פאלק נריים

 געקאניגט האט המלף שלמדז ווען אונ מלכים ;עהאט האבען מיר ,אויןז הײנט נא־
 גאנצער דער פון מלכים אללע אונ װײ^שטאק זײן אונ^ער געמשען ױד יערער זיך איז

 טייעךע אונ ןילבער מיט גאלד פון מתנות טיי^רע ^.עבראבט שלמה׳ן האבען ױעלט
 גוטי איז יוךען אז המקךש״נאר כית אנײ לעבויעט ארג פוךפוךװאל מיט שטײנער

 אזוי ^לטערען'שטעגדיג זייערע אונ זיי האט וואם גאט זײער אין פאר;עםען זײ האנען
 פרעמדעי ךיענען אן הײבען אונ ארוים^עראטעװעט, צרות אלעכלײ פון ^עטהון- גוטם פ־על

 אײד בעט נב'אים:איך ױינע תךף ל.עזא^ט ױי גאט האט מא־ל אײן ניט .אב^אטער
 אויב אונ כעם אין ארײי ניט מיף ןר־יגגט < מיר אן ניט פאךנעשט קינדעךלעף מײנע
 ■ אויערען ױיעךע נאר שטךא?ען, אײף איף וועל מיר צו אומקןןרק ניט ןיף לועט איהר
 פעם״ זײן אײנגעהאלטען ו.אט האט לאנג .סערען צו פון פאךשטא?ט ^עווען ןענען
 עט האבען זייי חאטש הון<1גע? נוןעם פיעל מאךזל אלע ןא־ ךעשטװעגען פון זײ ראט
т? נ^ס אין געבכאפט אכײן איהם צופיעל שױן האבען ױדען ף ^*ר )־אךליעןט״ ךט
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г* пу אין^לות. ^עווארען פאו־טרינען מיוילענען אונ קדש:המ בית ךאם געװארען חחב 
 ןךיאט האלטען׳״ער געקאנט ?עסניט »יין . קינדעו זײנע או;ז, אויף גאט האט א^ער •לאנג
 אז צוריק ;ישראל אךץ .קיין בנ;ל ארנ אשור גלות פון אומגעקעהרט צוךיק ךעךנאןז ■«ונז

 אויםגעבויעט אמאהל גאף אונ יךושלנם שטאךט הײליגע די .געוואךען .־אױפן;ערעכט
עוואךק ק מיר .המ־ךש בית ךאס ן אן  געהאט צרות ןענוג ךעךנאך אפילו נאןל ה

 אײנענע או^״ערע פון טאקי אונ שלעק אלדערע אלע פון אונ אנט־ומםען מלןז דעם פון
 אנ־שעל געװאךען זײ איז אונ._ע© אהײם ^עקיטען צוריק זענען זײ באלד ווי וואס ןיךידער
 ויי פיהרען ;עװאלט ןיך אלץ װעג״ שלעפטק אין .גענומען שוין ךןז זײ האנען ^עםער

 ךעם מיט אונ מ^הגים ױךישע מיט שעמען אנגעהויןיען זיף ,פאלקער פךעטדע ךי בײ
 אנטױכוס מלך שלעלטען דעם קט־אנגעשי גאט זײ האט טאקי ךעךפאר ״ױד׳׳״ ןאמען

 נאט אין דערמאלט ו.ױדער ףך האבען יר4 )ײז טױדט צום געטהון אוגז האט ןואס
.איהם צו ןיך ^עקעךט או־נ

 המקו־ש בית גימנם אוטער אין געױאלק איז לילטיג אינ גוט !אף.קץךעךלקז -
-т לי פינף ױ:נע מיט ױחנן בן מהתיהו װען לאנד אונזער אין קן-  מכביערזענען וי

 האמטער דער אונ שמחה ונרויס מ״ט אויםגעשריגען אלינןים ר׳ האט !■אױפגעשטאנען
 איבנער ?ראהלינע.קלאפ ךרײ ^עטהון האט הא^ד רעלטער זײן אין ;עפונען זיף האט וואם
 פון פארעם אין אויםג.עבויגען וועכען אלד3 כאךף עם װעלפק פון ?לעןז נײעם דלם

.אפושקע

 דערצאהלט געזיבט זײן אויף אשמײבעל מיט אונ ?ראהלץ־ האט אליקים ר׳
 אײנ• האןען ױי װאם מלחמות זײערע מיט מבבי.;נר ךי פון ךויםקײט ךאם קץדער ־זײנע

 האיען ױךען ווי אונ המפבי ;הוךה גבור ױךישען ךעם פון טעך,ר נאןז אוג .ןעניטען
 אל;קיםיש י׳ אונטער האמנוער ךער אונ צײטען״ כופביעךס ךי אין געלעבט גוט יזיןז

 טאקט אאנגענעמען מיט פראהליף געלןלאפט ארנ ;עקלא?ט צײט גאנצע האטךי האנד
« געשטערט ניט .קיװ־ער ךי האט האממער דעם פון פןלאפען ךאם בלעף. ךי איבער

ק אז אויםגעוױןען זײ זיף האט כןלאןען דעס אין פאךקעהךט נאר / דערען קלאפט ס
ק ״ טאצען אונ פױקען ימיט פאראף מיטגרױם מען פיהךט געזא^ג מיט אינ שפיעלט מ

אומגע» גבורים וױ האבעךזיף װאם עיל װדיש אםך מיט .יהוךה״קײן.ירושלים גבור ךעם
סנזלןדש. בית דאם בענײעט אונ דערמלחמה עהרטפון(ר

 הארצען״ דעם אויף געװען דע^פלמאהל או;ז איז ?רעהליף אונ גוט !.קץדעךלעןי -אך
 געלױלט אונ װײנשטאק .ךיין או?טער עךד זײן אויף ןענע^ען וױךער ךך איז יוד ׳^נךער
• •• ?בערלעף!יק אף ^אט״

 אנ^ער^ק ױף ®אקט אןךעם פןעהליך האמער ךער האט < טיק טאק < טאק טיק -
• פושקע דער פון בלעך נײעם דעם ׳אין׳«־



 • ארןגײט ךי איבער;ע'שלא;ען אילים ךבקה׳לע האט < אױס װאךט ,לאז , דירע -
. צוקו^ט זץז אונ איןזם .»גרומנעמענךיג

 מיט זייךען ךעם אויף אנקוקען ;עקאנט ניט זאטט איץט זיף האט מענךיל ױםף
 ^עװאךען זײךע דער איז ױנגער עפים ,^.עײאכען זײ זענען שאנער .עפים < אײױקעל יךעם
^עװען אפערגעגיגען איז עס אז געחהט בײרע זײ אױף האט חן נײער אמין יעפים

• Ш י;צ
 ךאס דעךזיאהלען צו אױפגעהערט ניט ^טאלץ מיט װײטער האט אליקים ר׳
 לולאןען צו אויפגעהערט ניט האט האממער דער ,צײט .יענער אין יוךען פון ;גרױפנךיט

 אױם^עשנײצט מאהל ץװײ צולעצט שמחה גרױם פאר האט אליקים ר׳ אונ טאקט ־צום
־ ײ?ה,־ן9 טאנאק שמעק ךרײ אונ באךד ךי אױםגעלײנגט מאהל עײן ,אזז ךי

V.

יש׳ראל״ ארץ לישוב ״צדקה ; т т * : • *.־ V ן • : т ••

 א אמערונןט זיף ןןןןיהט שײנע;ךיג־?רעהליף אליקיםים ר׳ אויף האט ?לוצים
 געוילט זײן פון קמיטשען:ךי ^לאנץען׳ אויפ^עהאךט האבען אױגען זײנע :לזמארע,

 >טליכע’ געוױיען ךף האכען געןיןט זײן אױף ,;עוואךען טיעפער אונ טיעפער ־זיענען
 אויף נקלאפען אעעהויןען האט הא;ד ױין אין האממער דער אי; ׳ .קנײטשען טיע?;•

 כײסען א^עהויבען האט עס אז טרוירי^ם ?רענןליף < ?רויריולפ עפים לטיל, ןלעף ;דעם
אלגעהױרען ווײטער האךצען פון זי?ץ אטיעפען מיט האט אליקים ר׳ אונ האךצען. .ביים

:דעךצאהלען־

 געװאךען גוט איז יוךען נאר ווי .אזוי אוץ־ איז אליטער .קינדעךלעןז- נא -
 אקעגען אויפגעפיהךט שלעפט ןיך גאנ« אין פאןגעםק א^עהױבען װײטער זײ אןען?

 ;אבטהון אונ לעבען געפעהלק נאר זײ איז .ןנם ,בךיךער .זײערע אןןעגען אונ :איך,ם
 אנגעשלקט ךיאט .ער ביז צאךען זײן אײנגעהאלאען גאט האט לאלג פאלקער• ?כעטדע

 באלעגעךט האט טיטום ךשע״ ךאזיגער ךער .רשע טיטוס.ךעם מיט ךאמער ךי זײ ;אױף
ע ךי ט הײל̂י ך א  קדש,:המ בית ןאם פאך?כעןט §ע?£טו«ען, אלע צוןו־אכען ןרושללם׳ ^
 ייבעז טויזענאער מעלר ;אף אונ הו^ער פאר געלטאךןען ױדען.זענען טועע^טער םך ■א

 אװע^עפיהךט אין״קײטק״ געקאװעט אטהײל התנען- געהײםען ךשע, דער טיטום האט
ק׳ ־אין  האט אר;ז פון טו׳ןע^ער גניהען_אונ;געפײנ ךי אין פאךטוט^עט טױןקטער ?ל

ע איןעתעג^בען »ען גער̂י  שט־^דט ךי ״ לענלעדיגערהײט אויפצועםען חיות ווילדע ה̂ו
 פאר׳י אונ פארווילט :לראל ארץ אונ אלמנה אךעמע ביטעךע א געבליבען איז ןרושללם

י־רעןד דער אין פלאנדזען אנגעהײ^ען ױדען מיר האבען אן צײט פון;ענער ,^ם^עךט.
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 או^י האט דער ;עוואלט נאר האט עם װער אונ לא^ד אנרערען צום לאװ־ אײן פון
י ׳ ^עשלאגען ל ^ע^רקמ אונ פלײש.געבךאטען אונזער אונ ען3^

 4איכ אונ רערען ^עקע^ט ניט מעהר האט ̂ער פאלחליגעט׳ זיף האט אליקים ר׳
ען וואךטער אהן ךף הא^ען לרעהךען ^ הוי ע • אגןק3 ײ;ע1 אי^ער נ]75גי ^

ק טי האמיזער■ ךער א^גערופען זץל טײגקךיג שטילל האט טיק טאק טאק״ -
 גײפ.. פארקלעמט א,־נ אלגענומק שמאךק .׳גש ד.אט ךבקה׳לען .לעף3 דעם איבער

 זיןלו האט מענךלען יוםף ;א'ינ.ק ךי זיןל געװישט אונ צולזליןעט זין־ האט זי האךצען׳
- יוײלען פין אײ^עסאל^ען קוים זיך האט ער אונ אױגען ךי אין טרערען געשטעלט אויך

ר א  אױס- אליקים ר׳ אלטער לער האפ < ניט אוןז פארלאןט גאטט .קץדערלעף -ן
 ;עגאנגעך אוועק אין טויזענד;אהר צװײ באלד שוין - אויגען פאר^רעלילטע זײגע געווישט

 בײ• איז אטו^ה או;זער ,הורה אונזער ;נא־ לעבען ױדען מיר אונ < אן צײט ךער פון
 פאר» ניט אונז בײ נאןל איז .לאנד הײליגען ךעם צו ליעןע אלנןער אונ געללי^ק אי}ז

 צײפג גאנצע ף אױך אזױ טױזענד;אהר צװײ מיט צוךיק ווי אזױ נאר .געוואיען לאשען
 דערווײטערט־ זיןז זײ האבק געווארק גוט איז יוךען נאר ווען צײטען מײנע אין אױף אונ
 ^זךײנק איף .«ױד״ נאמען דעם מיט שעמען אעעהויןען זןף אמונר״ ױדישער ךער פון

 ^עגעםען נאף לאןען וואם .קיללער וױ ;עועלין אלײן עם האןען אויגען מיי^ע ׳ אלײן
 זימגר אויף געווארען ^ךצױגען אוג זיף געלערענט ;װדען עלטערק׳;נלליכע דיערע בײ

 זיןז־ עלטערען זײעלע באגעגענט האבען ײען.ךי גאס דער אױף האבען ^עלה אונ מידןע
 ניטי זיף עלטערען ױךישע אײגענע .זײערע מיט אבי גאם א;דער א אויף פאךנןעךט

 האט אומעטום .ױדען זענען זײ אז זאגען ניט גאם ךער אויף זאל ?וען - באגעגע^ען
 אנ״ שוין האט לא^ד הײללגען צום ליעןע ךי < ״ױד״ נאכזען דעם מיט געשעקט זיף מען

 װײןער״ אונ ױדען אלטע געץאהלטע :אר ״ ווערען פארלאשען צו נ־>ען:גא אין ^עהויבען
 עךד אפישעל צושײקען אולז פלעגען אונ שטאךלען ישראל אךץ פאלרען.קײן פלעגען

 .;עלןוױקט זיך מיר האנען דערמיט אט ,שטוג אין זיף בײ האלטען פלעגען.עס מיר וואס
 ױלעבט גליקליף ;אהרען פיעל אזוי האבען מיר ױעלכע אויף פעלןער הײלי^ע ךי אבער

ע ױ ׳ שאף ;עפאשעט אונ געאנןעלט  א^ע• אונ א^עיאטט ןיף האט וואס עךד-% ך׳ײל̂י
 .עם װעלכע אויף ךיא.^עךד ,^בוךים ױךי^ע טײ?לרע אוטעךע פון לוט3 מיט טרונקען

 ;חים. אמאהלי^ער גאנצער א^ער אוג צױקים ?ול?ים< ״ ^גיא־ם הײלי^ע אומערע ליגען
 פאלקער שאףאלע פאשען אונ זײען אקערק הײליגער.עךד ךער אויף שטאלץ׳ אוטער

וװי.® א זיך האט גאטם־שטךאף א װי פלוצים < ױךען ניט נאר וועלט דער פון  שטוך̂י
 זיןז■ ?יר האבק יאל,רז טער7־ײז.עט ײו?ג מיט צוךיק ווי אינ װךען אויף אויפו.ער,ויןען

 אנ^עהוינעןי זיף האט לא^ד הײליג אוטער צו ליעבע די אונ < ־ודען זענעץ מיר אז דעלמאנט
אונ ווײ^ער ^יט ױדען אונ לײט ױנגע ױלישע בעםטע אונזערע פון נ־יעל .^טאך״קען
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 ךאךט אבצולעבק אויף נאר ניט .קײןאךץ.ישראל פאהךק אנגעהויבק האבק קיןדער
 זײען < אקערען ׳ אךנײטען צו אויף נאר , ךאךט לגטאךבען .ה ד. ;אקרען על?עכע ד

 םןז א רארט זץז געפיגען איצט .עךד הײליגע אונזער אויף שאף פאשען < פעלדער
 אםןל אונ אקעךבױער ~ מוזש;קעם װו־ישע טויזענד מים >קאלאױעס< דאךפער ױדישע

ךער ױדי^ע טױזעוןטער  אונןער מיט צוזאממען זיך ערציסק א־נ .יעצט וואקםען .ק̂י
 ךאך^ע ךי זיף בךױכען אנהױב ךער אלץ נאף איז ;נס װי אזוי נאר .עךד כוײל/ע
ק ^קעךגויער ױדישע  אונ לעניען זאל רעױרונג אומער האט ,מיטהעלפען ױי זאל מ
 או$ז האט .איצט וואהנען ױךען מיר וועלכע זיכערקײט דער אי^^ער ,זײן געזו^ד

 קאלאניםטקז ךי בךיךער אוניעךע ׳צ^יצען צו געלד שטאנד זיין נאך י.עךער ערלויפטגעןען
 < זעךוט איהר וואס בלעף גייעם דעם פון אט אונ < ןשךאל אךץ אין ?ןלאבות עלי;ב אונ

 איף װעל ,איצט אךבײ$ען צו ^אטט בײ געװ>ן זוכה האג איף װאם אונ < קיןדעךלעף
 ^טיצען צו .געלר װארפען סע^ען װעט יעדער וועלכער אין פושקע א מאנען באלר

 איהר װײ^ט איצט .ישךאל אךץ אין .ערד הײליגע ךי אךבײטען וואס ןךיךער אונזלרע
ך ארגײט טייערע א פאר װאםז נןינךעךלעף עױן I איצט אררײט אי

 האט לר3יג אונ פדעהליכער או: דעךצעהלק אױפגעהערט האט אליקים לב
. בלעןל דעם איבער האממער דער לןלאפען אןנגעהױבען

 ךער ^עקלאפט כץיק גרפןע א וױ פרעהליף האט נאכט ךער אין שעה א אזוי
 פושקע דלר אויף .לר האט ךערנאןל .געװאךק פעךטיג איז פושקע ךי ביז האממער

אל״; ארץ ל.ישוב קהז״צך :א,־תױת ױךיישע שאנע מיט אויםנעפארבט  ף אונ שר
.נאנט איבער כךיקלנק פענםטער דעם אויף געעזטעלט פוישלןל

V I

* קלרנג דער.עךשטער

 זיך האט < טקע דער בײ פאמילגע זײן מיט }.עועםען איז גרשון ווען מאךג.ען אויף
 « מיט געגאננ_.עז ארײן איז ?לעכער אלטער כער אליךןם אונ טהיר ךי ןעעפענט

 געקרקט אחם זי האבען אללע .הא^ד דער אין פושקע נײער א מיט אונ מארגעך *גוט
.געטאכט ש׳אן אונ אוילגעצײכע^ט איז זי אז ^עפונען אונ

פון דערפו^קע. פאר פענרמען ®י:ער צו ״ אליקים ר׳ איהר« האם ךעםטוועגען -

ף פין  .קייץ האי איף ?ןיר ^לויןט .®ייער ניט איז פושנןע אזא פאר גילדען -
 *יז ך ןוי לםער3 זעהט . ?לעך גײעם פון גע^א^ט . ,געני^ען ניט איבעריגע
.גוט ^עכואיט



 אויך יואלט ״קעךןעל האלב א נאר < טט אמ אךבײט ךי זאגען״ ניט .קען ?ןען -
 דער נעפעי וואנךט צוךער ךא אטז צו שלא?.ט;זשע < שױן.זײן לאז נאר גענוג״ ?עװען
 ך,אנד ךער מ־ט אנגעוױזען אונ ;עזאגט ןדשון האט - נאצאהלען אײף איף וועל < ט־יר
.עם־שטוב פון טהיר ךער נעגען

̂ען ущщ. פון האט אלי״קים ר׳ ̂ענר  אמ צווענ־ןליף מיט האממער זײן ארוים
̂ען ;עווען שײן פושקע ךי איז .קלאפ זיכערע ןנטליכע מיט מינוט ץװײ אין  צוגעשלא
̂ף באצאלזלט אילים האט גרשון . ךי.זגם־שטוב בעשײנט שוין האט זיא אונ  < טלךען ?י
 ארומלעקונןט ןיך , עפעס נעשטאלען ׳ האװ־ אין געלד ךאם לעטמען האט אללקים ר׳
 אונ שטוב אין אללע נאר ,ךערבײ .זײן ניט זאלל .קײנער אז וױלל װאם אײנער וױ
̂ען .קינךעךלעןל ךי  ױןז האט פלוצים פושקע• ךי אנגעקלקט אונ ןעשטאנען אלץ זע
̂ערופען אליקים ר׳ :א

• עךשטע די _זיין זאל ט־כה מײן מיר... ערלױבט גרשון־אונ ר׳ גוט אזוי -וײט
 די אראיגעלאזט אללקים ר׳ האט ענטפער״ אויף ווארטענךיג ניט / רעדעגךינ אזוי אונ

 ״ .קלילג ,עטליכע לעהעךט מאהל עךשטע ךאס זיף האט פושקע ךער פון ׳ גילדען פלנף
̂עםען אײלענעש פאר אונ טהיר זײט יענלער פון ;עווען שוין איז אליקים ר׳ אונ  פאר

̂ען .טאג״ גוטען ״א זא
 אליקים׳.קעךט ר׳ געשריעגען: נ::ף או: נאנ;עלאפען מינוט ךי איהם איז גךשון

̂ף אנדעלע אײך נאט אום׳ זיך  זיןל האט אליקים ר׳ ;אר ! ארבײט אײער פאר גילךען פי
 אונ ,נייךי ,״ניץ זאגט אײלער ווי האנד ךי מיט געמאכט נאר אומגעקוקט״ ניט אפילו

 .?גפעם האט ער ללײף ווי פארשעמט אונ רויט אונ פלאס ״ ען:געלאל װייטער איז
 אלטק דעם האט גךשון יוט.ער דער אז אזױ ;אף״ אילם ;אלט מען אונ ̂עטבט
.חאבען גער,אנ_ט ניט !־לעבעי אללקים

 צום צוגעגאנלען מעלךלען ױםף מיט רבקהלע .ןענען ארום ?אג עטליפע אין
 אונ פ;ים אין ̂עשטעלט זײ זיף האט פלוט ךאם פארשעןןט, בײדע אליקים׳ן ר׳ אלטען

.אויגען אךאבגעלאזטע ®יט
.בעטען ע§עם אײך ווילל איף !-ןןידע . .אנגערופען .זץ־ ךבקהלע האט .

.געזאגט מענדעל ױםף האט ...ןעטען צו ;״פעם אײף האנ אין־ אלי.קים- -רב
.זאגט ניט, זיף ישעמט ? איז.קינדעךלעך װאם -
 אװעקגעטױאגען איהר האט װאו זאגען אונז זאלט איךזר בעטען אײך ווילען מיר -

.געמאכט האט איהר וואס פושקע טײעףע ךי
 г-ז .קלנךעךלעף ךען ̂יז ןואם .גאס בורײטער אויףךער ליןסאן גךשון ר׳ -צו

קנהויא, ױקע?ט ;יט ^װיגען האיען ײ2 • ןעןען |
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0- $ ט< .קינךערלעןז ניט זיןל עמט אג אל;קי ר׳ ואגען-האפ פיר מעגט איהר ,ז
באקען ךי איןער !לעטען א^עהוי^ען ׳$ך .

- צמאמ^זען האבען ?ןיר וואם ,קעךגעל האלןע ךאס אונזער.קאםטע װיללען מיר  
אויף .ערד הײליגע אונןערע ארבײטען װאם יוױק אונזעיע אװעק^עבק ־ןעקליבען  

.געוואדןט אמאהל האבען םיר װאו אונ געשטאגען איז הסקךש בית שאנע דאם זיעלכען  
ױידוךו טײערער זײדע״ ניט. געלט מעד,ר.קײן דאך$ען מיר אװיץשטאק. אונטער דאךט .  

שױן האבען סיר געלד .קײן מע־ר ךאךפען מיר < געבען אוועק אונז לאז < אונז הײם  
• .אללעם . זאל ער ׳ אילזם בײ »נטען צו אוי?ו.עהעךט ניט נךער־.קי ך זיף האבען .  

̂?ערען געװאלט זײ האט אליקים ר׳ .אוועקצושײנקק .קאםםע .זייער ערלויבען ״זײ ענ_נ  
• זײ ןעךךיוקט ארומ^ענומען׳ קינדלר די נאר האט ױקקט״.ער }יט האט ער יאר .  

גענןײקעלט ךך האןען ?רײד פון ?רעהכען אונ < האךצען צום שטאולק ךי ןעטולעט  
יאךד גרויע ווײם יין1 אין ךף צוגאסען אונ באקען גע^נײטשטע זײנע א־בער .

- אנ^עהױבען קוים אלי.ק־ם ר־ .קץדער-האט טײערע מ־ינע ״ ̂לינקליף ?ין איןל   
איהר .אללעט ךאם ן.עה איןי װאס קליף:̂לי בין איף - קול ציטעךךינ א מ*ט דעךען  

, האבען אונ.וועט כלה חתן ע3^ל:קלי ײן1 װעט איהר ״ קליף:לי3 ײן1 אױף קינדעכלעף יולט  
ניט אילזם כײ פיעל אזוי האב.ןגם איך ״ פאר דער גאט ^עלוי^ט • לענען לי.קליך  ̂в■ 

?: איקום פון זײן אי־ר זאלט ^לןקשט אוג < נאסק זײן זײן אלזז געב^שט א־דיענט׳  
, אזיי פיסלען שטענךיג זאלען האךךער אײלרע אינ געז^י מיט אונ ;אךיךען םף א מיט  
. אזוי פאלען ניט פלעק .קײן מאדזל זאל.קײן האךצער ךײנע אילעךע אויף ,איצט ןױ גלײך  

.קי^דעךלעף ;עחט .געהט .רײך אונ לי.קליף3 ײן1 שטענךיג איסר װעט נן:דא / איץט זוי  
; טײעיע מײנע ״ שעה גוטער א אץ ליפמאן גרשון ךב צו גאם ?כײאער דער אויף

כלה ד-תן •

- זײרען בײם ןעפךקט ךבקהילע האט פלה? חתן דען שוין זענען מיר   •

- האךצער׳ ױךישע רײנע מיט אונ געזונד מיט .קינדער״ טײערע מײנע כלה חתן
.יתונןיט אלע פון נןאטער ךער גאטט װאם מתנות כלה חתן אוג נךן אײער איז ךאם  

רײף או׳נ קליף:לי3 !ײן געוויס וועט איהר .ןעשײנקט אײף ־האט .

גליק פון ?רעהרען געגאםען װײטער זיןז האט אלי.קים;לן ד אלטען בעם פון ,
: ליעבע העכםטער פון טךעהרען  • • ♦

* *

^ זענק טענךלײן ױסף נזיט ךבקה׳לע ויי נאכט זוממער א ^עװען װײטער איז עס  
יוךישען אריסען בעם אויף על3שטי ךידע;ם דעם פק ?רץבע דער אויף ןלזלסען  
װײ״ע ניט ״פון כיהית גוצע געטךאגק ךןי טיט װײטער וזאט וויןטעל א ;אסעל ^



 אויןר נאםעל יזךיי&ע ארימע ךאס פאךבײלױפענדינ האט אונ פעלדער אונ נארטנער
 אין נעשעפט אךייץ גיף אױף ווײטער האןען לײט ױנגע ךי .אךאבגעלאזט אניםל

 פאךיײלױפענךינ געשײגי^ זײ האט וױנטעלע ךאס װאם לופט גוטע בי?ועלע ךאם
^אפעל.- ארים ]ײער

 א־י?ם זײ האבען ! איץט איז לו?ט גוםע א פאר וואש נאכט״ טייערע א פאר -וואם
 זײלרע אין פעךטיע§ט וואךטער אהן װײטער ןיף האןען אונ ׳ געזאגט אונדערען צום

• נעדאנקק

 אלעךלײ ^עדןען אונ װ^קסען א^עהויבען װײטער האןען היממעל דעם אויף
 פאךךיםען אויך א־״ט נאכט יענער אין ווי האויען ז_ײ - רומאךעם שטיקלעף אונ שט:קער

 שוין זײ הא?ק לזמאךעם ^טיקלעך אונ שטי.קער ךי אין נאר ׳ ךי.לןאפלעןי הימכועל צום
 פער• לי אין איץטער האבען זײ ,נאלט זרמיצןער יענער אין וואם ךאם געזעךזען ניט

 אין דארט אט טענעו^בױקער׳ ןאךג- ^עדעהען למארעם ךי פון פיגוךען שיעךענע
 אלטעך דעם זײ זעהען ךזטארעס שטיקער םןי א צהאממען זיך ט־;עפינ װאו״עס נעעםלק

 ךי צוױשען הזיתים״. ״הר באךג-דער ^רויםער א ווי אוים זעהט ךאךט אט ,״לבגון״
 װזוךה אין פלאטץ גרוישער א איז ךאם הימ^על/ שטיק גרױם א ארויס קוקט חבוארעם

 אמאהליגע. ךי פון איבעו־געבליןען איז וואם פעםטונגק אלשע מען זעהט אט א־נ
 איז וואם װאנד אלטע די ווי פנים א האט ךזמאךע שטיק .יענץ אט .מלחמות ױךישע

 הײלימנ ךי זײ/ זעהען ךא, טאקי אט אונ ,המקךש כית חוךבן .ךעם פון איבערגעבליןען
 ךי־ צוױשען .װאנד געמױעךטע א ארום אונ ךאכער גלײבע ךי מיט :רושל;ם שטאךט

 מענךלעך ױםף מיט ךבקה׳לע אונ הימסעל פאם לאננלר א זיןל ציהט חמאךעם אלע
,א״עק אהן פאךפאלק װעךט אונ לאנג אזוי זיך ציהט וואם ״.יךדן״ דעם ךא זעהען

.קינךער־ אונ׳טולדיגע פאךליעפ^ע צווײ ײי פאךטבאפטען אזױ נאף זי־ ווער._קען
 זײער־ אין נאר וואם אללעם !מע^ךלען ױםף מיט ךבקה׳לע ווי העךצער רײגע מיט

 ״עס זײ האבען מעשות׳ שא;ע זײדענס ךעם פון געווארען ןעשאפען איז פאנטאױע
 צר געבראכט זײ האט פאנטאדע זייער אונ אוילען זײערע פאר לעןעךיג ןעמהען באלד

 אױף ,״ערד דער או־יף זיטץען זײ אז פאךגעשען גאר האןען זײ אז ^ראד גרויסק אזא
 אליין זײ נאר ״ גאםעל ױךישען אךימען אין שטיןעל זײלענם ךעם פון ?ריןןע דער

 א מיט ןעןמןזײ אט צוזאמ§וק; ״זײ״ מיט װײט ךאךטךאךט גא^־ען אין זיןל ^עפינען
 ארבײטען י־י ״ .קינךער אונ װײפער זייערע מיט ױךישע.,קאלאני?טק קאשפאניעז גא^צער
 רײםט־ מען ;געךשטען אונ קארעןז ,ווײץ זץלט מען < גךאבט טען ׳ אקעךט ^ען / צױאמען

תרוגים ,טײטלען עלעןז5ײ3 אונ בײמער פון .װײנטרױןען ,̂ז .  די־ שטעהען ךאךט אט .
 ךער ,וואלעמט זונן ךי < ?עלךער ךי אן מען טךץקט ןרו^ען א פון אונ מאנפןעלק

 לעגט. קען נאכפ» וועךט .עם .פאלעס ךי מיט אב זיף ווישט ^ען אונ ךץט שווײם
ע .;גסט ^ען ?ןיעד׳ איז ?ןק .קיהלער״ װעךט ךייאךבײט׳.עס אװעק ^ ע ^ ־ אע ו
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 Т* גיט א:וי £מע,קט ״עט אונ היממעל לוי?ערען אי?טערק קזלא?ק ויף לע^ט
ק אונ - זײטען ;אללע ..געשטאק זים שלאפט מ

 ?עז ניט׳ מעהר אךבײט מען טוב״ ױם ליעגיער ךער ;עקום^ען איז אט אונ
 צי וױיז קאמפאני.עםז געהט מען אונ אטעטהון איז םען נאר - אױםגעשמיערט ניט .איז

 איןזןר טײטעלבױםער, װײטאךטןער׳ איןער דאךף אט־ערען צוס ךאךף אײן פון גאםט
 אויףןעהט אונ ליםענעם, פאמאראלצען, יוײ^רױןען״ זייןע וואקכןען װאו.עש .ןארטנער

ם װאלןטען ״עס וואר גאךטנער אייער פען ^קע  ןא־ אונ א־יל?יךטען ׳ מאט־לק ׳ ךאז
 אונ אללע זינגט рщ אונ געהט מען . נויל ?ען יעל9װי ןןען.עסט ,?תכ^ק ^ײערע

. װײטער געהט מען

.טוב ױם טאג ?וױיטע ךי .  ןעךשיעדענע פון זץ־ זאמ?ןלען ילןאלאניס^ען װךישע .
ללם .קײן רגל עולה צתאטטען אללע לוען איז ^עזאנג ךױם א מיט אונ ■׳ןאך§עד . ןר̂ו . ,

 » אייפ^עה^־ט ךט ^אט העכער או: העכער .נוײ^ער ןאף як יױי^ער
. • • .קינךער ױךישע ןלנױי ך *5 ך ^.־על->ן
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I.

ױנגעל בעםםאךאבער ךאס

האנג■ .קינךבעט פון אױפגעשטאנק ע ל ע ך ע ב י צ י א מיט איז מאטע זײן װען
 פוך בײנער אבגעגריזיטע מיט אוואגען ארויםנעשאיט בעט איהר אווןטער פון מען

 אנדערל נאף אםף פון אונ ״ ה־נדעלעף ױ;גע ,הץדמןעם י .א;ז3 ,.קאט^ןעם / ,קאב-הינער
.^עםען מעג ױדענע פשךה א וואם ,עופות פשיה

אל סי״ע ע פ בײ אײנם־ אלץ א.קינךבעט איז ,מוטטער בערעלעס איצי .ען ד ג
 .פא^ךאװקע״״ אױף אױםלאנד װמטער.קײן ײערען £אהךק דאממק אײניג.ע ב\י וױ געווען

ע ע פ נור ע ם; ד ל א שעת אין זןןז בײ ג  בעםער פיעל ןיך האט ,קץדבעט בעט׳ן
.באךער טייערע ױ אין אױםלאנד אין דאמטען ךי ווי געזו;ד אין פאי־ךאװעט
ע׳ סגע פע ווי האבען צו קינדןעט אזא ד ל א אױם• קאנטזגע נרר טאקע האט ג

 ווייין טרינקט מען װאו ןעםאראב;ע געןענשטען דעם אין װאהונט וואם ךי פיהרק
̂עסער מיט ליטשט פעטע,קאדעם ׳ פיד אױ?׳ן מען װײןטרויבען.לטט ,.  האלךז־ אין זיף ̂ו

 א ?ויט מען שנײךט ?-״מאטעלי^ע מאמעליגע אונ ,שליטװעגם אגוטק אױף וויא ארײן
ט מען אונ שטףיק ש ק • ױדק בעםאראבער ךי אפליעג׳/זאגק.זעלבםט ווי ן

̂ען דעם אין אט  עלע- ר ע ב י יצ א אונזער געוואךען געיארק איז נע^ענד ?■ליקלי
 קלײנעם דעם אין האט ?ןען .וועלהע מוטטער לי.קליכער3 א פון נור כײכע _קײן ניט פרן

חאלאמײדא״• גאלךע ״פעקיע ;ערופען שטאךטעל בעטשאךאבער
ע י צ י א האט :ירוסט מוטטעךס דער בײ נאף ל ע ר ע געטרינקע!" וױין מעהר ^

נאך•• אוג ?יםלק־ לי אויף געשטעלט זיך ״ער האט קריה זעהר , ?ןילף סאמעס לער וױ
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 ץװישעז • ?אלןצײנער פיער אונ פעדעךשטע צוױי אױםגעשניטען איהם זיןז האט פךיהער
 ׳ געוואלגעךט .עךד ךער אזיף ^טקדיג כמעט זין־ האט..ער ברודעוליף אונ שװעסטערליף

 גא^־ע ךי .קץרעךשער,קאמפאטע ךער אין אב^עשלאפען נןען אי! שפיעלקדע אזױ אוג
 ווארום ,איהם טיט אבגעןען גענןאנט ניט םן־ .קײן ױף האט מוטטער ריא ,נאכט

 געװאךען... ״מהיניק״ אױם שוין איז._.ער פיםלעף ךי אױף געשטעלט נאר זיך האט ״ער ווי
 ל.עי ביז זאלען זײ שטײג.קאפ־הינער אין זעטצען מיט פאתומען געווען וױיטער איז זי

 אונ ״פיטער-^יל^עם״ געבאנןען ק3אײ בײם געשטאנק אדער ,ווערען פעט רןנדבעט
 >ןאטאלאק< ט^עליע ךער איבער אױםגעהאמען זײ זאקלעף לײנװענדענע אין נאף דער

 אין ןיך זאלען זײ - אױםטךײקענען גוט קינרבעט נײער דער ביז ןיך זאלען זײ
.»צושיטען״ מויל

ם פעם.:ע ע ך ל א  פוטער-בילקעם אונ לןאפ-הינער פעטע איהרע מיט קינדבעטן ג
.שטאךטעל אין געשם׳ט האט

ע ע .ל р ע פ ווק לאהרען מיט ש§עטער ב ל א  ױדענע אאלאע געװאלען איז ג
ק פלע^ט  אזוי אלטער רער אויף הרע _ע;ן .קײן איז זי װאם ךאם אז ךערצעהלען מ
 שטעט־יג פלע^ט זי .קינרבעטק, אמאהלי^ע איהלע פערדײננןען צו זי האט געװנד
 ךי אויף זיף ךאל,טאךען שטענדיג זײער מיט .קראנק װײבערשע הײנטינע פון לאכק
-זאיען  מאךנע אזעלבע ױױןער בײ געװען גיט גאר איז ,זאגען זי פלעגט אמאהל .

 שפיעלע• א געײען גאלדען פעס.יע בײ אה .קינךלען .נאמען מאךנע אזעלכע מיט .קכיץק
 נאך דער אונ ארויסױאךפעז״ זיןל פון ׳ךאם.קינד זאגט מען וױא נאר פלעגט זיא ׳ כען

 ךי ,.יאכלעף גןעטע זוןען ארג בולקעם פוטער- מיט קאפ-ך,ינערז גע^עםען שוין זי האט
 ניט ח״ו איז א.קינד װען ׳ קךאפעװע ווי קםען;װא אלײן איהר בײ זיך פלעגען י?ךער(ר

 ךאם האט ,װײן טךינקען .גענע^ען ױא..עם האט ,על3ײ3 ךעם אױף געװאךק ^עזו;ד
 אפילי װק ׳ מײן .װײטער - געטהון ווײ האט ®עגער א װײן, געטהון-אויף ױײ ,קאןעל
 מיטווײן. נאר אײגגעגעמען ניט א^דע־ש ןי.עם האט צװױינט פראםט זיף האט אקינד

 אללע שוין מען האט < געווארק צײטיג זעןען .װײנ^רויןען ךי ווען צײט דער אין
 װײנטרױבען אונ װיק מיט ׳ וואךט איץ מיט ,װײנטרױבען ?ןיט ג.עהײלט אוים אױף נןרײנק

 אונ װײן אויף , ױענךיגט זיף האט ױײנ^רויבק אונ װײן מיט אונ אנ^עהױבען זיף האט
 איז ױײנטרויבק אינ וױין אויף < עךצויגען .קינדער בעסםאראבער אללע זע^־ן מײנטרויבען

• אויפ^ענואקסען יף1א בערעלע איצי אונזער
̂טז;ע ?.ערעלע א־־>י שיין האט ;אהר א?ט צו  מיט מאלדאוואנעם אללע קא

 ;עהאט האנען וואם מאלךאוואנעם די ד״ л ;עהאנדעלט האט האטער זײן וועלכע
 עלעןעכען רינע װאי שטאדטעל ךעם ארום טאבאק פון פלאנטאצמגם מיט נוײנ^אךטגער

. ;עהאונדעלט אונ ?,עװאוהנט האןען
 ראש װאו טאהלען אונ בארג ךי צוױשעי ארומגעשןךינגען שוין א־ו.ער צעהן;אהר צו

.מײנטרויבען יי װא.קםען ^עהר
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 פינף ביז בעקומען א־נ ווײן דעם ;עטרעטק שױן .ער האט ;אהר פע־צעהן צו
.פאס פון נללדען

 אין יבינדק פאפושעןוען צו ווי געװאוםט שױן ״עו־ האט ;אהר זעכצעהן צו
 מעהר שױן ״ער האט אךבײט ךער אין ,טאיאק ךעפ ןלאנטאצײעם ךי אױף סוױאזקעס(

.פארךיענט ^עלד
 אוים־ ליטוואק פארבלאנדױעטער ,פארװאלגערטער א איהם האט אהרזי נײנצעהן צו

 אונ נוײן בעפסאךאבער ?אטעלע א מיט כןאמעליגא״ ״א פאר דאןעען קוים ןעלערקט
̂קע אוג מע^ש פאלקאמענער א געהײ?״ן ד־אנן שױן האט בערעלע איצי  דעם אין טא

ק האט יאהר ן׳ןלןען שיתכים. פײגע גאנץ רעדען אנגעהױבען איהם מ
 געויען איז , װאוקם זײן.קלײנער אויםער ,בערײלע איצי - ף ןיט װאם פאר אונ

פ ?לײצעס׳ ?כײטע ׳ באקען פוללע . פנים אכךלעבךיג ^חור״ אװאולער זעהר א ן ל  א

 א ;עשניטען, אויןל איהם זיף האט נײכעלע .קײלעכךיג אשאן ,לעךכטער א האר
 צווײ אקעלבליף שיטען׳ אנגעהויגק צוךיק א;אהר טים ^אף זיןל האט באךךעלע
 נןלאפ חאטש ,הארעװאױע אײגענער זײן פון צוזאמענגעקלויבען אויך ערז האט הונדעךט

.צײל אונ
 אײ;ענ_ע פון ווערען л;з נעל א ה• л װעו־ען л:з בעל א < האבען םתונה

 זעהר ןערלען איצי זיף האט אײ^ענער.יזאמעלעא״ אײן פון אונ ווײן פאםלעך ״עטליכע
 טראן^ען פלעגט ווען;ער ,אויםט^אננען איהם איז חױת ךאם פט״עט געױאלט זעהר אוג

.פרן ךער
л געהאפ ליעג ^ערעלע אי־>י האט טיאלטען אוג иי פיעל ־

II.

ױבק. צוױשען חלומות ר ט ײנ וו

.בלאזען אן טען ט3הוי אלול חודש ראש .  הוילט וואםער אין פיש א אפילו אונ .
.ציטערען אן .  לעדער אונ ;אהר גא?ץ א פרן זץד זײנע אין ךף דערמא;ט ;עדער .

 װײבער״ אונ לען3מא;? ׳ אונ'וןג אברײני;ען.אלט חודש פאךלט־גען דעם אץ דף זױלל
 אויף אונ ׳ פריה ךער אין ׳ טאג ;אר לויפט §ים ;אר האט .?נס װער אונ _קײט או: קץד
.״בײטען״ אונ ״זאןען״ ״דאוןנען״ שול אין גאלט ץ־ער .  אנךעךע אללע אין טען זעהט ךאם .

 צײט בעםטע ךי .אלול חוךש ךער איז אבער ױרען בעקוסאראבער פאר ♦ שטאדט ױךישע
 גא^צען פון גאכט שאנםטע ךי ^עטםאיאילע אין זענען צײט רער אין ,;אהר גאנץ א פון

 וױ װײנגאךטען .קלײנעם זי־ן בערעלע איצי אונזער היט נא?ט שאגע ךי אין .זוממער
ען ךי  װײנגאךטען ךעם אין ךאךט,וױיל לעבט אונ שלאפט , ^עטט ̂־ר ,קאפזאין א־̂י

 צהאמםען ײט3אך שװערע ;אהר האלב א - לעבען גא^ץ ױין געלײ^ט ארײן ,ער דאט
̂יט הונךעךט צןױי פון בא״טטעהט וואם גאנצען.קאפיטאל .זײן ה. л פארטעגען גא;ץ זײן נ
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.̂ <{ללע זײנע אץ הארעוועט פאר ביטער אדנ שװער אזװ האט .ער וואס קערבלעך
• אהרל̂ן

או׳נ ,הימעל לױטערען שאנעם דעם אויף א^ט שפאציערמ לבגה זילןערנע רי  
3 ט ןערעלע איצי . טאהלען אונ באך^ליף ,באךג ךי שאטענם מיט ט1אגי? ארום נןר̂י  

ען ע3ױעל ׳ בױטלעף גוײנטרויבען .גיךךיגע ךי ןיוץישען שאטען א ווי אויך נאך ןיף בי̂י  
װײנטרויןען אנגעגאכועגע ?יעל צװײגעןמיט שװערע פון״זײערע דער״עךר צו גידריונלר  > 
פארױננט אונ צװי^על א.קלײן אג ;גר ש^ײלט מעםערעל א מיט .  * 

- ׳ וױץ דעם טכעטען אנהויבען שוין מען װעט / טאג פו?צעהן - צעהן א נאף 
: טיט םם^קעוועט אונ ױיץנןהיבען אפאר פארזוכענךיג אלײן רך צו ״ער רעךט

ליוק ־רי  •
- אטט .קײן להן3 ניט יאל ״עם ,=או;אךא1 שאנע זיין זאלז .לס העלפק זאל ג  

װאקעלינ ניט רעגען פון זאלען ז.ײ ,שפאלטען ניט זןף זאלען עײנטרױבק רי .ידע^ען  
׳ רעג.ען געהן.קיין ניט נאר זאל .עם < ךא כ״ה שױן איז )אוראזשאי( זוערק׳אגכײטענעש  

3 ׳ ארויף הימעל אין ^אט צו אױגען ךי מיט פאר^לאצט אונ בערעלע איצי ןיך עט  
. _ער טראלט װייטער אונ וױי;טרױבען די פארזיכען ארט אאנדער אויף געהט אונ  

אהן פאגאךא שאנע א שײנקען זאל ״;אטט ר״  л אײןע;ע דאם טאל טױזעוןטען אין 
רע;ען״ ־שום .

טיט איגטערגעשפאךט איז וואם (1 .קאלעןבא״ צו.זײן .ער גערזט לאךט פון  
ךי מיט צוזאממען ללאטטער גךילע סיט אונ אךאגאזשא טיפ געךעקט ״שטעקינם  
פץ באשיץט איז אוג אנא?ט3 .;ןר שלאפט ״קאלעיבא׳ ךער אין אט , פרוטיעם

• ׳?ע^ק
? ט צו שלאף דעם פאר נא?ט ױיךע טעט ק נעבען!ײן פײערעל יקלײן א ̂ער ל  

שטאקעלעף נ;ע־לא צוױי מיט טישט ״ער < ״מאמעליגא״ .א זיך קאפטז אונ וואהענג יזומסער  
ןלאןט נאף דער ,פאךטיג װעךט .עם }ייז קאכטז ״©אטעלינא״ ךי ווען צײט ;א^צע די  

; מיט .?גר פארטךי^ט ;אכהער ״ בלאזענדינ .עםט אונ אבקיהלען אביםעל זיף זאל /נם נר  
שטענדיג -יף געבען האט .ער װעלכע אנקע3 ^ערדעגער ןרויםער א פון ־ווײן  »;*
.ע^רײט;.

״קאלעיבא״ זײן שלאפען.נעןען זיןז .ער לײ^ט פאגאךא שא^ע א אײצט איז .עם װײל  
: רױןערט אונ אזוי ליע^ט שלאפען,..ער ניט ^אף אןער ״ער^קען היטעל. פלײען אוגטערען  

לאןט לו?ט ?כײע ^עװנךטע ךי אוג ;אכט שאנע ךי .״טיטין׳ פאפיךאם עארוױקעלטען  я.
. . . , ןיך צו זיך... צו ציהט זי שלאפען ןיט  

;עלעמןר זײן אויף ווידער פאנטאנןיערט ׳ רע^ען _קײן געהן ניט װעט  щ  -  אז 
צי - אי ע ל ע ר ע צו שלאגק צו ,קענען זיך גלײטענעש הײנטינען פון איף וועל ן :

עי דעפ כ<{ש'צט װ^ש פאל^טקא מין א אדער שאלאש , כורקא (1 ט ע תי .עןגי



18(1

 נאר ״הק' נאנצע טאקי צי אפשר וועלען װעט ;אטט אז אונ .נקעך?נלעף הו?דעךט ג«יער
 .עפ אונ о צײט פרעהלילע ךי געהן אוועק וועט -״עס ? נא־ דער זײן וועט וואם

 משוגע מען.קען אז נאכט לאנגע מיט ווינטער איטעטלגער לאנגער אזא אן זיך הױבט
 העלפט גאטט װען א ךאםלעבען... נמאם אזש װערט עס אומעטיג״קײט פון וןערען

.\בית אב_על ווער־ען אױן־ שוין זאל איף סיר, . « ב;ת _על3א ט_קנא איײ בין ווי אוי . ..! 
 אײן צושטעללק 3א װאו ,^קעלער זײן < בעל־בית־טע א מיט שטוב יײן .ייןל האט זןר

 רויטען אלעי־לײ , נײעם אונ אלטען - י ווײן א פאר װאם נאף אונ ווײן ?עםעל איבעךג
 ךי צו .נעמט םען װען ה• ד. .צײט אךבײט ךי אוועק .געהט ריען._.עם אונ װײםען׳ אונ

 קױפען װעלט גא;צער ךער פון אלנו צו אן זיף לויפק װאם ךי בײ גילךען /ןאליכע
 אן ;ירשט זיןז הויבט < אךפײט דער פון פךײעד וועךט מען װען ךענטטמאהל ׳ ווײן

 אױף פאםליף צװײ-יךךײ א ארוים זיןז טען.קאטשעט ;בית געל א פאר לעבען א
 נאר װאם אונ (1 ״או־ר-אײניקעל״ א א«אײניקעל״ זיף מאלט מען ״וױמיךאזיק׳

 אײגענעס א אין זי־ צו אךאבצוגערזן אתעניג §ךא?וט זיך איז ?גם גליטט/: האךץ ךאם
ט; פאךזיכטךא״ מען אךײן/ ,קעלער ך א / פון ך ן ע אנ ם פון ך ע ענ  דעט פון ,י
 פלאש..♦ אײן שטונ אין ארויף טראגט מען .פאסעל קלײלעם: ךעם פון ?אםעל. גרויסען

ש... פינף ש... פ;פצק פלא  טךינקען« .קינדער אונ ו״ױיב ד־ײן .טךינקםט ךי ?לא
 3װײ ךאם ,גרוים .זענען נאנט ווינטער ךי < וואךים וועךט שטיב אין .טךינקןןן ^אטט

 גליטשט אונ זיף שליעט .עם .״ברינזע״ אונ פוטער מיט ״מאטעל^ע״ א דעךלא^ט
גיםט ווײן ןער - ?1 עײן ךער אונ ׳ װע^ם שליט א;יטען אייף וױ מאמעליגע די זיך

װײ^ חשק אונ ,תשרי ,אלול חדשים דרײ רי צייט פרעהליכע רי הײפט בעפאואביע אין (1
 קלײן ра אונ פערקױפט מען / װײן דעמ טועט מען ,װײנטרױבען די צײטיג װערט צײט דער אין
.געלד פערריענט מען אונ בעשעפטיגט ןעהר צײט דער אין זענען גוויס ביז

 וױין רעם אין אז וויל מען װען װאםער טהײל א נאטור פון ייך געפינט װײן יעדען אין (2
 .פראמט דעם אויף צײט געװיםע א וױין פאס דאם מען שטעלט װאפער וױנציגער געפינען זיך זא?י
 ̂ ניט מאהל קיץ װײן דער זעלבסט אונ פארפרוירען פדאםט פון שטענדיג «עוט װאםער טהײר רעו

 א*א אונ װײ]. רײנעם רעם אב מען צאפט ,אײז פארפרוירענעם אין זיך געפונט װאםער ראס בשעת
 ניפצ באמת זיך יאל ,װימיראזיק״ דעם אין אז אגער װיל מען ווען ״װימיר^זיק׳. מען רופט װײן

 רעם אויןי «יהם פריהרט מען אינ ״וױמראייק״ רעם מען נעמט װאסער, טראפען ק״ן געפיגען
 פאפ אין בלײבט עש װאם דאם אונ ורין דעם 2א װײטער צאפט מען , מאהל צװײטע דאם פראפט

 א אוים פריהלט מען װען .״אײניקעל׳ מען רופט וױין אזא אײי, שטיקליך א־ן פארפרוירען
 מען אוג פריהרט מען װען טאהל פיערטע דאש ,אװ-אײניקעל׳, װײן א!א מען רופט ״אײניקעל״

 ס^רטל « געוויזען מיר אמאהל חאט געפםאראגער א .אלר-אײניקעל״ ״אור װײן אזא הײפט , אב צאפט
 1 טי»טש אי! ראם דיר׳ צעהנטער רער שוין איז װײך ״דער :ווארטער די מיט זיך בערימענדיג מײן

м געצאפט מ^הל צעהן אונ פריהרען געלאזט ם^חל צעוזן איהם האט ער.
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..זיןל ױםט ארנ זיף . .דאךף מען װאו אן נע?ןט ;ןר . . .אילם הערט מען . .  מעך .
.פים מיט האנד האט מען אז פילען צו אן הויבט .  ייםלעף־ צי ױך ריוךט אבר ;עךער .

 צו אן אויך ךף הויבען פים ךי ווי זיך הערט ןןם . .. שטארקער מאל אללע אונ
.וירעװךגער אונ תךעװךי^ער מאל אלע ׳ ךמ־ען .  פא;עור ךער ווי פונקט אט .
 טא.גליןז טאג אװעק אונו פון פיהךם װאס וואגזאל אונזער פון ציךװ־ען אן זיןז הויבט

. לעבען אינזער - ווײן אונזער װאנאנעם אךײן װעלט ךער אין . .  אן זיןז הויבט ;עש !
 א אדער ״זשאק״ זיסער שטולער נאר אטרויריגער נאז ךער אונטעו־ באמבלען צו

.״ששאךקער ךי.גאטט שךײק טא?צענדיג אזוי ווי הער אץ־ «וואלאכעל״, .לעבעךלגער .״ . . ; 
.\ ״פום  בעםם־ גא^ץ אין ̂יט זיך ^עפינט בערעלען איצי בײ ווי װיין ביםעל אזא .״ .

 אין ניט זיןי קאכטז - קאנטז ווײב גערעלעם איצי ווי ״טאמעלי^ע״ אזא ,אראבלע
. לעפעךיגער - שטארקער .םאלךאוױע גאנץ . .  עםםאראבער3 א פון הארץ ךאם !

 הארץ אןגעלןװעלט א אויף אונ װאו־טער אזעל?ע הערע^דיג אן ,קוועלט בית _על3
 נאןל־ וועךט .עם .װיין בעסשאךאבער א^זער גלאטער אונ ?עםער נאף זיף גיםט

ן אבר ;עךען אין וןאריטער פו  אוג אײן זים ̂אר זיף ךךיםעלט ״ טךינקען װײן סןל א -
 ךי״ אין שפין־לט מרזיק שטילע שאנע א ״עפיס װי ה־יגןעל ןיטען אין דאןן וזעךט מען

 אונ ןארג פארװאקםע^ע אלע פון הויכער < הויף ךער אין פליעט טען - אױער־׳נן
 ;רויםען ךעם אין זיןל ךעךמא^ט מען הימעל/ אין ביז הױכער׳ בויםער״ גרינע
 מעך װעל&עלע ?ךעהליף לי^טיג ^אן יײן אונ װאו^כער ךוי?ע ןןינע מיט גאטט

.פליהט מען ,פליהט . . איהם צו נאהענט מען איז אט . .  ווי־ ,.זעהט םק .
 שפיעלען האי.ד די אין װיק בעכער אנגעגאטענע פוללע מיט מלאכים זי;;ע אללע

..װאלעכעל״ א אדער ״זשאק״ האר־>רײשענדי;ען זיסען שטילען דעם זינגען אונ . .
. . . ע יуאי . ל ע ך ע  אויפנע- חלום זיטען ןעטשאךאןער ךעם פון זיף האט כ

 שױן איהם האט זונן אויפגעגא^ענע ךי װאםז נאר זײן.כןאלןןיבאו״ נעבען ליגענךיג סאפט
ען ךי אין גלײך נעקוקט  וױינ- ךי פון ,אויפ^עשטאגען איז בערעלע איצי אוג ,או̂י

 האט אונ ,ראשע־טךעהרען ?ריליאנטענע ^עלןאפעט האט טרויבען־בלאטטליך
 אנגע• איבער:א?ט האבען וואם בויטלעף .די אץטער^עשפארט קלעף;שטא ?ןיט נױיטער
 ^ליקליפע א^דערע טיט ו/לײך אײף האפען _זײ אונ ^ךד דער צוא .קא?לעך די הויבען

 האט בערעלע איצי אונ < דרנן פךיהמאךגענדלגער דער אין זיף געשפיעגעלט אוג געקוקט
 אלץ אונ נא^ט הײנאיגער פון חלום זיםען ךעם פון טדאלטען צו אויפ^עהעךט ניט

 מײך פון ארוים מיר קוטט װאס !בית בעל א !בלת בעל א אוי - ןיף: צו גערעךט
. * איך הארעווע ןןעטען פאר אונ אלבײט גאנצער .  ןער״ שוין מיר ןיך האט ,עם ,>$ע .

.יחוח1״בױעט״) в ]ײן צו ^עםען
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III.

װיץ• אכןעלער פון בלת בעל א

 האט ער ווי מעהר פארךיענט בערעלע איצי האט אוךאזשאי הײ?טינען ךעם פון
ם איצטער *טױן פארמאגט ׳.ער ;ערװאלטעט ק .  שטארקער איהם האט אונ.מען הונךעךנןער מ
 חתן א למול ערי, איז יאהרז הײנטיגס טאקע עירוכ*ם. לײטעשערע נאף רעדען :אנ^עהױבען

 אויף איז וואס ׳ מײדעל געזונד שאן אפראכיט מיט ^עהאט סהו^ה ארנ געװארען
 כיין ,װאשען אונ רןאפען ג־ט קאנטזגע האט זי .הארעװען צו געװאוהנט #טע^ליג

 ךי ״פארנעהן אינ זאקען ארבײטען אױסגעצײכע^ט געלןא?ט אינ קטוב אין ׳אױפראמען
 נךן _קאךבען טױזענד געגעבק צו איהר פאר ןערעלען איצי ?וען האט צו ךער ^טוב״

.;אהר.לןאסט .עטליכע »ונ
 האט בײכעל זײן ,אבגעהיט װײבעל װנג זי־־ן איהם האט ט1אויף..קאכ זיטצע^דיג

 דאם .רויטער באקען ךי < שא^ער אונ .קײלעפליגער ,^לאםער װאיקשען אג;עהוי?ען
 ווי,עם פעטער אונ ברײטער .קאךק ךעם מיט ?לײדע לי אונ ^עךיכטער .באךדעל

 בע- א <{ין אלײן עאלם וואם אײךעמעל אײ; - בעםסאלאבטשיק לײטישען א פאר פאקט
.^רוב יטמאלץ טםאלאבער

 האט אינ.זײן.קאפיטאל גלאסער נאר פריהער, ווי ןעךעלע אי¥י האט ןעהא^דעלט
.^אג יעדען מיט ^עױאנןםען

זעהר ,געהאט חתינה טאקע < ^עמיץט בעךעלע איד האט ךאם ניט נאך אןער
אללעם < לעבען גוט א ער? האט ווײב ךעם טיט ,גוט ב״ה איהם ^עהט זנם < ־שאן

 ?לעןט ̂ער װעלכען פון לעבען בלתיש _על3 ןעטשאלאןער ךאש אןער גוט טאנןע יאיז
 .קיין ;יט איז..ער - וױין ן..קעלער י י ז ניט האט ערז ! דא גיט איז טלאכטען ־שטענלינ

 ניט אבער ?זךינקט אפען,״ער איהם פאר איז .לןעלער שװעךם לעם אמת .ית3 ־בעל
ן פון ײ  איז ערי ,אייגענס פון טעםןוי דער ^יט איז .עם ״ ארבײט זײן ניט פאםעל-אז ן

.אײךעטעל א ׳ נד;.א״קאטט.קי וױ ניט מעהר
 אויף.קאםט שװער בײם געמיטשעט .עף3?.ע אזוי זיף ״ער האט ;אהר פינף גא^צע

 געןואךען ית3 בעל א בח גא?זס מיט בערעלע איצי איז יאהרז זעכקסטען דעם אויף יאוג
• נךערלעף:טיטעטליכע.קי אונ לעף.קאפיטאל3.קעי טויןע^ד ууЬщ טיט

צימקעל׳ן דריי פון היתעל ^עקוינןם אײןען א פון .געוואךען .יער איז הבלת בעל א
̂רױםען א טיט אונ , ?לאטץ א אױםער ,גןעך א ׳?ױט געשניטען זיף האט װאם קעלער״ ו

עץ דעם אינ.טער;  מען האט אן טאג ךעם פון .פלאטץ ךעם אינטער אוג .הײזעל גא̂נ
 צו איהם בײ האט טען י ״ נאמען זײן פארציהק אויפנעהעלט שוין שטאלטיל אין איהם

 ״ךב רופען אנןעהויןען איהם האט מען אונ ״ךב״ צו^עשטעלט .,״עלע״ דעם :ןענומען
.ןער״ .איצי

בית בעל א אלײן נעװאךען אונ פון,קא^ט אראב איז בער איצי רב זץט פון
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 זײך מיט .קאפיטאל .זײן ;זײטען אללע פון װאךןסען אנגעהױבען .ער האט ׳ זיף פאר
 קינדער זײנע < ?כײט דעי אין געװאנןסק האט װײב !ײן < נעװאקםען האגען בייכעל
 ױיך אויםגעװאקכוען האט אלע פון גראכוער: נאף אונ געװא^םען אונטער אױך האבען

• ניײן אײגענער.קעלער
< שטאלטיל גאגצען אין געשםיט האט װײן ,קעלער פעךס איצי רב וױרקליף אונ

 פאםערי פיאר א אזוי גלאט:אונ קלעך,;אור-אײני ,אײני.קלעף ,זיהן ג.עהאט דארט האט ״ער
 גל;קליכע;א?ט פיעל . פיעל אונ ״ ווײן ם״ י;.ע ״נ - הײנטיג;אהרעדיגען פון פאםלעף אוג

 פאר- ״ ווײז בחװ־ ,יוגקד ךער אין מאחל א זיך האט ווי.ער פארבראכט אזוי ?גר האט
 ווײנגאךטען קלײנעם;זײן אבהיטען זיין״קאלןךבא״ נעבען פלעגט ווען.ער ד־אנן געשטעלט

 -_ער פארלרא;ט ^ל:קליך אזױ ._.ער האט לעןען גאנץ זײן נאר .נאכט .קײן ;אר ניט אונ
 אויםןעפיהךט לעןען _זײן אין ̂ער האט געװאלט האט וואס.ער אן זאגען אלײן פלעגט

 פערלאעען ״קאן בעםםאראבער א נאר װאם .אללעם אויםגעפיהרט ״ער האט וױרקליך אוג
 װער־ ,וױין מ־ט פארטרינקען שטעןליג אונ געפע^ען שטע^ליג ה. ד. לעגען ךעם פון

 גליק- א פאר נאף.זײן װאם..קען פךיךער גוטע ,חברה מיט צױאממען נאף שטועםט
לעבע^! ל;קליכער
 זײנעי זאגען זיף געהאט ליעכ אפט ;אהרען זײנע אללע האט בער איצי רב
 טרינקעך פון ׳ שיפור ניט מאהל .קײן מען וועךט ווײן אמת׳ן ״פוץ :למשל ווי ווארטלעף

 וואם «נ ,פים אונ האנד אײגענע זײנע צופיהלען מעגש ךער אן הײבט װײן פף א
ק איז  א• פאר ,געזאגט אומשטײנם ךאם איז וואם ,וועלט ךער אויף מענש א פאר מ

.זײ״ האט מען אז ניט זײ פיהלט טען ארנ פים אונ האנד האט מען אז לעגען . .
 נאר < וױין םארטען םך א געפינען זיף האט .לןעלער זײן אין װאם קוקענליג ניט

 האט עם ווען - םאךט״ ,׳זײן פון נאר קלינקען צו ג^האט ליעכ האט בער איצי רב
 ;עדו:עךט צײט פיעל שטענךיג האט סאלט בעליעבטער זײן פאם אין ױענךיגט זיך

 ̂ ^עפעלק נצק;גא אין איהם זאל וואם סאךט געקליבק.אנץעם צו זיף האט אײרער..ער
 פאר- ^רויפער א < אל׳אפךיזױק ,אויםטראכטער גךוים־ער א געװען איז.ער פאף דעם אין

בכאקירער•
בינים א^לעךע וואס ווײן בעםטען לעם אין  אײן פאר ;עפינען איהם האבען ̂ג

 ווען אונ חםרונות א?טצעהן געפינען בער איצי ךג האט ,?עפערעל א פאר אנטיק
.נ־רעגען פערװאונדערט איהם פלעגען ;ענע

-בער איצי רב ,םטײטש -  ווײן ךער אט ?- איהר זאגט וואם ? איהר רעךט וואם !
 אונ געבוירען װײן ץווישען אױף פערזינךיגען צו ניט ב״ה .ז.ענ.ק מיר ,שלעקס איז

 ״קעךבלעךי פיגף שטײט ״.עט ךא ניט גאר איז איהם פון בעפערער רןין אז אײף זאגק
• לאקשען ווי איהם לואפען םוחךיים אלע אונ ״ארט״ דעם אויף א;נכוער

 צו־■ גוט א־ז םארט דעם מיט נאר - .^טװעךען .ער ?לעןט < זײן .קען ?>ם -
 צו אויף סיר אבער איהם מיט גאטט ײן1ד3טכ א?'לו אונ פארקויפק, אוג האנללען
• ניט ער4טויג. טרעקען
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 אדער גוט זײן בעראך?ט ניט גאר וױין דער האט געפעהלק זאל בערען איצי רב
 אז ^עהאט ליעב האט בער איצי רב - «מזל• האןען בעךאךפט האט ערז נאר ®ילער

 שפיץ אין ניט טהון טשעפע א איהם ̂עם זאל טךינקט .ער וואם וױין גלאזעל ז־אם
 בערען איצי ךב זאל ,ג נ ו צ ט י מ ךער אין נאר ׳ ליעג האבען מבינים וױ ־צונג

 זי־ ״זאל האךץ ךעם אויף אונ אנךירען ביםעל א אויף ״עם זאל ״שלץג״ אין < טשע?ען
.םמעטענע״ א ווי לעגען .עם

 האט ווײן אויםגעהן«זייך ;אהר ץװײ אין מאהל אײן פלעגט נערען איצי רב אז
 >נר אײךער געדױעךט מעהר האט װאם < פנים זײן אויף ךערקענט לעךער -ךאם
 לי ,אויםגעז.עהן שלעטטער געך?ט זײן האט ״ ט״ ך א ם ן ײ ״ז געקלױנען צו זיך האט

 אזוי ניט דער_קאךק ,אײנגעפאלען באקען ךי קאללערי זילער פארלולךק האבען אױוגען
 ג.ע- נאף ווי אבגעלאזט פים אונ הענד ךי ,לןנײטשען מעהר מיט נור המיד ווי רױט

 זעולר ?לע;ט ..ער , איהם פרן אוועק איז פךעהליכקײט שטענדיג .זײן אונ ׳ זײ שלעפט
 שלא?ט ערזן ׳ אבר לעדער איהם ברעכט אז פעקלאגען נאר זיף אונ ,רעדען •וױגציג

ניט. ט р;? י ך ט אונ ,ניט ,עטט ׳ ■ניט
 געבליבען אין .עך ווען נאר ניט קט;באמער איהם טען האט פאךענךער^ג אזא

 ן י י ״ז אין אז באמערקען פלעןט .ער װען באלד שוין נאר וויין םאךט״ ײן ״ז יאהן
.שוין טאגט ל״ ע с א פ .  ״עם ביטער אונ שװער ווי געװאוטט גוט האט .ער וױיל .

 ו\י;ןר אונ שטעקט איהם מאם םאךט ן י י ז זיך דערקלויבט אײדער.ער א; איהם קומט
• ליעב .האט

/ אויםגעפעהלט איהם האט אז.עם אויםבעזעךזן האט ער אומ^לילןליף אונ שלע?ט ווי
̂עדעלזן ״ער האט גוט אזוי  ווי.ער װײן פאם גײ א צוגע.קלויפען זיף האט .ןלר ווק אוים

 הויז־ זײגע פאר ןיף פלעגט מאהל ;עךעם אונ לעדען מיט גערעךט ,ליעב האט
 ״ער וואם אללע פרן בעםער איז םאךט היץטיגער דער ״אז !יעריהמען ^עקא^ט אונ ״לײט
 װען ?.עײעזען ?ער איצי רב איז גל^ליף:איןער .געטךינקען״ לעןען זײן אין ןאר האט

 פאךעא- איהם האט םאךט״ ״זיין פון פערזוכען גע^עבען איהם האט ;גר וואם ;ענער
.םאךט״ גוטער א וױךלןליף איז ״אז.^ס :קעװעט׳.

ווײן״ אגוטער איז ״עס אז לעפער׳ א^רינגערען מיט אזוי ;לאט ;אגםטו^פעם וואם
שמחה. מיט ארױפחאפק אויףלענעם דאנן ?ער איצי רב זיך .:פלעגט

̂לאזעל געזונד ׳ גוט א טאקי איז .עם < שלעפט אץ ״ער בען, וואם - • ןײין נ
 װאם ;ישט פיהלםט אונ ^ישט װײםט דו «ז זעה איף פנ־א^י)בחדעח. נײן -

.םט(טךינל :ךי
 .קינד בעםםאראבער ניט.קיץ דען איף ?ין ,^ער איצי ךב איהר. -וואסרעךט

̂ער זיף האט ׳ געטרינקען װײן א?שר.קײן האב .אונ .באלײדיגט וןי לע
 אלע אונזערע פון ?בין וןראםערער א םף א דוקא ט9בי ^יט זאג.עם;אר איף ,נײן -

 ןיןז זײ <מאהל ךאם^עךשטע איץטער דו טךיגקטט װײן גלאזעל אזא נאר ׳ םוהרים ..היגע
.טךינקסט די ןואה מיםטנע אין זעה אט < ניט ןיף שעס < ־סוךה
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 אננעי האנד רעכטער פון.ךער פינגער א מיט בײ ךער האט בער איצי ךב אוג
.לאזעל־ג אין געהאלטען האט יענער װאם ביטעל איבערגעפליבעגעם דעם אױף ־ןויזען

ר א פ  פאר זוך:, פאר ,פארזונק אלײן בעטןץז נישקשה׳״ער אםאהל, נאף זוןל -
.סערען. דו״עפעם װעםט זוף  מיט ווײטער אונ אבגעלאזט ניט ןעריענעם איצי ךב האט .

 מיט אונ אויג אײן געמאכט צו יײ ךער ,^לאזעל ךעם אױף אנ^עוױזען פינ^ער ־ךעם
 שךע^קליכע אין זיף הערט וואם אײנער ווי ,אײנגעהערט .עפעם זיך אן אױערק בײדע .

 געןעןל האט אונ.י.ענער .וויכןען זײ זאלז מען אז לעבען גאנץען אין געדוט וואס סודות
 אזא לעבק זײן אונ מאהל ךאם״ערשטע וױךקליך טרינקט .ער _אז זײן מוךה *עמוןט

 אר5 אונ ^עהאכט גליקליך ןעיען איצי רנ־ היט ךער אונ נױין םאךט טייעךען זעלט.ענעם
.געקויפט פ־ײנד אײייגע איץ >ךף

1У.

. אלטער ךער איויף

שזין האט .ער < אלטער ךער אין ביז אב^עלעלט ^ער איצי ךב זיןל האט אזוי  
.ער , געפיהךט ניט שוין האט״ער געשעפטק ׳.קײן קץדער זײנע אלע געמאלט  гтлпг. 

געדאווענט האט ̂ער .לעבען רוהיג שטיל א אלטיטישקער זײן םיט געלעבט זיף יהאט  
האט .אלטיטשקע .זײן .געשלאפען ׳. געגעםען מנ;ן א טיט המךךש בית אין טאג אלע  

-■ פון װײן אגלאזעל בײ פארבראכט .ער האט צײט איבךיגע ךי אונ ,אבגעהיט איהם
.. ט״ ך א ם ן י י ״ז .

לעבען זײן אין מאהל ^רשטע ךאם רערען איצי ךי זיף האט ׳ צוזעלציג;אהר  
. אװעק איז זי אוועקגעװאךפק, איהם האט אלטיטשקע ^עטךאפק-זײן אומןליק ^רוים א  

אלטער דער אויף נעבעך איהם ךחמנות שום אהן אוג < וועלט אײביגער ךער אין
-• אלײן איבערנעלאזט .  

איז ״ער ווען זיצען שבזגה נאןל - אומ^ליק צװײטען דעם בױץגט איס^ליק אײן  
שטענךיגער .זײן װאם אומגליק פון.זײן טךײםטען ךאךט זיף ,״קעלער אין זיך צו אראב  
ורי ךערועהן פלוצים שרעק גרוים מיט .ער האט געװאךפען אוועק איהם האט ־פרײנד  

ײן פאםעל פרײנד-זײן צװײטער זײן ײן-״ז פון װ את טךעקט ״ער ױעלכען םארט׳׳  
אלטער דער אויף נעבעך אויף איהם האט פדײנד לעצטער -.זײן אויםגעגאנגען אויף ישוין

אלײן ׳איןער^עלאוט ! . . .  
זיין נאר אײביג׳ אויף פארפאלען איז געװאוטט ..ער האט פרײנד .^לשטער זײן  

?עקא;טע זײנע בײ פיע^ען נאף אונ זוכען אנגעהויבען האט פרײנד זווױיטען  
« לטער8 דער אויף , .געשמענןט ניט איהם האט ןוײן םאךט נאר.קײן ׳ כוײנהאןללערם  
. םאךט אײן דער ,;אהרען ױנג.ע ךי אין ווי געווארען לןאפריזנער מעהר נאף ״ער איז  

ין.זײן האט זוײן ןאךט דער אונ וןלאט״ ;יט ;עהט ״ער ;אר , גוט זיףו- ראל-ט געזאלט ̂׳ ;
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 מיטי < דאךף״ מען װאו ניט פארטשעןעט ער# נאר ׳ ^לאט״ יאז שוין ״געקט זיף ךא;ט
 טרײםט אונ.זײן װעלט זײן ,געױנד זײן ,לעבען ױין - ווײן םאךט ן י י ז ווארט אײן

 ,קלויבט < זוכט ״ער אז האלב,יאהר א כעעט ש־ין וואס קוקענךיג נימ < געפונען ניט האט.ער
 האט ״ער ווי אזוי ;יט איהם געפעלט אונ.עם םאךטען פערשיעךענע פון פאחוכט אונ

• לעןנען גאנץ זי־ין ען(טךינך צו געװאהו^ט איז װי״ער < ליעב
 אונ ^עטהון רוק ^טארקק א בער איצי רנ ןיף האט ;אהר האלפען ךעם אין

 די שגעע׳ ווי װײם געװארען זענען האר ײינע - געװארען אלטער ;אהר צעהן מיט
 וןי־ נאכ^עאײעען האט על5ײ3 .זײן.קײלעבךיג ,אײנפאלען אנ;עהױבק האבק באקען

.אבגעלאןט פים ךי ?ןיט הא^ד די אונ זאק לײדיונער א
̂.ען: אונ.זיף קרע?צק־ אפט אנגעהױבען האט בער איצי רב  ן קלא

 זי לעבען איף זאל וואם פלן אונ שטאךבק גיכפטען אין וועל איך ווי שוין פיל ״איך
 אומ- ,גאנצען אין אױפגעהעךט איןז האג שלאפק קינד׳ א ווי ױײניגער איף ^עםק-^ם

 איןד האי ,ךערקוױקען זיןז ,ליעב האב ף י א ווי װײן אביטעל אפילו ט:;עזאג שטײ^ם
 זאל־ װאו ,שלאןען אךער ^פען איך,קענק זאל ווי הײנט ,אלטער דער אויף ניט אױף
.י לעפט ךער אץז האב אלטער שאנע א - ? לע?ען צו ק9קרא?; ;עמען איף .  אונ .

 װאו■ נאר ׳ ר»מיר ווי מעהר נאך / איץטער זיך ווילט לעבען גוט ביםעלע א חאטש
.ו לעבען ביםעלע דאם אט ; טען.^ס נעמט .  פאםעלע אזא נאך מען }.עמט וױ . א - .

 הײנטיגע;אהךעןי געזאגט איטשטײנם »• ליעב האב ף י א ווי שמעקען מיר זאל .עם ווײן
 האמ טען ? מאהל א ווי ךען איהם טךעט טען < מאהל א מאם .װײן דער ךא רען איז

 ̂ פר^זשינעס אונ מאשינק סינים יט1? װײנטחיןען די ךןוועטשען אנגעהויבען ^אר שוין
. I מאהל א וױ װײנטרויבען אזעלכע הײנט גאר װאקםט ווי הײנט  קות די פאו־פאלען .

;אהרען!״... אמאהליגע שטךיקו-פארפאלען דעם היט
 /- קלאגען: זיןז בערען איצי ךב פון הערען אפט פלענען וואם באקא^טע זײנע

 ליעב נאר האט װאם אלטען.קאפרץױק אײן פון ווי איהם פון לאכען נאר פלע;ען
у מאהלי^ע א לויןען צו אויפסערע^ךיג ניט לײט אלטע אלע ווי אונ פלאפלען צו т 

 פארשטעךין גיט לאכען זײער פלע^ט בער איצי ךב ,ױנג.געווען זענען זײ ווען ;אהרען
 יוערען״- אלט אמאהל אויף איהרוועט < אוים נאר ״וואךט :זאגען זײ פערךראם מיט אונ
 ,ערי ביז ךעדען .געוואלט ניט ז_ײ טיט טעהר האט ד,א^ד ךי מיט מאכען אוועק אונ

 גןולוי^ט אונ געןיפצט < בעך,לאגט זיף װײ^ער אונ באקאנטען נײעם א בעקוםק האט
• ;אהרען גוטע מאהליגע א

."V 

פאםלעףווײן צװײ  ♦

<!« קויפען גע?רא?ט בײרען איצי רב האט מען אז געמאכט ןיך האט •в ווי.על ןנפעם
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 ׳ ט ר א ф ן י י ז געפונען האט.ער ,װאוגדערונג ךויס יעךען אויף ,וועיכק אין ,ווײן פאסעל
 קעלות אללע טיט וו• ז. א. ךארף״ מען װאו ״עארטשעןעט גלאט• ;עגא^גען א־ז

 געוןען אן ת?ןיד פון איז שטײ^ער זײן ווי אונ < געהאט ליעב האט בער איצי רב ווי
ר אז _יעדק פאר באךיהמט יעצט אויך זיף .ער האט ע  פיעל איז םארט נײ״ער ך

 אונ ):עטרונקען לענען גאגץ זײן אין האט ״ער וואם םאךטען זײנע אללע פון בעםער
 געפינען שוין;יט ״עךגעץ אין מען וועט ןעקויפט א־ץטער האט וױ..ער ווײן פאטעל אזא נאך
.זוכען אונ זיןען זאל מען

ײן פון גלאז ^ו־שטע ךי אוים^עטךץ.קען האט ווען.ער ם ז ע ײ  האם קוארט נ
 א האט װעלןע^ר מוטטער מיטױין נד:קי נךיג;אזײגע וױ דערפרײעט אזױ ןיך ערײ

 זיןל האט שיזחה פון טךערען מיט .ט;אנ;עוױינ גענוג זיןל אונ געזעהן ניט ?£אג גאנצע
 אין אן ה־יבט װאס ןןלײ^עם.קינד ךעם גײ ןוי פונקט אויג.ק ךי אין .עשנ$עלט3 איהם

צולאכען. פלוצלים װײ;ען סיטק
 ^קעלער אין ןיןל צו .אךאבגעשטעלט §אםעל נײע דאם ,ער האט $בוד גרוים מיט

 ארומ־ גוט.עם אונ < אךט ןעטטק דעם אויף - שטאךט מזרח א אי;עגעב.ען איהם אונ
 מי רייטק אנגעהיץק §אסעל ךאם לזאט אונ , אויםךינק ךט ח״ו זאל זןם ^עקלקט

.קאפזאין אױ^ען ךי
 װאם&ר פרײנד בײךע זײנע פאר ^עדיע^ט א״צטער איהט האט פאםעל ךאם

 זיצען ןיט זאל פאר?עהלט.ער ניט האט טאג .קײן אונ פארלױרען ;אהר הײנטיגם האט
־ם זײן נעב.ען שעה פאר א  פין / .גלאזעל אין האםעל פון פךײנד-געצא?ט גרבשען נ̂י

 יין1װי פונקט < פרייץד גוטען אלטען א מימ וױ טיט דער ^ערעךט אונ מױל אין גלאןעל
.איהר םיט ךק־ט אונ.ער געלעפט איצט וואלט אלטיטשקע

 צו איהם קו?זט עם¥ ןוי געפיהלט אי^פער אלטעררב דער האט טאג מיט.יעךען
.װ^ער װעךט ..ער וױ אונ לעפען נײע אונ .קראפטען

 אלטע זיףױינע גלאזעל״האןק פון ג־עטךא^ט רוהיג פאװאללע■ זוןעןךינ אזױ
 זיןז ךערמאנענךיג אונ געבלישטשעט אויגען ךי , ךערװארעמט אברים פארגליוועךטע

 װגגע זײרע אללע איןערגעלעפט ?אטעל .זײן געבק זיצענךיג ״ער האט מאהל א אין
 ,״״קאלע־בא זײן געבען זוממער-נאכט שאנע די אױגען זײנע פאר פאר קומט אט ׳ ;אהרען

 געלעגען אי־ װעלכען._.עם אין ןױינגאךטען אךעטען קלײנעם: זײן ^עהיט האט .ער ווען
 ,רןעי־פלעף חונךעךט ןאד א פון גאנצען אין באשטאנען איז וואם גא^צער.קאפיטאל זײן
 זאל לם.ערזעו של ךבונו ךעם געב.עטען נא?ט דער פון שטילקײט דער אין האט ״ער ווי

 ךאם האט אינ.ער געהעךט צו בערעלען איצי האט גאט ,רעגען ךעם אױפהאלטען
.;עלד אםןל פארךיענט מאהל ^עךשטע

 אונ אלטיטשקע זײן אין דערמאנט פלוצים זיף .ער האט ?׳ י ז איז -״אונװאו
 איצטער זי איז וואם §אר - ^לאזעל אין געפאלען ארײן אויגען .וײגע פון איז טרעהר א

.איצט טיר §עהלט י ז ;אר ? ךא ;יט . . צו - י איץ^ער אין ןי װאו וןײםט ווער ^אר !
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.גיהנם אין נאף דרו א?שר אונ _עךן נן אין . געוויס - ? גיהגם אין וואם פאר נאר .  
וועלט ךער אױף געטהון דען זי האט שלע?טס א ?אי װאם גן_עךןז אין ? ? . . .  

נאכהער איז _ער וױ אונ חתונה זײן נאך פון צײט ךי םאנט ךער זיף האט אונ.ןנר  
ארנ ־ фЭД מאהל א איז י ז ווי אונ געװאךען בית בעל א אלײן ,.קאםט פרן אראב  

א׳ זײן נאשײנען פלע^ט זי ,געװען שאן - ױז ;^ליה, ך ״מאקעלי^עס״ פאר וואם אונ ה  
ף .געקאכט השלום״האט א ־נ א מיט זיצען פלע^ט מען אז זײ מען .ג^כײלקט הײנט !  

, סטעלע דער אין גיז איז;עגאנגען ׳מאמעליגע״ דער פון פארע די , פכײנר טטע קאמפאױע
געגאקען אונ געגא^ען זיף האט װײן אונ . . .  

;עגאםען אויך אלײן אײנער ^לטער דער אױף איצטער האט בער איצי ךב אונ  
ע זײנע אללע געלעבט איבער יײ ךער מאהל פיעל אינ ׳ ;עגאםען ארנ ;אהרען ױ̂נ  -  

א גלא•־ .זײן אין פערלוירק .ער האט מאהל אײן ניט אונ נא?ט גיטע אמאהליגע ךי
טרעדירק פאר  •

- בער איצי רב זיף האט !לענען אױף איף וועל לעלט ?אסעל מײן זמן כל 
געוואךק פרעהליכער אונ לעןעךיגער מאהל אלע אונ געשטארקט אונ געפןרײסט  • 
^עגאלנק אוועק אזוי איז חךשים ךרײ נאף אונ .

*

בער איצי כב האט טאג טונקעלע אוג נא^ע אםיעץתגע די פון אײנ.עם אין  
ט ג א ט .עם ווי ךערןעהן שךעק ̂רוים מיט האט אונ פאםעל אין קט־צריינגעקו . . .  

איז אברים זײנע אלע אונ < פארלױךק שךעק ךעם פרן .ןןר האט לעןען האלב א  
זיןל האט ״עם אונ ?אםעל ךאם אנגעבויגען באלד דזאט .ער נאר ,געװאךען .קאלט איהם  

אונ מויל אין לאז.על3 פרן < ;לאזעל אין צאפען פון גיםען ען3אגגעהויז ?רעהליף ווײטער  
;עוואךק ?רעהליף אונ אויפגעלעןט וױיטער איז יער1 א־צי רב  • 

-^ -;זיף;.עזאג צו לעןעךינ האט.;ער י ניט ״קײגער לע?ט אײביג עט, זאךגט װער ט  
. דעם פאר ;יט זיך זאך^ען לײט ױעע ̂כ־ילר ,מאךגען אויף ;אהךק ה־ינטיגע עם

;אהיען מײנע אין איך ובי?רט מאךגען  • 
עטרונקען װײטעי האט בער איצי רב אוג פלעגט ווען.ער .געטרונקען אונ ̂.  

ער מאהל אללע ?לע^ט װאו.עם פא^על אין קוקען ארײן ער אונ װײנ̂י ווערען װײן̂י  
געזרנד א־הם ?לקט טךינקען ?לע^ט ווען אונ ׳ פערליערען ג.עזו;ד ;נר פ.לע;ט  

געזונד מעהר אלץ װײטער װאם אונ געךאפעלט צײט א ױך .ער האט אזוי .קוממען צו
;עװאךען שוואכער אלץ אונ פערלױרען  • 

л .ה ?רעהליכער וצלאז אין גיקען װײצער זיף ןאל צאפען דעם פון אז אונ   
פאם פון ךנא צוױיטען נעבען ..ער האט צאןען פרן גרױם גאןצער דער אין פולל  

טאג ״עטליכע געגאםען ?רעהליף זיף!וײטער האט ארנ.עס ציגעל א אונטערגעלעגט .  
לען צווײ שוין ליגט עם״ .צ̂י . וױנציגער װעךט פאםעל אין אז בא^עךקט .  

אבר אײן איהם .אין שטאךבט פעהלט וואם וױין טראפען יעדען מיט ,וויגצײגער אונ
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 איז עסז אזוי ווי נאף ״ער האלט ךער טךינקט .ער וואם װיץ טראןען יעדען מיט אויןז ןאי־
.לןי־אפטק לעצטע נײנע

קול: שװאף א מיט געזאגט אתםהאט^ך טאג אין״עטליכע נאף
ך א • • • איגטערלעגען ?ען ךאךף צי.געל אךריטען -נ
 ווײל אץטערגעלעגט ניט ןער איצי תי שוין האט ציגעל .קײן מעהר אןער

 לעצטע ךי צאפען דעם דוךןז ארוים איז פאםעל פון װען צײט .זעלגיער ךער אין
 ךןמיטש״ שטילען א טיט אונ דואךחלען שרקןליפען אמין מיט ווי .עפעם האט טךאפען

 גםיםה אמין ווי אחאךחלערײ .אחים אױף איז אונךאנן >§אסעל... ךאם געטהון ארעד
.בערען א־צי ךב פון - פאם ץװײטק דעם פון

 געמאטערט אונ געראנגעלט פאסער בײךע זיך דואבק מינוט ״אר א גא)|צק אין
 ״קעלער אין געלעגען ,ז״ל ״ בײדע שױן זײ זענען נאכקער אונ טויךט ךעם מיט ךןז

 ךעם אויף וױ געוואךען .קעלער אין איז שטיל אונ לעבען... פון םימן אשום אהן
.ה^ברור״ בית . .

 לײדיגע ךאם געװען איז ,טױךט פרײנךם בײדע די פון ״עדות אײנצי^ער דער
 שט;קעל אגאם אויף ײט1 ןער ײ3 געװאל^ערט ךער..עךד אױף וואםהאטזיף *:לאזעל

.שךעק ךויס פון טױט האלב $ןמט ^יך > אךט



,שטאךט וױינעטךיגע א
* רייוע־זאק( פון )ארױפגענוממען

?ײנט/ װאס שטאדט אז_א ךא איז אז;נם גלויבען ;יט מיר איהר וױללט טאמער
:נאמען ךעם מיט אנתפען איף װעל טךעהךען מיט גיםט אונ ןןלאןט

 באלטער אין זיף געפינט אונ שטאךט װאונךערליכע ךי הײםט ״האלאםלןאװ׳/
גובעךניע פאדאליער אויעןד

 ביז אײזענבאן ךעם מיט פאהךק פריהר מען מוז קוממק הין א וןילל מען ווק
 ?ןם װאן םטאנציע זעלבע ךי איז ךאם .ױגא־זאפאךנא־ליניע ״האלטא״ םטאנץנא ךער

 ^אמפאױער ןוי גלאז אין שפיעלט וואס ?יער״ ״האלטער בעװאוםטע ךאם זיף געפינט
בוימעל רײנער וױ לויטער אונ

 אויף וואגען שטאךקע םיט נור ז$גלות, ב_על מיט מען ^אהרט ״האלטע״ פון
 מנל.ןןגלות זעלגע רי ״האלאװעניםק״ שטאךטעל אין גייז ?עךד״ גוטע מיט אונ רעםאךען
 אומנל״ק ךאם האט וואס דער נור ״אוטאן״. ביז.קײן װײ^ער פאךשױנ״ען די מיט פאהךען
 װילעןךיג ניט װילענדיג מוז ״דואלאסכןאװ״ שטאךטיל װאונךעךליף אונןער אין פאהךען

 הינקענךיגע צווײ זײנע טיט עגלה; בעל בערעל ר׳ פון האנד ךי אין פאלען אךײן
.פים פאדעו־שפוע באנדאזשיך^ע ?יט שקאןעם

 ארוים עם טךעםעלט פאהךענךיג װאם בויד לײנו.ױנדטענע אלטםאךישע זײן פון אונ
.האלטען צו אוים ניט גאר טאנןי איז רןישלןעס ךי

 זיייט שוין פאהרט וואם /גגלה:בעל אײנצי.נער איז.ךער בעךעל ר׳ דאזיגער דער
 ג«ן אונ דאלאװעציטק האלאסקאװ.קײן פון װאף ךער אין מאלול ץװײ יאהר פיערציג

 אטךיט נאף איז.ער שטאךט ץװײ ךיךאזיגע פון װײטער האלאםקאװ. האלאוועני^ק״קײן
 אויף פארןךאכט נור האט..ער לע^ען זיין.גאג׳ן וועלט, נצע;_גא זיץ .געפאהךען ניט

 בערעל ר׳ זיף האט װעג״ ״לעבענס זיין אויף אונ שטאךט צוױי ךי צווישען רוענ ךעם
 געהאט קלעטשטעם אללע אין האט,ער ?ןרשטענס ,געקויפט נאמען אשאנעם זעהר
 ״רג ווי נךער׳«:א ניט געתפען אללע איהם האבען צווײטענס אין אונ קרעךיטז גרוים

 נןראפעךה ךי « רובלען הונךעךטער ש;קען איןער איהם מיט ?לענט מען אונ בערעל״
.האלאוועניסק אין טחוךה אנצוקויפען
 ײו1 פין לײךען געמוןט פאךשוינען יןךישע אללע האןען אללעמען ךעם פאר
 פאהרען, צו איהם מיט ניט קןךאזש האבעז איהר וועט טאמער אונ בויד שרעקליכע

 ניט ױד רףין גאר זענט איהר א; פארוויךפע מאכען יוךען ךאךטיגע אללע אײף װעלען
 ןעךלען ר׳ בײ אנרערען אײן פךנםה בעךעלס ךב געןען אוועק געלןענט האט איהר ווען

 קאסמ.״ א.ײף איהפ כ־• *יטצעז װאפ כןינךער אויםגעגעגקע מיט אװײב האט וועלכער
л קאפי זיין אויף זיטןען זײ ד״ ,



 מיט געמוזט האב איף אונ - ? מײלער פךעמךע אין פאלען אךײן ווילל.ןלם ווער
............פאהרען לןיהם

 .קיץ אנגעקוםמען מיר זענען ,זיןז שלעפיי נא?ט גא;צע א נאןל .עגךליף אונ
.טאג בײ זײגער ךעם צװײ ןןאלאםנןאװ

נ ן־יאט ישװײם ךעו געברענט, האט זון ךי או ק, תנ ע  אױפ־ ןיט האבין פעךד ךי ג
על צוװאונךעוױטע זײער פון פליעגק לי טרײבין צו ךי.?גנןק מיט געהעךט  אזוי אונ ,̂י

שטאךטיל. אין געפאהךען אךײן מיר צענען

 זיף געפינט אךט הויכער אביםעל אויף מיטט .ךער ־אין פלאץ. אגרוימער
 אצוױי אךאד וױ אתם ךינגעלט אללעס ךאם אונ בךעטער פון אפאךנןק א^לויםטער,

 Vאלט םיט אײױגע אונ שינךלען ,^ךעטער מיט געךעקט הײזלעך ניךךינע הונדעךט
טשערעפ רויטע

ארנ היץליך ךאד דער פון ארוים זיף קט;רו אנדערע אללע פון ^ךאםער הויז אײן
ק ?ויט ווי טויער אאפענעם מיט קט־קו פ א ס א א ך ל- .א?םױה ךי 1אי מוי

.קאװזהאלאס שטאךט ;אנצע ךי איז ךאס אט אונ
ק אכםניה רער בײ אן  בין איך אונ אןגעשטעלט שקאפעס בערעלם ר׳ זיף ה

 ךי אויסגלײכען אונ אויםץיהען אנגעהויפען זיך אונ בויד ןער פון אךאבגעךןךאכק
 ,ר_עש ךער ארױםגעהן אגגעהויבען וויױ ביםלעף האט קאפז פון אונ בײנער צובראכענע

 ךעם האט וואם עמער״ ןלעכענעם צוגענינךעגעם דעם פון ,איף מײן ןןלאפערײ דאם
 אויף אוג אנ־,ס אונ^ערשטער דער אוגטער גענןלאפט אגעפילךער מיט וועג ^אנצק

- ,ךאדער געשמ;עךט האלב ךי פון קוױט#ק: אומגעלי^פע־טע דאס
. שא נאר . .געוױין א פאר ;נפיס אין־ הער ױאס . . אוי ,פילדערען פאר ,

.טויטען א באנןלאגט מען וױ פוננןט געוואלרעױען .  דעם איגער וױי^ער געה איף !
.\ קולות זעלבע ךי איף הער שטיב יעדען פון אונ שטאךטיל  וואס ו הײםט ױאם .

.אגעוןײף §אר ךאס איז ײקי.. שךענןליפע אזוינע ?ןיט _קלאגען(א;אטעךן §אר . שכ  ןע
 פון ךכ דער גאר אי• אפשר אע .. ? מת א שטוב אין;עךער חו׳יש זיף נעפינט שױן-זשע

.איהם באװײוןט שטאךט גאנצע ךי אונ געש^ארבען שטאךטיל
 איף דאב ,האלאסקאװ פין ךב דער ךיי ^עפןעךט האט ױר טײעךער א געװים -

.נעטראכט מעשה ב״ת
 ציט צי,קבוךה נאך א־הם טען האט געױיס ,ךא נים איז.קיײער גאש ךער אויף

.גענואכט
ף אי אלויד. מציה אגרױקצ איך, ?זי־א?ט ,לױה דער צו נעהן אויף וועל -

.י־ד טימנרער אזא נאך זנפרט . .
ב ךער האטנעױאױגט װאו פךעגען דועמעי ווילל איף אמם ןוײטער זיך קוק איף  י

ט. װי־טעריךיגעט זעדז איף גאר ;״ל  זי״אממע׳ טיר מיט זעגען װאס פאךשױנען ךי־ ני
אויף,עךגיץ שױן א־ז גיערעל ר׳ אונ אהײם צוגא;גען יערער זיף שוין זענען :עפאה־ען
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 מיט בויד ךי ווי ניט מעהר זיף פאר איף.זעה .שקאפעם זײנע מיט זװזאמטק אוועק
 אויף ליגק צי^ען ווי;ןטליכע אונ ?[רעטשמע שטעהענריגפארךער רישעל לאנגען דעם
 ארום פאךקען הילצעךנעט דעם פון ארוים קרקין װאם בוימער ךי פון שאטען ךעס

. קלויםטער
 שרענלןליכע מיט פילךערק ,וויינק ,קלאגק װײטער אוג וױיטעו־ העי• איך

.געךאנלןען 1ניי? אויף מיר ל,ו?וט щ ,קולות . ,פחד .גרוים פון זיף ןןק איןל , .  א?שר .
 אוים־ גיט שטוב _קײן האט אז.עס שלאפ״קײט גרוים א שטאדט אין אחם געהט חו״ש

.נעפעהלט . .אבךים אללע מיט שךעק פון ציטערען אן הויב איך .
 צו אנהױרען זאל איןז װאם ,?ןנטשליםען זיך וואם אויף ניט אללײן .ווײם איך

.?הון .  צו ארײן אן איף הויב פלאטעךניש אונ ציטעךניש נו־ױם מיט אונ..ענךליך .
.שטיבעל איןיערען קרקען .  אונ אייסגעװק איך גץ שטאדטיל גאטױע ךאס כ?ן.עט .

 פארקאטשעטע מיט שטעהן מוטטעךס װדישע ווי גקעהן איך האב שטינעל יעךען אין
 ״מיט צוואגט אונ .קאפליף .קינחןרשע נעצט מען ,וואסער מולטער א איןגש״ ,אךבעל

 קראפטען מיטנאללע ז.יך ךײםען ,ניט זיף לאז.ען .קינדער נאלןעטע האלב י-י־ .,געװאלד׳'
 מיט זיך ראנגלען מאמעם ךי ,ניט העלפט щ נור װײגען אונ פילךערן ,שכײק אונ
 אוג זי צװאגט אײלעניש אײן אין גיך אונ צו שטאךק ךי האלט זי שלאגט, זי ,זײ

 , אלטמאךישע.קאמליף אומגעליטפעךטע די פון צײנער גרויסע גראבע *־י מיט ךײטט,
 אונ שךײען צו אויפהערענךיגזעלבםט ניט נןאפליף קינדעךשע ךי פון פלײש שטירןער
.לןץדער ךי אונ זיך שעלטען
.י ?ויר איז װײ אונ אף - . רול,ט פאר ניט נאך טשולענט דעם . .  לאז״ען ז_ײ אונ .

.ניט נאך זיף .אטעגךײט ניט נאך ליכט ._קיץ . . . _זײ מיט ןיף רײם געה אונ . . ײנער .  לן

.העלפען זאל .ווער ךא ניט איז . .אלײן אלץ . . ם אונ . ה  שױן חח ךער האט אי
.ארײן באר אין ראגען9אװעך,ג?־ .  וױ לעבען צו כח האבען אללע אזוי זאלט איהר .

• • • יעיען אײף צו פח האב א־ך
 דאם אונ קול פארביטעךט אווײנענדיג טיט שרילען צו אויף ניט זי ך,עיט

. לןא?ליף גאםע ךי איבער שטאךכןער אינ ניבער נאף לױ?ט נןאקעל .  קולות דיערע אונ .
. שטאךטיל ךעם איבער האכער נאך זיך העךען געװײנק אונ ..

בשר• מען מאכט .קינךער יודישע אונ פרײטאג, איז щ .אז ךערמא^ט ;יך האי איך
 פיער ביז צװײ פון פבײטאג ;עדען ה. л אן המיד פון אי! אזוי אונ שכת לןבוד ךיין

שטאך». גאנצע די ל,לאגט ארנ וױינט האלאםקאװ, איז האלאסקאװ ױנט אזײגער



אגעלעהטער
ערצאהלוננז פורים׳דיג )א

I.
 זײ־ אמ געצאעען װינטער גאןצק א איז ױנ^על .קלויןצער אךעםע ךאם ןערקע

 אפאר אויף תביל צװײ גא;צע צוןאןןע^לויויק ^עלןאצט ניט האט ״ער ,שטיװעל ךיםע^ע
.;ע־ איץציצער זײן ,פים ךי אין ^לזנען ИШр‘ גאצצע) א אילם איז .דרום ,שטץועל
אוג װאךים .זײן שױן אילם זאל .?ןם שאיװעל, צאצצע האןען שױן זאל ;נר אז דא?ק

.ם י ר י פ - געוךען איז ,פים ךי אין טרולןען
איצטער לןלויז אין חלום׳ן נאהט יןיט טאג איו־ם זיך פלעצט פורים! ! פוךים

אויפען. לעם
 אוועלף פעכקען ײ3 זענען צ.אכט לאנגע מיט טאג צרויסע פיעל ווי פיעל, ווי !א
.פוךים זײן אםאלל וועט אז.עס חלום זיטען .ךעם מיט געגאנ^ק

 לען ג צעלן מאגק טאג אײן א.ינ שלח-מגות אחסטרא^ען איןי עעל -פוךים
 ,גילעף צעהן די זײן נאר זאל ;עפינק מיזען שוץ זיף װעט לןעוןעל וזאלב א )נאך

 אג9» מיט ;עווארען איז^לטער .;נר וואש אונ נ?ער,:וױ אגאטלען געטךאכט האט.ער
.געװאךען צל/קלענער אונ ייגצער אלץ ̂עךל־ןע איז פװ־ים צו נאהעצטער

П.
 האט ,װלען אללע נאשעךט װאם גאטט אונ פורים ךעללעבט האט בערקע

 ךרױםק אין חאטש ,שלח־מנות טי־א^ען צו אויף שטעללע גוטע א גאשעךט אױף איהם
 גע^לאןען ׳ געל^ען האט שטיוועל ציריטעצע ןערקעם אין ארנ.קאלט ^עװען;ליטשיק א־ז
 ,אט ג אז .צעלא;ק גאלדענעם פון.ךעם נאר ,ויצטער אנאצץ וױ מעלר זײטק אלע אין
 טאג הײ^טיצען ׳אט ,אט אזעקסער, גאף ,פ:אטאק א נאף אין.קעשי;ע צו קוטט אט

 ?ואךגען שטיוועל, גא.נ.¥ע אויף הא.פ>ן שוין ערעו.ועט טאג( דרינטי^ען ווי ר־מ )נזעלר
 )אויךאם ?נלאזען שוין וועט .?גם פים, אץךי .ױצען ניט שוין צײט׳זעט לער אין

(\ פלאזזנן  אוויכער, װי געפלמען עױקע3 איצט איז צעדאנלןק צלילןליכ.ע לי פק אט - ..
 ווארעם אילם איז ״עם ,לעצל די אין צאלק אונ טאץ צרויסער א מיט ,פײגעלע א ן_וי
.גוט אונ גלי.קלעף; יעצט זיך פיללט .?ך ,פים ךי אין אפילו: אלרים אללע אין

 יזאהל אללע צו װאלןשען זעלןסעךם טיט עם(ן:אטאל אז - ? ניט װאם פאר אונ
1 לןיאפ,עוו.ע װי ײן.לןעשענע1 אין
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Ш.
 פין שוין זיף לײהט ״עס ,םעוךה .ךער ײ3 שוין ךטצען ױדען ס־ א ,נאכט פאר

 ױאם ,רע?ען ךךי?נ_ע א קראפעט ךרויסען אין אז שעה א פון שוין ,?ע^סטער יע־ען
 פלילזט נד;הא ךי אין טאץ ךער מיט פערקע ,ביעער ךי אין צלײך פאװאליע כןךיהט

 וױ נאר פיחלט ״ער ,.קײן״קעלט ,ךע.גק .קײן גיט פיהלט Ж ,װיפער א ווי גיפער נא־
су איז• ײן,קע^עצע1 ווי פץזלט ״ער ,אפךים .זײנע אללע אין זים אונ גוט אילם איז 

.\ ךא שוין איז ךאךט פיעל ווי נוײסט גאיטט אײן מיגץ מיט פילל שױן  שךע?ןמ ןערקע .
 ווי טעךזר דא נאןל איז טאמער גוא א :לןעש־^ע ךי טאפעגדיג טהון צו טכא?ט א זיןז

.צװײנןעךפלעף . .צךאשק אץ.לןע^עגע.עטליהע ?לײלען נאף װעט שטיװעל אויטער . . . 
ער ,גײן ײן.  ןאל ־я.,^עראצק ךעם פאר מורא האט ״ער ,טדאפטען נ־ט גאר וױל נ
..גליק פון װערען טשינע ניט . ?טאג אײן אין אללעם ,פטאטש . !

ײן אלײן זיף נאךט בערקע נ - ב:  אײן.קעך- ווי ךא ניט טעףר איז .עם ,גײן ׳א
.;על . .האלב,קער^על א וןערען נאך װעט שפעטער . . ךף ןערקע ןעךט . .לײן8 צי

IV.
!.\ גאנץ איןדין טאג צליך,ליפער זײן£ך#טער א־ז ךאס !ניעוײקע ארעמער ען ? ע ל

 אן זיך ?נר שלא^ט ,,קעשענע פוללער ךין פון - צליק זײן פון אזוי טראפטענךיג אונ
.ךרײ א זץז טהוט פום זײן ,ארט שטיקעל גליטשיק א אויף .  וױלל לןכעפטען אללע מיט .
ק זיך ער .גיט .קעןж. ,צוךיק חאן .פאלט ^ער . . .פאלט . .<י אוים זיף ..ער,גליטשט .
.אוג . פרן.ךער,קעשע^ע ,מנות״ ״שליח מיט שאלען ךי מיט טאץ עובראכענער דער פון .

 ךאם ,גאם גאנצער דער איןער קול א זיף. ד,עךט ,אוי^עשאטק זיף האט וואם מ*נץ
 מ;נץריפט דעם פון רןליעערײ דאס ,שאלק ךי מיט טאץ צובראכעגער פוןךער רעש

 האל־ אללע ,?לאטע״ אין ליעצט מנות שלדו ״װי זעל,ט טע ,מענשען כעדעל א גויף צו
.ביטער װײצט ןעכלןע אוג צעלעפטער פון זײטען ךי בײ זיף טען .ביטער . . .

 ״עד האט ,צונייפגעלןלויןען פלאטע פון האט ןערקע װאם מינץ גיםעל ךאם
.באצאהלען שאךען דעם פאר געמ״ט .  כיאלטק צו אויף ניט זיף העךט עולם אונ.ךער .

. ךוים פון ציטען לי פײ . . ר ע ט ק ע ל ע ג

ר ע  ױדי ד
וא ־ענײם

ט א ל ע  װ
ען ד ל ע  ה

א די די  ‘יו
קאריקעכ

 װאונדײו־! ■א
א דאצוא

 טרײו ר׳
 מעי1אשט

יװ־ישע^

שײמ דיא

קאל דיא

ר ע  קאי ד
ד ד ש שו  י

ר ע גליכ ד

ת ש  אי א
מ י ר ע מ  א

 בײד ידיא
ג צי פ  & פו

״ ־צעהן  י
ען ט א  צו נ

ײע מ נ « 
י ע י ג ע ל  ע

יהוד־ה ר׳
.ן אספת

זשארג אונ
 געבוו דיטא
געבונ .דיטא



ערצהללנגען אונ ראמאנען
פפעקטאר מ. פון

̂ר!יוד*י ידער ררכ 1.20 פרײו .ראבלאן אזגאנציהענדער אינטןחיפאנטנער העכםט א מהישיק ט*
לכע אדעי ואבװנים יענײם קי כע אונ גלי קלי ײגלי *ן אשילרערונג ̂ או

״ 1 ,לעיע; ױדישענ־ארבײצער
ט ל ע װ ט א ע מי Щ ■ ,׳ װעלטעלאך קלײנ ё 'Щ т  1%гхм קאפ׳
>,&! ״ ,שני ביח חורבן פון ראמאן היםטאױישער א ירושלים ]1Й העלר?}]

עלט יוידישע ידיא מ' נאמירלינע פיעל וו ^ ו ^ ״ ן & - י ע ד י ײ Н־'ב 75 . 4׳ .,ל 5
ק^ס  Г פאלשע,בילרונג צױױליואציא; פאלשע :פון בילד א פאו־ שטעלט , מאלי

 אונ לעבען מענשענס אין פערדארפענהײט' רער איבער־ קרייטיק רואונדערבארע ׳א
75, , רוספלאנר; אץ לעבען’ױדיישען רעם פון בעשרײכונג פאלשטענדיגע א דאצוא

ײטעל ר׳ ״ *■ . «אראמאן טר
* אראפזאך•■ יוד גוטער אעטיומער

ק יװ־ישע ט ענ ד טו שע אונ ם ר יודי ע ט כ ע » 50 . אראטאן ט
<л ע ר דע שטעללער אנ שריפט

ײן ליא'ישיינ^ ױדישע־ארבײטעי־לענע; פון ראמאן העכפט״אינטערעפאנטער א נייטאן
״ во ״ פגל ט. פ.

א ק די םט אני אל אונ רומיניען פון אראטאן לן
7"״ )יה״ל( ליעו-וינפקי ,אינטרעםאנט ועהר אמ־ישראל, 0 »

רי ק דע שני ח א ט א ״ 40, , . שמ״ר שײקעװיטש .6 נל *־ אראמאן ק
ר איעי ישר שודד מע רפלו לע ^. ז ^ ^ < מ * אך ר־. :V י40״־ל ׳'־;״ ״ מערדע '
כער דער קלי ך גלי טו ס א נ5 ״ ״ הנ״ל ראנואן היהטאלישער א פ

הן א ק אלעס' אז ד . во, ״ בלאשטײן ע. אראמאן ש
ת ש ש א . 80 . זױבערבלאט י י. מאןארא אי

ר ע אנ ק רי ע מ ם א ם א. אראמאן שדי ״ טאנענבוי . 20 ׳
א ע די ײד שעלם ב ״ 15 ...,הנ״ץ נײמאנאװיטש הער

־קאפ׳ Ю ביי 3 פון געשיכטען ע5קג^ !ארטען פערשײדענע פופציג
ה| ע שע צ ס יודי ק אל 30 , צרנזער א. דיפטער פאלקם בעריהמטען נפון, ליעדער פ

ק ט א ען צומ נ ע א אונ זי אנ װ׳־ג 1 ״ ״ ליערער פאילקם דיא צו ל,'יטונגעגב פי
ם י׳ודישע צװעלף נײע ק ל א ,־אפ 40 ״ פון ליעד־ער פ

ע עגי ךע על װאנ דעפ^טוירטפון איבער .לי.?)י ?;לאגע לע
Л • תםיש אונ ױלש טעקםט ל?ןוואנדא ליב ГПТГР .ר׳ у т ■ .

ת םפ רי א וןעברעאישע י־ם4י1ש ציוניסטישע בעשטע■ דיא פון זאסלונג א צױן שי
עז5 װעלכע.װעיעו !שארגאנישי; אונ ע אין ■ע̂״ ש םטי ױני ען׳ ,צ ג אנ מ א רז ע ,״ зо ח פ

40 . ״ בעגולדעט לײװינד אץ געבונדען ריטא
. .ч •45|'' באגר פראבט עלעגאנט געמנדען ^טא

ראבאט ;עהאריגע^ ביבליאטהעקען אונ בובהאנדלער פיר
: אדרעםע

К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н ®

И с а а к а  Ф у н к а  Видь' нл

י*: ■- ,



צחק ׳ , פ־ונמ י
,פערלאמך אינד בזיכהאנרלער

'וױ־לנא. ’
пен; . ;  Й- - ■ ״’• י '.׳'־'4א ; ישטראטש^^ה^ד־נ^מ^ר'.: ;׳ד״טשע т£

IV’- {%СИ'~ .иг'־ч•.“ С ' ׳״׳׳■■1.
פון אױםיװאהל אגרויסער בעקאממען צוא .איזט םכהאנדלונג. מיץ אין

 אויסגאבען♦ אױסלאנדײשע אונ היזיגע לעזעביכעה זשרגאנישע אונ %>ב*איש!ע
ר ע אנ שע פון ל אונ• אלל^אמ^י^ני

 . ;ערלערנען. צו מעטאדעס I ־ב־יכיער לעהר^ סארטען אללע
; ^העבראיש - ^ ח ^ ט .״שפ א̂ו פראנצאזיש־־ ,^גליש3ח ^ ^,.гхт 
• :אונ,פאלקם,ליעדער טהעאטערשטיקע ױדישע אללע

 ' װדישע אללע פון ■ פידעל י אונ ע־אנא ,געזאנג פיר נאטען)מוזיק( יודישע
̂ישע אל־לע פון םקארבאווע•■נגוניפ׳צאוב ,אפערעם .ליעדער צױניט

 בילדעיו ױדישע אללעייםארטען פון אױסװאהל אגרויםער
אונ-קרײדע-אמנײט. עהל־פארי פראבט&אללע

פיע-ל ■

5, ^ י ■ Й Аמי*.״ ׳
щ  к ש ^ ״ ן

ז^י»ף^$1ווינשקאר«ע^מ פון הו$טלאגער '
̂טוןיסס פאללע פראכט אױםלאנרישע ^;1צ^5ביז קאפ׳ ארביי  שטי^ נ00בל,

̂-׳׳ אללע^ ^8 ז18פפוי־ים>עשאפ
№ '& № М П З ф Т }р & 1 ф

ף אונ טילליגםטען אם אללעס לי ט ק ♦ ערפלעלט פיג
יא^^ן/ .ו־אבאט געהאריגק4̂עהרער 1או :$,нШ בוכהאנדל^יל^̂י ־ ■
ע. _ ס ס ע די ״ . א ■!׳. ;

К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А о  Й Н Ъ
״ ' ־ ■ й Я  ... .ф ,

И с а а к а  Ф у н к а  В и л ь  н а


