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 דיר איך האנ מאל, טויזענד צװאנציג —
 האט ג^ט אז !ניט טרינק !אשר :געזאגט

 װאם .קאפ נעסטשאטטנע אזא געגעבק דיר
 טרינקען, נייט דארפםט אונ ניטי טארסט דו

 ,אײן זיך האלט . רוצח ,גזלן ,גװאלר טא
♦ניט טרינק . .  פאר־ אקויאט אבעױ איז !
 לצלן רחמנא קליפה מין א עפעם —,קערט
 ציהט עס שלעפט, עם איהם. אין זיצט

.« + ♦ גל^זעל צום איהם
 ־לעיעװםקי אשר צו טעג׳ן פלעגט אזוי

 זיך פלעגט ^שר׳ן בשעת ראזע, ויױיפ זיין
 אונ גלאזעל איבעריג אײן נעמען מאכען
 אזוי פים די שטעלענדיג עפעס אהײם קומען

מחילה. קאלפעל אגעפענטעטע װי
 אשרײבער געװען איז ליניעװסקי אשר

 אונ ,זעכצעהן יא־ר א שױן N קאלאניע אין
 ער װ$ס ניט חידוש קײן ו.אר איז עם

טרונק; דעם ליעכ פשוט האטיטאקע
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 אונ ,געװאהנהייט א ון6 אױך קומט שילות
 צו ,אײגגעװאהנט גרינג זוי א איז נאך װאו

 פלי־ אין וױ ,טל<ופען ביטעלק צום װערען
 דער אונ אבלם־הילש ר׳ שולץ לעל קאז?

 פײנט ניט אויך האבען אײזיק ל׳ בייזיצער
 אגו־ טאקע אונ < טלונק־בלאגפק א געהאט

 זײנק לעם חוץ אונ ,טלונק־בלאנפען טען
 אונ ױדישע״ ון«די5 מענשען גוטע געװען

 קאלאניםטען״ דײטשישע ״די פון אויך נאך
 האפטאן פיליפ ,מיללער י^האן למשל װי

. אנלעלע נ^ך אונ
 בײ־ צום ,פױה־מ^לגען , װינטער־צײט

 שלײבט אונ פליקאז אין אשר זיצט שפיל,
 אװעק מען רארף לאפ^לט דעם .ראפארט א

 בײ׳ם זיצט שולץ לעל .גינעל װאס שיקק
 לאםקלאלקע, די לעכענט־איגעל אונ טיש
 לול־ גלױםע לי זיך לױכעלט בײזיצעל דעל
 פאלפלוי־ לי אויף אזוי גלאט קוקט אונ קע

 קומט מינוט לעל אין .פענסטעל לענע
 פיליפ מאלגען גוט אבלײטען מיט אלײן

 לעלט װאס ,לייטש א קאלאניסט א < האפמאן
.להבליל שמש לעם פון עלגעל ניט ױליש
 הויבט —אקעלט, אי, אפל^סט! אי,—

 ליא פון שנײ לעם{ *בטױיםלענליג אן< על
 קול־ לעם ון5 אונ שטיװעל גלאבע לאגגע,
 בעל־ גוטעל א :טוליפעל בלױליך־נלױן צינקען
 אלױסגעטױ־ ניט אהונד הײנט װאלט הבית

, שטוב פון בען , ,



 צו ן \ אונ ,
 פרי־
 דער
 פײנט
 אגו־
 וײנק

 אונ ׳
 פטען״
ופמאן

־  ביי

 ־ײבט
 אװעק
 בײ׳ם
 דקע׳
 לול־
 יפרוי־
 קומט
 פיליפ
 רעדט

 ♦ :דיל
 ־ױבט

 דיא ן
 קור־
 בעל־
עטרי־

 —געטליבק? דץ־ האט װאס אונ נו<—
 —אברם־הירש• ר׳ אשמײכעלע מיט פועגט
 בײ׳ט הײם דער אין רוהיג זיצען זיך ואלסט
4 פלונית׳טע דײן מיט קאװע טרינקען אונ אױװען

 פארויכערנדיג האפמאן זאגט— ? קאװע —
р וױי־ א < פע :לולקע פארצעלײענע לאנגע 

 ? אמת ניט ? אשר ר׳ ,הא משקה בערשע
 הייגט װי קעלט אזא נײ נאך בפרט אונ

. . . ז  נעמען ױין װאלט שאנער פיהל / נײן אי
♦בראנפק ביםלעך צו איצט .  • נאר קוקט .
 / האפמאן אלײן איבער זיך שלאגט — קוקט

 ישראל־ דעסיאטסקע דעם אויף אנװײזענדיג
 ארײננעקומק מינוט די איז װעלצער משה.

 פאר־■ נעמנך איז ער װי / זעהע :גאס פון
♦פראםט אויפ׳ן נעװא^ען גליװערט . . 
 איהם װאלט שנאפס אגלאזעל / בנאמנות

 נו א ? ישראל־משה .הא . .♦ געװען מחיה
 אונ פלײצעס די אויף פיס די אקארםט נעס
.שאנק אין שפרונג א גיב . ♦

 — !דערפרארק אויך אזוי שךן בין איך אי—
 געהן ניט װיל ער כלומר׳שט זיך מאכט

.ישראל־משה . .
ראפארט; דעס שרײנט אונ זיצט אשר

 !ראפארט דעם צו איז װעה אונ אך אז נאר
 רעם אױף שטעהט ארום צעהן אמינוט אץ

 אפאפיר ליגק אונ בראנפק. אפלאש טיש
אײערנײגעל. אבינדעל אונ מאםלינעס מיט
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:נײע»הױט א אן זיך ציהט אשל׳ן אויף
 פעל־ אין ער . לאפאלט װאם ,לאפאלט װער

 גרײ־ ןיעבען געמאכט בוידעם אין קראכען
.רגע ־איין אין זען

— קלעלט אוג קאפ פון דואל די ױיםט אשל
 טהוט װאם אבער .איבעלשלײבק דארף מק
.בראנפק טרונק גענומען-א שוין האט ער ? מען

 סוף א אהן זײן דאט פלעגט אזױ אונ
 געטלאפען ןיך האט אש־רןי מיט וואגען ביז

 אנ־ לאנג אױף איהם האט וואס אטעשה
 ♦ דעלגלאזעל צו חשק רעם געשלאגען

 גע־ בעזונדעלע געװק איז אשי׳ן כײ
 גע־. וױ .קלאמעל דעם מאיל מיט שאפטען
 דער גענאנגען מאיר׳ן נײ זיך אי־ ,ױײנכל-ך
. ♦בשתיקה ביםלעבװײס האנדעל  ין אונ.אי .

 .אזא פאלגעגאננען זײ צװישק אי־ז מאהל
געשפלעך:

 איך װעל י קאפיקע א ,לובעל פופצעהן —
.אלאילאזק ניט

 פופ־ שטײטש ,אשל ל׳ ,לחמנות האט —
י לובעלי? צעהן X װאלט ׳אפאטענט יאונ !הײסט װאס 

. ? טהײעלעל קאסטען ניט .  ' אױכ הײנט .
 .מיט אחתונה פעלפלאנטעל׳ן.אײך װעל איך

. ♦♦אלײן געלעכענט / נו ? פלאטאקאל א
.פאטענט א . . ■ וױיה אז אונ אך אז !

 פון עפעס האנדעל, גאנצק טײן צו איז
צוקעל— װ$ס װײם גאט .זיך דאכט אוינען



אונ חעגעכץ, װעקעם׳...  т גאנצען אין צ
 ק״ן װאסערע אריף םהורה פארא; אבער דאך

 דיא / דירה א ־נעהטט הײנט . קארבאװאנצעם
 גיט;דאך זיך װאלגערט דאם געצײג, גאנצע

 מײ־ קונדען די אונ ,גאסען די אין אומזיסט
 פונט האלכ א ■ײ~ ב״ה דאך איהר װייםט נע

 םינקע... אלויט < ציקער אפערטעל (ליבט
 ניט זײ פון מען קאן גליקען גרויםע קײן

.ציהען .  צעה־ א נעהמט / מיך פאלגט אט .
. נערעל .  עפעס נאך איך װעל קראם פון .

.■צושיקען . .
 אשװאנע געהאט האט לינעװםקי אשר

 אמת הארץ־אױך.. טאקיאשװאכע אונ קאפ
 מוז םוױדיעטעלטטװע אקציזנע אײן טאקע

 פון טאטע א — מען טהוט װאם אבער ,־זי־ן ־
. רחמנות א — .קינדער . ך. בי ע  ױדישע נ
.פרנםות . .ציי־טען שלעכטע . .  דארף מען .

.תיתי מהיכי מענשק א לעכען לאזען .דאך . . 
.אצעהנערעל לאןיזײן . י .

 דער נאך האט רובעל צע־ץ די אחוץ
 ראזינ־■ ליכט, פונט אפאר געשיקט קראמער

־װ.. ז. א. ציקאריע קעם,
 געלעקט פשוט אשר האט צױט׳ ערםטע די

 מען .קיאמער רעם טאיר ר׳ פין פינגער די
ק נעקענט האט ג אי  אין — קײפען אז אונ ,ב
 האט צײט מיטי־דער ,אבע? װעלװעלער. אלץ
 אונ עםק, ידעפ אגגעצויגק ■צופ־על שוין אשר
,מעשה גא:צע די געפטר׳ט גאר האט דאם



 שעפען צו אנגעהױבען מען האט אשל׳ן בײ
.קלענעצע א ון6 װי אזוי קלאמעל דער ון5

 ז$גט — ליכט קײן ניט^ איז עס ,אשל —
.ראזע ואן

.קראמעל אין שיק —
 ניט טהײ קײן װעט מ^רגען אױף —

.פטאיען
שיק. קראמעל אין —
.♦ ♦ זײף —

קלאמעל. אין
גע־ דז$ם ה$ט םוף א ,שפעטעל פריהער

♦ נעהמען מוזט
 װעלכע אמוהמע״ געװען איז ^שר׳ן בײ

 £ון וױיט ניט שטאטיל אין געװאוינט האט
 אונ באבע. א געװק איז ןי ק^ל^ניע♦ דעל
 װע״ געשא&טען. §ײנע גאנץ געמאכט האט
 מען דערצײהלט קלײדער אלמער איהר גען

 זאגט / שטיבעל איהר אין אונ ונפלאות» נטים
 ♦ גוטס ל$ם אלל פון געװען תמיד איז טען,

 ]מוהמע ]לעל מיט אז זיך פעלשטײהט עס
 שטאטעל ראס געקלונגק האט מאריאשע׳ן

 פון קרוין די געװען ןי איז אשל׳ן בײ אונ
 גע־ ניט >י איז קאלגע קײן משפחה♦ דער
 מוסל׳ן צײטענװײס פלעגט זי ח^טש אונ װען

 אבעל / גלאזעל דער צו חשק זײן פאר ^שר׳ן
 פעלגעםען ניט ןי פלעגט לעסטװעגען פון
 זײן פאר איהם, פאל מתנות בלײנגען צו

אױס־ אמאהל טאקע פלעגט אונ געזינלעל,



 מאהל פאױ א .אויך אגילרען מיט ען6העל
 קאל$־ אין אראבפאהרען ןי פלעגט יאהר אץ
 ^שר׳ן נײ פלעגט דאם .אבות קבר אױף ניע
 די טוב. ױם אגאנצער >ײן געזינד זיין אונ

 געדארפט !מען האט מאריאשע׳ן מוהמע
 אונ װארמעס אגעשמאקערק מיט זיין מכבד
 ^רט בעשטען דעם אויף שלאפען זי לאזען

.אױך חנפענען צו ביסעל א טאקי אונ . .
 דער געװען איז <!שר׳ן בײ בשעת פונקט

 געקו־ איהם צו איז קראמער מיט׳ן געשאפט
 אין .מאױאשע מוהמע די פאהיען צו מען

 טײערען דעם .אטומעל געװארען איז שטיב
/ מיט געװען מכבד מען האט גאסט הי  ט

 װם .פאױ׳ן געחאפט זיך ה^ט ראזע אונ
 אין געװען איז ראזע .װארמעס טוב׳דיגען

 צײט אײן אין בריה: אגרױםע עםק איהר
 געקוקט י אונ לאקשען נעװעלגערט זי האט

 אויף געד^רעװעט בכלל פיש, רי צו
שטעהט. װעלט די

ט / מאמע —  עלטע־ די געטהאן אזאג ד̂,
 ניטא ד$ך אין עס — מאשע < מײרעלע רע

.ױיך דער צו רײז קײן
 אװארף זיך האט ניט/ מיר אין װײ אוי, —

 מוח פונ׳ם גאר מיר איז עם — ראזע געטאן
 אין גיכער לויף מאשענקע״ לויף׳ ארוים.

. קיאמעל .  ,ר^זינקעס נאך געהס װארט .
 גיכער אהאלבפונטעל/ נעהם צוקער אונ

גיכער. לױף,



 לאם איז גיכען אין ,װייזל אוי אב^ד —
♦ פאקלעך אהן אונ ,צוליק געקומען מײדעלע

 שי* לאזמען ,ניט גיט מאטע..."ע־■ —
ער װיל; מעהל ♦ ♦ ♦ על זאגט ,געלד קען
שיקען טאטע ועל לאז באלגען♦.. ניט

׳ געלד♦
געטהאן אגעשלײ האט — שטײטש, —
אין ארײן דער׳מינוט א־־ץ איז װעלכעל אשר

 ראזעט־ I ניט 'גיט על דזייםט װאם —.קיך
 אלײן אראי זץ־ חאפ — הארץ מײן שקע

'״ שפעט שױן איז עס
 ריא אראפגעלאזק האט־אײלענזײג לאזע

 אטי־ געחאפט אלױף ,אלבעל פעלקאשעלטע
 עט־ '׳א׳ץ .אין״קראטעל אװעק איז אונ כעל
 אומגעיקהעיט זיך זי׳ האט אלום מינוט ליכע
 קענטיג אבעל צוקער-״ אינ לאזינקעם מיט
 אבגע־ איז אלץ ניט עפעם אז געװען איז

.גלאט גאנגק
 ,־■'מאהל לאסילעטצע איז לאס — אשל —
 על זאגט ,מעהל :מאן ידעם געזאגט ד האט
 עס .ניט-באלגק קאפיקע קײן על װעט
♦ נײן׳לובעל פאל מעהל שרין איהם קומט
 י געבען ניט װעט עלי — הײםט וואס י—
 צו אשל זיך בעוױיזען׳־האט איהם וױןל איך

 חתונה אזא מאבען איהם װעל אץ־ — קאבט
 מען װי פעלגעסק ,זיך לאכט .^ועט על אז

. I♦ איהם לופט
הוםט דעל דעלהאלט זיך האט רא אבעל



 האט ראזע אונ ׳מאריאשע מוהמע יער ון5
 לאקשענ־ רער צוא געטהאן אװארף זיך

.בלעט
 אלוטגעזעהען זיך מק האט אבעגד אין

ליכט. איזניטא,קײן עס אז
 ניט יעלװעט שיק! קראמעל, אין שיק — ■

 אשר ה$ט —געבק צו ניט העזה האבק
געזאגט»
 בערע־ זיך אביםעל רעםטװעגען״ פון

 ׳טיש צום געזעצט זיך ער האט כענענדיג
 ,קלאט-על צום צע-טעלע א אנגעשריבען .האט

 וכו׳/ החכם <־ל־הגגיר מליצה: מיט״אגאנצע
 ;עשלי־ צו נאך ער ־אט װאלטעל א צו אונ
 דער רצען״אין )װאס חושך װשבי די אז בען

ק פינםטער/ ט ע  ער מאיר׳ן;■ רבי איהם נ
 פונט א ב^יגיע;' זאל אונ т אזױ זײן זאל

 זיך ער . חאט יבקשה דעל אונטעל * ליכט
 ־אײעל פון קנעכט ״דעי אונטעיגעשריעבען':

לינעװסקי״♦ אשל כבוד,
 בקשה די הםתם מן האט קלאמעל דער
 געגע־ ה$ט ער אינ הארצעןי ־בײ׳-ן געריהרט

.בען . ליכט^ אהלאבפונט .
״ Г,/££Л•;' , , י' ־ . . ־ ־_; י

--------
» « * » : * ׳ ״ .с а г« » ך

 לונעל דעל האט מאלגען אױף אבעל
 דיא קאפ.־' אשר׳םי איבעל געטהאן אקלאפ
אויף ■ געלעכענט ׳ האט מאריאשע מו-המע



—  10 —п אונגליק צום איער פאהלען> אװעק מארגען
גע ^נגע־ העלערהױט דער פון איהר גײ האט
אזו דעם ברעכען , צײנער וי טהאן װײה הויבען
צו זײנען )דאם פוס לינקע די ציהען אינ רוקען

װאס קראנקען שטאנדיגע איהרע געװען
ש> ןאלבעי אײנעם״ אין קומען תמיד פלעגען
א ( + דריט קיאכ־ אונ אכצענדיג האט ןי אונ ..

ני» בלײבט זי אז ,געװען מודיע צעגדיג
זוו איז עס שבת♦ נאן דינסטאג אדער מאנטאג
П פליע־ בײ׳ן און ,שגת צו נאהנט שױן געװארען
קי , מעהל קי־ין ניט געװען ניט איז נעבעך מעניק
0 קײן ניט צוקער, קײן ױט אײער, קײן ניט
א קײן פון אנהויב קײן איז עם בקצור ,פלײש
ני אײנ־ זיך האט מאיר אינ געװען♦ ניט שבת
װ באר־ געװאלט ניט איפן בשום אונ געשפארט

מיט געטהא.ן םטראשע א איהם האט אשר . גען
כ קרא־ דער האט מאהל דעם אייף ,פראטאקאל א
$ ער מאכט פיאטאק^ל א פין אז געענטפערט מער

מחמת געװען איז גדלות זיין . םפאדיק א זיך
ו געױארען ער איז צײט לעצטע די װאס דעם
נ אז גערעכענט האט אונ שולץ בײ׳ן אתקיף
ן <קײן אשר׳ן פאר שוין ער דארף איצטער אמת דעם / דאך איז אשר .האגען ניט מורא
I שולץ׳ס, דעם װי מעהר נישט זאגעגדיג״

אונטערגענעבענער. אײן
טעות. א געהאט אבער האט קראמער דער

דעם אבנעריכט מען האט איז, עס װי
געפלאמט נעבעך האט ר^זען בײ שבח♦



 לןיין געװען ניט עם חרפה, אר6 פניס דער
 ניט ״ שמאלץ גאנזענע אויף לעגער געהאקטע

 לאנגען געװאלטדער האט ראזע קאמפאטװי א:א
 מיט זיך ד^בען דערפאר אבער טיש, צום

 מוהמעמאױא־ דער בײ געשטילט הילף גאטם
 תיכף זיך האט אונ.זי וױיטאגען אללע שען

 איהרע צו הײם א אװעקגעלאזען מארגען אױף
 זעלביגען דעם אין .קינפעטארענס געװאהנליכע

 אװעקגעפאהרע} קאלאניע דער פון איז ןונטאג
 חערםאן קײן הירש אברהם ר׳ שולץ דער

 מארגען אױף טאקי אונ ״ נעדאאימקעש קלײבען
 מאיר׳ן ר׳ צו געקומען ^שר אין פריה נאנץ

 קאלא־ — דײטשען צװײ מיט ,קראמעל אין
 אפראט^קאל געמאכט ה^ט אונ ניםטען,

.פיצעלעך אללע מיט איז מנהג דער װי
 ,מאיר ר׳ אנגעהױבען האט —,העיט

 $ן אשר׳ן ר׳ ^כצופיהרען זיך םטא^ענדיג
. ח$ך איז דאם , אוים העיט :זייט א . . .

 ױאלט ער װי אזוי געזעםען איז אשר נאר
 ער איז גאוה מיט .װאנר די װי טיינ זײן

 אונ געשויבען, אונ טיש לעבען נעזעםען
 גע־ אונטער פאניאטיע די האנען דערנאך
 אונגעבעטענע די אינ פי^ט^ק^ל דעם שייבען

.אװעקגעגאנגען זײנען גאםט
 ^שר׳ן ר׳ גײ איז ארום שעה האלבע א אין

: שמועם אזא פארגעקומק
מאיר? ר׳ זאגק״ איהר װאםװעט נו/ —
... דאך איז ד$ם ,$שר ו׳ ,צו הערט —

— И  —
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 אין גאמט האבען דאך דארף מען
. הארצען . . .

? הייעט װאס —
רובל, צעהן גענומק דאך האט 'אייהר־ —
♦פיעל אזוי מאהל א נאך אנגעבארגט אונ . . 
.דאך װעל איך . .

 רב < איהר װיללט זשע װאס טא נו —
ל אי ו . щ ГчС ?•: מ

 זאל װאס ,הערט אט ? איך װילל װאם —
 לאמיר אקיציר שינא־ם? מײנע טאהן אין־
 אײך״ ון6 דאך קומט עם *׳.'.־קוױט יזײן

..■ .קא־פ״קעס מיט רובעל ניין גאנצע
 פופצעהען? געבק-גאך איהר װעט — י
 רערט װאם I אײך מיט איז גאטט ,אי — י

? ר־בעל פיפצעהן !איהר
 װי פאײאליע זיך ער ציהט —,פיפצעהן —

. מאיר ר׳ ,פיפצעהן :גזלן קאלטער א
.אנער — ; . ?י׳׳3 .

 קײן האכ אין־ ־אונ ״ מאיר ר׳ ,יא יא, —
 גיב מאשע .אייך מיט שטיעסען צו ניט צײט

.אײעקגעהן דאייף איך < פעלץ טיין אהער
רנ ,זײן פאיט װעט זשע װאס טא —

л'С. г׳ игсцс^ שר^
+מאיר ר׳ ,געזאגט אײך דואב איך װי אט —

 האט ,טאטער א פון האיץ א האט איהר ־— .
 אױפשטעהענריג , קראמער דער אנגעהוייען

 זעכס —. פעלץ זיץ פערשפילענדיג ׳׳' אונ
. ? איהר װילט רובל . — ? נײן ? זיכען .



 יער מיט געטהאן אקלאפ ״עױ־האט אונ
 אונ־ בולטשענליג / אװעקגעגאנגען אוג טהיר
.כעס מיט לעלינאז טער
.גענען װעט על — . .נישטיקשה . .  האט .

 דער וױא נאכרעם < אשי ל׳ געקלעהרט
 נע* װעט על — אװעקגעגאנגק איז קראמער

. . ען  לעל װיסען ער זאל נישט־קשה, .ב
.פנים עזית

 א אז אפלאוױלע געװק איז דאמאלס
 געמוזט מען האט אקציז מכוח פראטאקאל

 וױ שפעטעל גיט נאטשאלםטװע צו אנשיקען
 גע« איז װיייעך לעם נאך אלום אטאג אין

 ה^בען געװאלט אבעל האט אשל .שליעבען
 . קלאמעל מיט׳ן זיך לינגען צו כלי צײט מעדל

 ניט פלאטאקאל לעם אין על האט לעליבעל
 װען טאג )לעם לאטע קײן אלײנגעשטעלט

 װעט על אז / לעכענענליג / געשליעבען( איז עם
 .לױנען װעט עם װען לאטע לי אלײנשטעלק

 געאײלט ניט טאקע זיך עם האט לעליבעל
 שוין איז קלאמעל לעל .מאיל׳ן מיט אבצוליגגען

 געבאטק ה$ט אונ מאהל אפאל געקימק
 זיך בײ פעםט געװען איז אשל ,לוכעל צעהן

 ,אונטעלגעגעבק זיך א£של װאלט מאילי אונ
 אונטעליי אידום האט ,זײנע פלוניה׳טע לי ,נאל

 גע» האט אלום טעג פאל א און ..געהעטצט
 װעלכעל ,שולץ לעל צופאהלק קומען דאלפט

 פלאטאקאל דעל לאזק ניט הםתם מן װעט
געלעבעגט האט )אזוי וױיטעל געהן ן#ל



 זעהן נאך װעלק מיר אונ — ״ מאיריכע(
 האט — !שבור דעם אן ,איהם אן נקמה

 ניט מאהל קײן גלאט האט מאיר . געזאגט זי
 זײן אנטקעגען ןאגען צו העזה קײן געהאט

 דער־ מאהל קײן איהם פלעגט זי וױיל ,וױיב
 ער האט מאהל ראם נאר < דערלאזען צוניט
 מיטגעשטימט הארצען גאנצען מיט׳ן טאקי
רײד. איהרע מיט

 טאג״ אפאר נאך אכגעגאנגק אין עם
 צו געגאנגען ניט מעהר שוין איז מאיר
 װאם מיט ניט װײסען מיר אונ ,אשר׳ן

 דא נאר ,געענדיגט זיך װאלט מעשה די
 שטן״ דער אײינגעמישט פשוט ןיך האט

 אלץ אונ —,גלאזליך פאר שליממזלױגע די
 פיס ריא .מיט איבערגעקעהערט זיך האט

»ארויף
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 אין געזעסק אשר זיך איז אײנמאהל
 א אר5 פאספארט א געשריבען אונ פריקא»

 האכער פאספארטען ♦ חייםקארפ קאלאגיסט
 אונ־ געדארפט האט חדשים דרײ אויף װי

 קא׳■ די ון6 פאפעטשיטעל דער טערשרײבען
 דעי יןא װאוינק פלעגט וועלכעױ < לאױעם

 פאספארט דעם — נהר־טב. קאלאניע
 ו דער און פריקאז אין שרײבען מען לעגט6

אלײן פלעגט < געווק אין דאט פאס װעמעס



♦ חתימה זײן נאך פאפעטשיטעל צוט פארען
 חײם געקומען איז> פאספארט נאכ׳ן

 געװאוםט. שוין האט זי מאמע. קארפ׳ם
 ער אשר׳ן ר׳ נעהמען קאן מען װאס מיט
 האט אונ עסק״ דעם פערציהען ניט זאל

 קװארט האלבע א טיש אויפץ געשטעלט טאקי
 אשר .בײגעל אונ מאסלינעס די מיט י׳׳ש

 װײטער / פערביסען אגלאזעל״ געגומען האט
 ער האט דערנאך — אגלאזעל גענומען

 ,ארבײט רער צו גענומען געשטאק זיך
 קארפ׳ם חײם שױן איז ארום שעה א אין אונ

 פוהר געדונגענע א אץ געפאהרען מאמע
 פאקעט א זיך מיט פיהרענדיג ,נהר־טנ קײן

.פאס אנגעשריבענעם אי־ן מיט אונ ראפארט א
 אנע־ גאר געװען איז פאפעטשיטעל דער

 די ון6 ער איז געװען .מענש םאיט זונדער
 , טבע די געהאט זיך האט אונ ״ װא־עננע

 ,מיטיאבקשה קוסען איהם צו פלעגט מען װען
 !װאן״ *פאשאל :טהאן צו דונער א כל קודם
 פענםטער די אז ,קול שרעקליכען אזא מ־ט

 דעי לכתחלהפלעגט .טרײםלען זיך פלעגק
 אײן װי חדר ון5 ארױספליהק בעליבקשה

 .לשון אהן אונ ןינען אהן , אבגעבריהטער
 נאטור די געװאוםט שוין האט װאם דער
 פינף אין דך פלעגט נאטשאלניק דעס פון

 חדר אין ארײנגעהען װײטער ארום כינוט
 װאנק גיז טהיר נעגען אישטעלען זיך אונ

מהאן אקעהר איהס װעט נאטשאלניק רער
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 נאטשאלניקשטייהט יער .אױגען ןײמג'לילטיגע
 פא־ עפעס אונטער חתמה׳ט אונ טיש בײ׳ןי

 אזא מיט אירום נײ םקריפעט פען די ,פיערען
 ער ראם מײנ$ קאן מען אז ,התלהגות מין

 שיםען וועגען פריגאװאר א אונטער שליײבט
. 'גזלנים װאליד באנדע א

 בעל־י דעםי ער״ ״בעמעיקט פלעצליך״
* בקשה^ ד ש׳ כ׳  י ^

 םטי1דאר װאש■ ׳נו' '
 נא־ דער ,יעםק זיין דערצייוזלט יענער

 דיא:צו נעהמט ^ױם/> אייהם הארמ שאלניק
 רי אפ שוין אונידער'״נאך'הײנגט ׳ פאפיערען

 אינבע־ איז ייענער אויב . עטק דעם §ון זאך
 פא־ זײנע מיט /־טהוטמען גערעכט דינגט

 ניט, אויב ויייך♦ צו דארף יעס פיערקי׳װי
 ביז עצמית די לאנג אזױ איהם מען־ ציהט

 ער 'פערשטעהן צו׳ איהם’::גיט' מען רואנעץ
 פיםמאװאדיטעל מיט׳ין זײן״ ״םישב זיך זאל

 שטאיקע ״א איז ■פיםמאװאדיטעל־ בײן
 צווײ האט ער .פאפאטשיטעל. מיט׳ן אדודות

 האזיאי־ גוטע א זיעשאפט; אװאלד מױער׳ן,
 צופרע־ זײער איז פאפעטשיטעל דער םטורע.

 פיםמאװאדימעל/רערי־פיםמאװאי מיט׳ן ו־ען
.גאטשאלניק זיין פון פינגער די לעקט דיטעל

. אונ זידגלאט גײהט אלץ אונ . . ײן פ
с׳с?а 'Ага ггтеяг ף»י ־׳״״ т г'Г зят. п־*̂»  гг 

אין זיצט אשר פראסט, שטארק)נ'ר א

— ¥<б -־־־



 עמ ♦ םטש$טק די אויף קלאפט אונ פױקאז
 דיעםטאטםקע דער ישראל־משה ארײן קומט

 אונ־ אן הױבט :,א בוױאן ברעטניע א מיט
 אױף_ זץ־ טען״רינט’♦ היובע:י4 טערצוהײצק

 הײלנךגק עפעפ זיך ו$ט זי פאטשט. רער
 האט ישראל־משה אונ פערשפעטיגט מאהלן

 פאטשער ,דער כאטקע איז צו מורא שױן
ר־ען פערפיארען ניטי ג$ו ,רחמנא־לצלן געו̂י , 
 א דערהארט זיך ה$ט דע־־ינען , ג-טען אין

.אנגעפאהו־ק איז פאטשט ױ אונ גלעקעל
 .א.געזונדער פאטשטער/ ,ךער מאטעל

 װ^ליקעם״אין הױכע אין כחור/ יױטהער
 אױינ־ איז — , פעלץ שעפםענעפ גרױםען א

 דעם דערלאנגט האט אונ חרר אין געפאלען
 1ער דערנאך.הא.ט . פאקעטק דרײ שו־ײבער״

 געיעצט. ' אוג.אייעק פעלץ. ךעם אויםגעטהאן
 :גע־. .^נגעהױגען אונ הךיבע דערל ויך״נעבק

נםיעה דיםיאטםק׳ן.זײן דעם שלײבק
 1חאט— די,ױאללקעםי. אב, .חאטש ;וױש —

 ישראל־משה,.' געטר,^ן אלאפ .פ.עפ מיט זיך
 דיר גױ' .ד$ך 'איזי פ־פ די 'אונטער ,זעה

го. го; (.א*ג;בלאטע'^ גאנצ;ע א
 .אנ־ שנזהה ט־ט חאט —!,אוטװעחרעט—

 אױפ׳ן חתימה ’.י''ױ לײענדיג , געזאגט.^אשר
 .,די4ה^ט.געש^ט.אי טען װעלכען פריגאװאר

' אוטװערזדען אױף פ^פעטשיטעלפטװע
 у זיך צוטהײלען אמער מכוח א־ז דאם —
.דעםאטםקי דעיר געטרו^ן פרעג א ה$ט
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אי ♦ י* -
מ> האט ,$שר ר׳ < געזאגט אײך ד#ך האב איך—

ישראל־ זאקאניק דער אױסגערופען גדלות מיט

או
זאק^ן דער ,זיך פארשטײהט עם —:משה
.אז ז^גט . .

נא אחאפ זץ־ ער ה$ט דערינען מיטען אין
פ? .אױבען צום געטהאן
הו ר.$ט ? פאראן נ^ך איז װאם אונ ,נו —
נ* .געפרעגט װײטער ער
װו מען ,סענ$ק#פ דעם מכוח איז דאס —
לו' .דײטשען די מיט צוטהײלען שוין אונז װעט
ח זאלעװע״ איך איד, א נין איך װי —

מאטקע #נגעצונדען מ$ר,ל א מיט זיך ד^ט
די קארטא- דעם אװעקגעגעבען איך װאלט אי
או אראיאה־3 דאס פאר כיבור א פיליפקען פעל

מיר קאםען יאהר צעהן ,קלײנ־גקײט א !ריגע
ווו נא עיםט ;אונזערע ד$ם ד#ך איז ... ארט דעם
ה: אנגעטרא־ זיך האט דײטש דער ״ טוב ױם גוט דיר
שו .נען . . מסתמה געדאנקען מח ער ;נו . . איך .
הן וס3 מיט׳ן רוק אזא געגעבען דאמ^לם איהם האב
מ איז קאםע די און צאנער די געקליבען האט ער אז
!3 העלפט. דער אויף געװארען צושפרונגען
(3 :אשר צולאכט זיך האט !חא-־-חא—חא —

—חא פיליפקען? געגעבען האםט מאטקע דו
и Vוױעדער ער האט — ? װאנץ דו חא!—חא
זי: .קאנװערט לעצטען דעם אפענדינ ,געלאכט
םו מאט־ בעלײדיגט זיך האט — אשר ר׳ —

'3 לאכט װאם ,אזױ איהר לאכט װאס — קע



 בײקו־ ניט קאן איך איז? װאס ׳אזױ איהר
.ח$ך בין איך ? פיליפקען מען . .

 אשר איהם איז —,לײענען לאז ,װארט —
 פאר־ ה$ט אונ רײד, די אין ארײנגעפאלען

 דריטען פון פאפיער דעם נאנדערגענומק
 — פריקאז״/ דעם בעפעהל ״איך —,פאקעט

 גלײך * —,לײענק צו אנגעהויבען ער האט
 קאנ־ אונטער שיקען דערפון ערהאלטען נאך
 די אין דײטשען־ק^ניםטען צװי פון װ^י

 פ^פעטשיטעלםטװע דער פון קאנצעלאריע
.פי סעלםקען דעם . .פי . . .
̂שר׳ן בײ —  אין פינסטער געװ^רען איז ?

 פערציטערט געװארען איז ער אױגען, רי
װאנד. די װי בלײך אונ

 פאר ! ראס איז װאט ! עולם של רבונו —
 ער אונ ,געטה^ן אגעשרײ ער ה*ט װ?ם?

 שרעקליכע די לײענען גענומען װייטער האט
 גע־ ניט טעות קײן אבער האט ער שורוה.

 נעשטא־ פארט איז פאפיער דעם אין .האט
ק  שיקען גלײך אשר׳ן איהם, זאל מען אן נ

 דער ון6 קאנצעלאויע די אין ק^נװאיעס פ^ד
♦ פאפעטשיטעלםטװע

. ? קאגװ^ניעם פאד .  פאד ,ז^גט איהר .
 גײ־ דער געפרעגט א״בער האט ? קאנװאיעם

 דעשיאט־ דער אז ,עפשטײן אײזיק ר׳ ,זיצער
 פא־ דעם װעגען אנגעז^גט איהם ה$ט םקי

רבונו ,אזױנם דואש אי? זשע װ^ש — פיער
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 גע־ אלאז זיך האט ער אונ — עולם של
♦ אשר׳ן צו טהאן
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 אױפ־ זץ־ האט געפילדער אשרעקליצער
 אז / ראזע .שטוב אין בױ•.^שר׳ן געדןױבען

 דעם פון זיך צו. געקומען אביםעל איז זי
 דעם אױף ^נגעפאלען איז ,שיעק ערשטק

4 אשר׳ן אונגליקליצען
 זאלםט מײנער.! רוצח ̂ גזלן גװאלר״ —
 !אנגעמאנט האםטו װאם ,זאגען גלי־ך מיר
. ריר איך הײם ׳ זאג .מיר ז^ג / זאג

 עס , פעישטײנערט װי געזעסען איז אשר
 דער פון — שכנות די אנגעלאפען זײנען

 פון אונ אשערענקא יענטעל זײט רעבטער
 מיט טשװאק דװאשקע זייט לינקער דער

 װאם ,מיידעלע י פערוױינטער צוקודעלטער א
 ון5 . ־געװײנט אונ געחליפעט נעבעך האט
 אריץ ערםט זײנען װאס .•■קלא© מאמעם דער

 דערשפי־ געשטאראט. זיך האבען >ײ ♦איוןר
 גלײך כדי ,געטיאפען זיך ה$ט עס װאס ױען
 צװי־ נײס די פארנאנדערטראגען שהױת אהן
 (אײ^יק ר׳ בײןיצער תןר .שכנים די שען

 איבעױגע־ זײער געװען אױך איז װעלכער
 גע־ זץ־ האט פ^פיער, דעם מיט שראקק
 פאר דאס איז ' װאם ,מוח דעם ׳ בראכען
מיט אשר׳ן פערשאטען האט ער אונ אצרה״



 הטצאות אונ דעות געזאגט האט ;שאלחת
 מלן ״אז געזאגט םוף כל סוף האט אונ

 אונ ׳ פאהרען מוז מען ,זײן מאריך ניט טאהר
.האנר״׳ איןגאטס איז זיין װײטערװעט װאם . .

גרעסע־ א נאיך אנגעהױבען זיך האט עם
 איב געקלאגט האט ראזע םומאטאכע, רע

 האט עס אז אטױטען. נאך וױ געשריק
 ון6 נלאקעל דעם פון גלינגק דאם דערהארט זיך

 צום צוגעפאהרען- איז װאט טראיקע דער
 האט ,אשי־׳ן צופיהרען אװ־עק כדי טהױער

 יפוש־ ‘זײ קלינלען דאם אז געדאכט ראזען זיך
Щ-'■ - י קדישה. חבלה נ*ת קעס

 אונ דעױמאנט >' זיך זי האט טאקע רא נאר
 זי- װאט הארץ די געריסטען איהר האט עם

 אױפ׳ן עפעם 'אנגױיטען ױטפאםפײעט האט
.ל־ פא^ װעגי

גאנ* דעים יפון בעגלײטעט■ םוף< יכל םוף
 אוני :שליטען אץ אױיין אשר איז עולם צען
 אונ גלאקעל מיט׳ן קלינגענדיג ■ טראיקע די

 זיך האט ,פאלאזעם די מיט םקריפענדיג
, גאס די אינער אװעקגעטראגק

 הא£ —!נזעשה א פאר דאם איז װאט —
 אונ יענטעל מוח דעם געבראכען זיך בען

 פארררום פאי ליפק די בײםענדיג ,דװאשקע
.געװאוםט נישט גאר האבק זייי װאט
 רבונו געטױאפק, דאס ;יך האט װאם —

 ברעבענ־י ראזע געיאמערט יהאט ,עולם של
1 85 .האנד די זײג



*

 זיך האט װאם זײן? ד$ס קאן װ$ס —
 דער געקלעהרט האט ,טרעפען געק^נט
 גײהענדיג פאװאלינקע אײזיק״ ר׳ בײזיצער.

у אױף װײטענם דער פון קוקענדיג אונ הײם 
♦ טר$יקע דער
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װ#ס. «$ט ױך האט ען6געטרא
 צו״ פאקעט טיט׳ן איז קאױפיכע בשעת

 דער ון6 קאנצעלאריע דער צו געגאנגען
 וױם^קא־ ״זײן נײ איז < פאפעטשיטעלםטװע

 אלעל־י אין .ט$ג שלעכטער א געװען ר^דיע״
 שלײדערען אונ ען5װאר ער פלעגט טאג נע

 פוד א דערצאהלט מען *פילדערן אונ שרײען
 איהם נײ זיך פלעגט איגערגאנג מין אזא אז

 גע־ זיך האט ד^ם אונ $פט, גאנץ װײזען
 זײן .געשעפטען הײמישע זײנע אהן װענדט

 ,אשת־חיל אײן פרוי איין געװען איז וױיב
 אז געלןארעז געװײנט אן קינדװײז פון איז אונ

 בעשטאנ־ א זײן מוז װײג אונ מאן צװישען
 פלעגט מינוטען אזױנע אין מלחכוה. דיגע
 ^נטרײבען ק^כען נאטשאלניק הערר דער

 שרעקעדיגען קײן אניט אױף אפילו אפחד
 חלילה ער פלעגט אמת׳ן דער אין .מענשען
 שלעכטער קײן וױיל שאטען, ניט קײנעם
 טומעל נאר ,געװען ניט ג^ר ער איז מענש

♦ אסך זײן טאג יענע אין £לעגט



זיר
־ער
;דיג
*ויף

צו־
דער
*קא־
!־על־
ערק
*םור
איהם
נע־

 זײן ,
 יחיל./.

 אז ען
 ןטאנ־
 :לעגט
 יײבען
 ;דיגען
 חלילה
 יכטער
שומעל

 אין געקומען איז קארפיכע אלטע די
 םטאראז דער ,פריה זײער קאנצעליאריע

 .שנײ ון6 הויף דעם געוײניגט נאך האט
 ארײנגעהן זאל זי געװען מסכים האט ער
 האט זי אנװארעמען. זיך קאנצעליאי־יע אין
 גרוים מיט אונ פים די אויםגעװישט גוט
 דיקליאמקע פאר גענרמען שטיל ארץזיך דרך

* טהיר דער ון5
 אינ״ ון5 זיך האט דארט? איז װער —

 בייזער הײזעריגער א הארען געלאזט װײניג
♦ קול

 צר אגעהױבק װאס נאר האט אידענע די
 זיך האט רגע דער אין נאר ענטפערען״

 אונ אשטוהל אפ הקט מען װי דערהארט
 װי־ ״זײן בעװיזען זיך האט אנטקעגען איהר

 פארנאנרערגעשפילעטען א מיט םאקאראריע״
 אל־ אברײטק אין העמד, דעי פון קראגען

 צופודעלטע קאפנע א מיט אונ חאלאט טען
.קאפ אױפ׳ז האר
 א האט —!מאידא ןיראװםקא ,ארויס —

 דיאײערען אין ױדענע דעד געטהאן דונער
 אפגע־ שיעין פאר זיך אייסער איז זי אז

. טהיר דער ון5 שפרונגען
 האט —!איװא־אן (שװארציהאר אױואן —

אשאס. דערהארט וױיטער זיך
 ניט געלאפעי גלײך איז םטאראז דער

לעבעריג. ניט טױט
ד.אט זידלערײ וױלרע אונ קוללת מיט
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̂סי ז^ל מען עהלט5בע וױסאקאראריע״ .«זײן
 אין פריהשטיג אונ טהײ דערלאנגען ז;,־איהם

י געטהאן מםתמה ער האט )דאס • קאנצעלאריע
זײנער(. וױיב דער להכעיס צו אויף

ל|אר< אױטגעטרונ־ האבען נאטשאלםטװע אז.לי
דערהארט װײטער >יך האט טהײ גלאל א קען

איהי . אידונער.
װערק! ק5גערו זאל זיראװקע די —

ץ־י לע־ ניט טױט ניט ארײן איז ױדענע די
> איז 'י שו־עק מיט האט אונ זיך״ נײגענד־יג בעריג׳

י פאקעט♦ דעם דעולאנגט
ם״ , געשע£ט א פאר װאס ,קױיכםטו װאו —

אויף איז —דיך מען ח־פט וױ װאנעןי? פון
ז'כ, " מיטכעס ,נאטשאלניק דעי אנגעפאלען איהל ,

׳ פ־ אפענדיג אוגד קאנװערט דעם רײםענױג
^ .ראפאיט -,דעם י י

с ?■!*♦* אם—א—
דער װאם זאגען צו איז.ניט-שװער עם —
(יאס זןןהן, דער דארט האט פאפאטשיטעל הערר

_־ , ;בעשרײיק -צו איז אוגמאגליך 4 שװער -נאר
 וױא נאכדעם געטראפען זיך האט עם װאם

דערזעהען... דאס האט ער
.ראפאיט — . . ♦פאםפארט ! װ־ . ♦ ! א ד זי

.קא . ..-,פראטאקאל ! . . ♦ ♦»4יןלאמעל !
פארשטע־ ױעלען װאלט איך אױב < נײן

 איגײט אונ זירט אונ קאכט עם װי לען
' געלױנט שר.6א װאלט סמנטױן״ טײך דער ^ ־

ז -געשריי. װילרען דעם בעשרײען פרובען צו
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 קרי־צען אונ טופען ;קוױטשען ,חױפען דאט
 מענשעשען א אױף ^יער—צאהן, די מיט
.א־בערציגעבען שװערי ד^ס־ איז לשון

 וױםא־ זיין״ טאקי האט אמת׳ן דער אץ
 פא^פארט קארפם ■חײם אנשטאט קאראדיע
 ! זאף אשרעקליכע פאקעט אין דעחעהען

 איוךי־ פון אבלאטעל אפשר, מײנט איהר
 לײבםער־ אלטען שטיקעל א אדער םידור שק
 פאספארט דעם אנשטאד .י ארגער , ? ד-אק
 װאם ,■פאםפארט װעגען • ױאפארט מיט׳ן איז
 װעלגער אויף ־קאנװערט אץ געלעגען איז
 ״Со вло—*ונגעשריעבען געװען איז עם

"ложетемъ бланка для паспорта
 ■געלעגען גאר — אביםעל קלײניגקײט■ א

 , מאיר קראמער דעם דועגען , אפ־ראטא^אל
 װי דערבײ .פאטענט א אהן האגרעלט װאס
 פראטא־ אין נאך איז געדײנקכן לעןער דער

. דאטע קײן געשטאנען קאל-ניט .  אין צ• .
זאך? שרעקליכע קיין ניט דאפ

 צװײ- שלימ־טזל־ד־גע ׳פערשאלטענע/ אי,
;!גלאזליך ׳ .у:

׳!־׳ГИГ־‘ -

; гар.'щЦуа г- '•.׳ч:־׳:  •זצ״־ט ,נ
и ״,״ ף״וציא ך« ט׳טפי רא •

 .אװעק־ אשר׳ם נ^ך אנאנד נאך טאג דרײ
 אין װי געקאנט קאלאױע אין האט פאוזױען

 :נערעדט..וו־:>נ־ האט,.נאי מק אונ איקעסעל,
קײנער :אונ צופאל/ שרעקל-כען גק-יחנם



 בעדײ־ קאן דאס װאס געװאוםט ניט האט
 עולס דער האט גאס אלטער דער אױף .טען
 מען װעט אשר׳ן אז געזאגט, קול אײן אין
 קיץ גלײך פאעטאפו״ שיקען נהר־טב פון

 אב־ איהם מען װעט דארטק אונ ,חערסאן
 ארעםטאנטםקע דרײ יאהר א אויף געבען

 גע־ מען האט גאס נײער דער אויף ראטע,
 / גערעכענט האנק אײניגע ,אנדערש רעדט

ק װעט אשר׳ן אז  ארעק־ פאר אפגעגען מ
 מען אז געפסקענט ר,אבק אנדערע די ,רוט

 א אױף זעצען אװעק סך־הכל איהם װעט
 נאך האבען דריטע די אועםט, פאד חודש
 20 ביז 15 ון5 שטראף א געװען מוםיף
 / היטץ גרױם מיט זיך מען האט געקריגט .רובל

 אר6 נאר ,פײערדיגע געװען זײנען וכוחים
 שטראף געזוכט מען האט װען פאר װאם,

 גע־ ער האט אזינד אר5 װאס אשר׳ן פאר
.געװאוסט ניט קײנער האט דאם ,טהאן

 גע* האבען װאס אזעלכע געװען ס׳איז
 דיא אויף גזירה אנײע איז דאס אז ױעצענט

 כל אויף גאר, שר6א ארער קאלאניע גאנצע
.ישראל

.װעלט די געקערט האט עס בקצור
 א געװען איז שטוב אין אשר׳ן בײ

 אין נאר געפאםט, האט ראזע תוכדוה.
 ברױט שטיקעל א אױפעםען זי פלעגט איענד

 זי פלעגט מיטרעם אונ , טילך ביםעל א מיט
אפגעלא־י .לעת מעת גאנצען א איכערקומק



(
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אנגעטהאן אינ הו*ר פודערטע צו מיט זען, בעדײי־
#לטער װיא אזוי עפעם ר^זע אין אבי־וױ״ а »

כען קינדער רי ,געװ^רען געװאלגערט זיך ה̂ו מען ;ט
הא־ געוױינט ד^נען , נאקעטע ,הונגעריגע קײן ו

די בײ איינע רײםענדיג געשל^גען, זיך בען <*ב־ ;ם
װארע־ קײן .מויל ון6 ניםען דעם אנדערע ןנטסקע

גע־ נישט גאר טאג די אין ר^זע ה?*ט מעס גע־ ען
אונ אושערענק^ יענטעל שכנות די קאכט/ ,כענט

ר^זען, געטרײםט האבען טשװ^ק דוו^שקע אר־עק־
אי , סכנה אזא ניט גאר אין עס אז ז^געבדיג מען אז

אונ מענשען׳ אויך לעבען סיביר אין אפילו א *־יף
או־ע־י נאר זײן װעט הכל סך אז נז$ך בפױט נאו ען

למשל נעהמען ל^מיר ז$ט !ו^טעס סטאנטסקע 20 ניז
ך״ וױיםט איהר —ניםנ׳ן ראזעװער ניסן ד̂ז ,היטץ

איאד,ר האט ער :שדה־מנוחה מאל<( ון6 אר5 *
חערסאן׳ אין גאםען די געגרוקירט צוױי שטראף

אונ ארעםטאנטק די מיט קאשע געגעסען גע־ ד
.איצטער ־אונ ,בז$וד די געג^לט . הלואי . .:ט

.געװארען געז^גט אונז אויף . פאר װ^ס . גע* גן
.געטוזאן האט טאבטער ?ײן שידוך א . ניט . דיא יף

. הארץ ראס זיך עסט .  אױף רחמנות ד^ט .
.קינדערלאך אײערע . טהז^ן... מען »$ל װ$ס .

בל וויף

.נאמען ליעבען זײן ון5 איז אלץ . . ! ט.‘
ניט מרײעסטוגנען זײעױע האבען ר^זען א װען
פלוידע־ דאס געהארט האט זי ,בערוהיגט אין *ר

רדוטנות־ ערע ן גע״עהן שבנות״ די פון רען ברױט
א־הר בײ איז הארצען אויפ׳ן אונ פנימ׳ער דיגע זי לעגט

—עולם׳׳ של *רגונו —.געלעגען שטײן א װי פגעל^



 געזינ־ אץ־ האב ױאם <'טיט געקלעהלט זי האט
 גע־ אי» װאפ פאל ? דיל אנטקעגען דיגט

 אונגליקליכע מײן אױף אומגליק אזא פאלען
 װי דערמאנט זיך האט ראזע אונ — ?׳<׳ קאפ

.מײדעל יונגע -א ,קינד א ׳ געװק איז זי׳ .V׳ 
 בה־ א ־געװען טאטע־מאמע איהר נײ איז זי

. יחידה . .  אחא^ אשטוב, י געװען איז עם .
.זיאםטװע . . פערד . .  װיא געװק איז אלץ .
 גראטעגעס אניט אץ אפילו .איז געהאריג

 כל ון6 געװק שטוג אין זײ בײ איז יאהר
. *..׳ ̂פ/גן זײ אכגו-ד פאל װאס טו  ;גע? ד־י

.אלעמען-. •פון האט  אטשי־ א-רעוױזאר/ .
 זײ. נײ ינאל פלעגט—קוטען פלעגט נאװניק

. םטאנציע רי ןײן .  אל״כט־גען < טאטע דעל .
 שטאנדיג ,פלעגט—האבען■ '>ער6זא עדן גן

. . איהר אויף קוקענרי־ג זאגען,  װעל דיל .
. בעלדיטשעװ פון דותן א קליגען.י איך . . 

.גלױפען א םוחל א . .האלציגערגאט אױ; . . . . ! 
 ניט ״אב־על, װאלט •איך' . ־־(*ז־אונאיצט

 אײף.מ*ין-מזל...גע־ קלאנען ניט זעלעען״
 װ^לטען איצטעל.*,.,אונ״װייטעל ביז לעכט

 יאה־. ‘ל אױשגעלעבט איז עפ -וױ אױך מיל
.לען .  .... אלמנה אײן בלײבען ^בעל .

 װיא אײנם אלץ• איז ךאפ !־עולם של לגונו
♦אלמנה .אײן בלײבען . .  אפ־ אץ מאן דעל !

.טל*ג . ... מיל צו ווײ 4 + +^םטל^ג! אין; .
 װיא - פענאנדעלגעװײגט - זיך האט ל^זע

^י אקליץ ^ ל ה נ ט־ט׳ן צוגענ*אלק א־ז קי



 באקען איהוע איבעי אונ טיש צום קאפ
 טרעה־־ען/ געגאםעןיהײסע זיך האנק

 אויםגע״ יאיהר זיך־ האט מאהל א מיט
!*ךידער־ הץ.ט וױיט־׳ויױיט אזיערגעץ דאכט,

 אגלאקע־ פון קלעגעךי 'הילכיגע דאים הארט ״
 אונ געװא־ען ״ פערציטערט איז זי ׳לע

.צ־הא־ען ’ ־זיך אנגעהױבען האט .  אױפ׳ן .
 דרײענד וױנר, דער 'געברומט ■ האט גאם ־

 אװילדען'גע־ מיט צייטענווײם אונ שױי רעם
 קלינ־ דאס קוימק אין -פײפענדיג ו־ויש
 אונ נעהענטער אלץ געהארט זיך יהאט גען

 אױפגעהארט ענדליך האט אונ < ׳שטאױקער >
 זיך האט ךאזע שיטוב.' נעבען קלינגק -צו

 צו געטהאן אװ^רף לענעדיג ניט טויט נ<ט:-
 טהיר. דער
 — איך! ,ראזעטשקע איך בין דאס —

 ,אשרץ פון קול ׳דער דערהארט האט-זיך
. שליטק ון5 ארױםגעקראכק װעלכ־ער״איזי

א» דעחעהק, ־ראזע האט רגע אײן אין
 אץ ניט איז ער יאז < אשר א״ה־■' איז .דאס

 אגע־ מיט ניט אונ ,קלײדער ארעםטאנטםקע
 רא־ זיך אמשוגענע-האט װי בארר׳ ג^לטע

האלז ׳ן5אױ איהם צו געטהאן אווארף .זע
טרעהרעז\- בעגאסעןימיט זיך האט אונ

т. п а*-־־ с щ с  V  «.гг • ־ ־ ײל
י ׳זג-; ! ׳л% הכהכאױיד י
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לט זיך האט .עם װאם צרה די געז̂ז



 אװעק איז קאפ, אשר׳ם אויף אױםטרײסלען
 געדארפט זיך האט ראזע אמה .חםד״ «מיט

 אױ־ קױפען צו האפענונג דער ון5 אפזאגען
 שוין האט זי װעלכע אױף כהמה א יריד פען
 קא־ צו אקאפיקע געקליבען יאהר צװײ פון

 דאנ־ אשר האט ,פאר דער אבער פיקע
 די גאלען ניט געדארפט ניט גאט, קען

.קאשע ארעםטאנטםקע קײן עםען ניט בארד . . 
 האט עם װאם בעשױיכען ניט װעלק מיר
 אין אנגעקומק איז ער כשעת געטהאן זיך
 ,פאפעטשיטעלםטװע דער ון5 קאנצעליארע די

 דעם ון6 הילף דער מיט אז איז עיקר דער
 האט / זײן ער זאל געזינד ,יםמאװאדיטעל5

 אנגענומען חסר מיט וױםאקאראדיע״ »זײן
 אהײם געקומען איז אשר אונ + חרטה זיין

 קײן בעשלוס אפעםטען מיט אונ גשלום
 דער צו צוריהרען ניט זיך מיעהער מאהל

.גלאזעל פערשאלטענע . .
 8 ראןע האט שלאף פאר׳ן אװענד אין

געטהאן: רעג6 ,Vוױעפיעל — ן
.גאנצען אין ,זיך פערשטײהט עס — . , 
. אשר געענטפערט דזאט
 רעט , ארויס איהם זאל כאקאם ,אה —
. דיר האםטו אט גזלן! . ה!, מ ה ב א
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 פארצושטעלען שװער זיך .איז עס
 צערע־ אדן פאראד מעהר מיט שדכנות
 געװעזען װאלט כלה די אפילו װען ׳ מאניק

 שדכנות די װי ,טאיטער א קאניגם א
 אונ־ האט קאלאמעע פון גאלדרײך װאם

 ער .פאמיליע פײערשטײנ׳ס אין טערנומען
 אײנע אליהו זז־הן זײן פיר פערלאנגט האט

 האט אגפאנגס .טאכטער פײערשטײנ׳ס פון
 דער צו געשיקט ,זיך פיהרט עם װי ,ער

 װעלכק אהן שדכן, א אטער3 ברױט׳ס
 אנגעלעגענהײטען זאלכע א אין זיך קאן מאן
 דער װי נאכהער ערשט און ,בעגעהן ניט

 און דופק דעם געטהאן אטאפ האט שדבן
 פײערשטײן דאם ,געװארען קלאר איז עס
 זײען ,גענײגט זעהר שדוך דעם צו איז
 חתן׳ס דער געקומען הויז אץ איהם צו

 די אברעדען אלײן חתן דער און פאטער
געטראגען האט ײערשטײן5 .געשטימט זאך



 י געװעזק איז און קליװ־ער יידישע
 , געהײפע האט נמרא די װי י־װ־ רומער3

 הײנ £ון מעהר געװעזען ער איז דעננאך
 אלטפראנקישער דער וױ װעלט טי־גער

 קוטענ■ גאלדרײך האט דעריבער .גאלדרײך
 פון געהארט אטער5 כלה׳ס דער צו דיג

 זעחר איהש האט װאס ,זאך זא א איהם
 נאמליך האט ײערשטײן5 .פערװאונדערט

 די ,שאז־ק ניט װאלט עם דאס ,געזאגט
 בעקאגט פריהער זאלען מענשען ױנגע

 װעט מאן עהדער ,זיך צװישען װערען
ענדייגען. בעשטימט זאך די

 ^בצייעהק’ אזמזיפט מאן זאל װאס צו —
 געװאינדערט ױך האט — ? זאך די

.גאלדרײך
!גליקלי־ך קיגד מיץ זעהן װיל איך —

 פײערשטײן:- אײנגעשפארט זיך־ האט —
 ניט װעט טאכטער מײנע ון5 אײנע ניט

.ווילען איהר געגק הײראטהען
 מיט מענש יוניגער שאנער א ,אליהו

 איראניש האט ,געזיכט בלײכע קלו-גע א
.געשמײכעלט

 ערנםטע אין דאס פראגט װער —
 פרויענ־ א ון6 מײנונג די אנגעלעגענהײטען

 א —:בעמערקט ער האט — ? ציממער
 א איממער דאך בלײבט רויענציממער5

 גײסט איהר ,בעשאפגיס ניעדריגערע
א װי האכער גיט ,הויך ניט ליעהט3



 נײע א ^דער ראױנקעס מיט שטריצעל
.קלײד . .

 דאך דארפען וױיב און .מאנן אבער —
 האט —! אגד־ערק דעם איעער ליעבען זיך

.הייטץ מיט געזאגט פײערשטײן
 מאנן א פיר אונפאםיג איז ליעבע —

 צו אליהו ערלויבט ןיך האט —,למדן א
 איך —:מוסר פון טאן א מי־ט בעמערקק

 גײסטליכע געהײטע די נאר פערשטעהע
 איהר פון זיך רעדט עס װאס , שאנהײט

 געפינדט מענש דער װאס און תלמוד אץ
קכלה. אץ

 דער מיט דאך קאנםט דו אבער —
 געז^נט האט —!רעדען עניװאס מאדעל

.גאלדרײך אלטער דעך
 אײנגע- האט —,ערגעניגק5 מיט —
 פערלאגגםט דז אױב —, ױנגער דער װיליגט

 פערלאנגט פײערשטײן הערר אויב או-ן
.אויך דאס

 געשפראך דיעזעם ון3 דערצײט אין
 געזעםען ציממער צוױיטען דעם אין יזי־יען
 טאכ׳ פײערשטײגם צװײ מאדכעג׳ס: דרײ
 נאהנטע א זײערע און שרה או־ן רךןל ,טער

 װיזיט דער .ראבינ^װיטש רא5א ,פרײנדין
 פעראינטע- זיי האט גאלדרייכ׳ס בײדע ון5

 אײננעהארכט זיך האבען זײ און ,רעסירט
 דער נאך אייגע און ,טהיר דער •אונטער
האט מאן װײט װי , געקוקט אגתירע



 אויף שלאס, פז־ן לאך דורךדאם געקאנט,
ק3גע רחל האט אנפאננם .גאםט די נ  ו

 , שאנען א זעהר יר3 תלמודיםט ױנגען דעם
 אױסדרוקם■ זײנע געפאלען נאר איז שרה׳ן

 װעגק גאר האט רא3א און אויגען אלע3
 נאכ־ אבער .געזאנט ניט ווארט א איהם
 מײנונג זײן געהארט האבען זײ װי דעם

ק ,פרויען װעגען אנ  געאנדערט גלײך זײ ה
 הואט רךזל .איהם װעגען מײנזנגק זײערע
 איהם אויף אב עקעלט עם ד$ס , געז^גט

 ען3אנגעךו איהם האט שךה ,קיקען צו
 בײדע און ;טהיער ערשטאנדליכעם5אונ

 זײ דאם ,געזאנט שטימע איײן אין האפק
 װעלט דעי אויף אל3 קײן יר3 װאלטען

 אבער .מענשען אזא מיט הײראטען ניט
 דער האט ראבינאװיטש רא3א אויף

 אונטער געהארט האבען זײ װאס , געשפראך
 . אײנדרוק אנדער אײן :עםאכט ,טהיר דער
 ערװאר-3 האסטיג אויגק, בליעצענדע מיט

 רויט־ - גאלד איהרע הינטען אויף ענדיג5
 :אױםגעשפראכק זי האט ,האאר ליכע
 אױף ״ !זיך יר3 אויס איהם קלײב ״איך

 א בעװיעזען ױך האט ליפען איהרע
שמײכעל. שלעכטער

 װאונדער מיט האט — ? רא3א , דו —
• שרה אויםגעשריען

 ניט מאנספערזאן קיין קאן װאם ,דו —
געװאוגדערט. אױך רדזל זיך האט - ? אנזעהן



 פרעדיגט װאש ,געבילדעטע די ,דו —
 אויף איז -ליעבע קײן דאס ,מאל אלע
? דא ניט װעלט דער
 פארװעמען ,ראבינאוױטש רא5א דו, —.
 אויף ,מאנםפערזאגען אלע ציטערן עים

 שלעכטע אזא איז ״זי זאנען זײ װעמק
% ? ״ שאנע א װי

 צו געהארט3אוי ניט האט אפרא
.שמײכלק

 זי האט - ! דעריבער גראדע אט —
-קלארט עו  מאנך, דיעזען נעהמען װיל איך :

בעשטראפק. צו אזן אנצולערנען איהש אןם
 פערנאנ• זיך האבק שװעםטעי בײדע

л געלאכט.
רעכט! ת האסט ,אזױ אױב —

 װעסט דו װק —:רחל געזאגט האט -
 ,ניט שוין איך צװײפלע (פרױ זײן װערען

 געשטראפטער. א געגוג זײן װעט ער ד$ם
 אויך װעםט דו דאש ,פערגעפט ת *ןנער

,*ערגענינען פיעל ניט האבען דאן
 בע• רוהיג גאנץ האט װארוש —

 ניט מיר װעט עס א$רא:~.אױב מערקט
 ,זאמען צו איהם מיט לעגען צו געפאלק

.איהם מיט שײדען קאנען מיך איך װעל
 מאדכען די צו איז מינוט דיעזער אין

.פײעדשטײן ארײנגעגאגגק ציממער אין
 צוריק געקומק ער איז ארום אױײלע אין

ץ:5זײ א מיט געזאגט האט און גאסט זײנע צו



 מײנע ,מיך אױף דארפט איהר —
 עדו קײגע :ראבען קײןפיראיבעל העררעז,

 אל3 קײן אין נאך וױל טאכטער מײנע
 אלגעמײן אין גע&אלט זײ .הײראטהען ניט

 בענוטצען צו זיך צײט אייג׳־גע נאך בעסער
 מאדכען; א פון לעבק פרײען דעם מיט

 ,מאדכק אנדער אײן זיטצט זײ מיט אבער
 ,פרײנדין א זײערע ,ראבינאװיטש אפרא
 דערצו אז־ן קלזגע א געכילדעטע, א זעהר

 יעלרײכער5 ארײכע, און שאנע גאנץ א
 דאס ,זאגט זי אזן ,טאכטער מײנע פון
 אײער מיט געװעזען צו^ריעדען װאלט זי

.הײראטהען צו זיהן
 גיט? װ$ס יר5 !אזױ זײן זאל נו״ —

 גע־ האט —,אפלאן באלד אויך איז דאס
.גאלדרײן אלטער דער זאגט

 יזדעשער קײן דאך איז אפרא אכער —
 אײנגעװעגדט דעם געגען ה$ט — ? נאמען
.אליהו
 ערקלארט האט — , רעכט האט איהר —

 און געבילדעטע דיזעם — ,פײערשטײן
 אויס־ זיך ליעב האט מאדכק געלעהרטע
 טראגט דעריבער אןן אלע פון צוצײכענען

 כריסטליכע און נאמען פױסטליכען א זי
 נאראזוי ױדין. א איז זי אבער ,קלײדער

 פרעטענדירט ,רױען3 קלוגע צז אלע װי
 איץ אכםלען די אױף האבען צו זי

« щ חщр, $6 אייגענק מ «ןז:׳*ז «



 יר3 מאכען איהר װעט אליהז מײן —
 זעלבסטצופױע« מיט האט —,מענשען א

 שטים אץ־ —:גאלדרײך בעמערקט דענהײט
ק .פלה זא א אױף אײן  איהר קאן מ

I ? זעהען
איבעריג.' יר3 דאס געפינט זי נײן! —
.איבעריג יר3 אויך דאס געפין איך —

ק׳ נאך זיך מיר װאסזאלען צו ה ע ק ז  װ
 ? אויך איך און אײן שטימט פאטער דער
 מאכק מירװעלען בעםערװען אונז זאגט

האכצײט? די
ק האט נאכהער  אבגערעדט אלצדיגג מ

דק. כײ זץ־ יהרט3 עס װי  ,איז אליהו אי
 ;זיך ראט ;קאלאמעע אין צוריק געקומען
 האט און תורה אין ט5ערטיע3 װיעדער

קק צו פערגעםען זאגאר  דער װעגען דענ
 צװ־יכטען גענומען האט גאלדרײך .פלה
 װאהנונג א הי־יזער זײנע פון אײנעם אין

 בײ און ,פאאר װנגע טיגע3קינ דאש יר3
 פלײםיג זיך מאן האט הויז אים פײערשטײן

מק ענז  דזתזגה גײען און מאכען ערטיג3 ג
\ .קלײדער

 צו צו־בערײט זיך ה^ט אלײן >ילה די
 װאונדערבארער האכסט אויף האכצײט דער

 גענוג געװעזען אײגענטליך איז זי װײזע.
 גלביל- הינזיכטק אלע אין און געבילדעט

 אין אױםער , ברױטיגאם איהר יר3 דעטער
געהאט רעכט האט ער װאס מיט , תלמװ־



 ביי איז אלזא .שטאלצירען צו איהר געגען
 אױפ־ אויך הלמװ־ אין זיך געבליעבען איהר

 עזךא לערנען גענומען האט זי און צובילדען
 ד$ס טרעפט מאן װאש לײש5 אזא מיט
 ניט האט קײנער .מאדכען א בײ ניט גאר

 אבער ,דאש דארף זי װאפ צו פעו־שטאנען
 זי װאש ,געװאוםט געװיש האט יא3א

Щ ןדח^ז טהועט״
 װעג אויפ׳ם געװעזען איז האכצײט די

 עס װאו ;שטאדטלאך בײדע צוױשען
 די נ^ך .טהותגים די געװאהנט האבען
 יזנגע זיך־די האבק ,באל דעם און טאנץ

 פער־ א אין געזעטצט פערהײראטהעטע
 אװעקגעפאהרק זײען אזן שליטען מאכטק

 געװעזק אלץ נאך איז אפרא .איןקאלאמעע
 נאך ה$ט אליהו אדן ,דעקטזך איהר אין
געזעהען. מט רוי3 ױנגע זײן

ק? גאר זיך װילסט דו — ^כדעק ט ני
 ,װארטער ערשטע זײנע נעװעזען איז —
.שליטען אין געזעטצט זיך האכען זיי װי

-נײן —  געאנטװארטעט מנגע די האט !
 אין אײננעהילעט זיך מעהר נאך און

.פעלץ רײבען איהר אץ אזן דעקטוך
׳ הײם א זיך צו• נעקזמען זײען ־זײ אז

 איז רא3א פינשטער. געוועזען שױן איז
 ער-3 האט אז־ן ציממער אין זיך ארײןצו

טהיר. די זיך הינטער מאכט
ברוייד אכענד עסען ל ת װעםט —



געפראגט האט — ? מיר מיט זאמען צז
Ж
 I זי האט —.עםען װעל איך ,יע —

Лг1' г’ ״. • געאנטװארטעט
!געגרײט געוועזען איז טיש דער װק

 ברויד, אבענד געבראכט האט מאן און
 א טיט ציממער ־ 'עס אין ארײן רא;5א איז

 | • דאטע שפ^אלצע גראסארטינע א ון3 מינע
 מיט איהר אויף געקוקט האט אליהו

 מיט קלײד זײדען שארע א .ערשטױנק
 זאמע- רויטהע א אדן שלעפפע לאננע א

 אוייםגע- ווי געלעגען זײק טענעזשאקעטע
 דאבק אזן פיגזרע שלאנקע איר אויף גאסק
 אויב־ מאעסטאטישען אײן צזגעגעבען איהר
 געזיכט פרישק שאגען איהר «ן .זעהן

 * קלוגע פאאר א געקוקט אליהו אױף האכען
 האבען עם װעלבע ,אויגק שװארצע טיעפע

 שאנק איהר אױף .געלאכט אונטער װי אזוי
 שארף״ א געטראגען זי האט שטערען

 װאם ״ שטײנער טהײערע מיט בעפוטצט
 פראנטפאלע איהרע צונויפגענומען האט

 האבק עפ װעלבע האאר/ גאלדגלאנצענדע
 אליהי אבסלען די אױף אראכגעלאזען זיך

 אױגען, די אראבגעלאזק ניטװילענדיג האט
 שאנהײט אזנגעװאהלינכע די בעמערקענדינ

 שאנהײט אזא זיך פאר זעהען .פרוי זיי־ן ®ון
 אנגע־ װעניגער ניט געװעזען געוויס איז

גײסט מיט׳ם ״כעטראכטען צו װי געהם



 תלמח־׳/ פון שאנהײט ערבארגענע3 די
 יעטצט .זאגען ריהער3 לעגט5 אליהו וױ
 געװעזען װײט ניט הערצען אין שױן ער איז

.אײנצושטימען דעם אין' ו־ן,3 דער
ש. צו־ס געזעטצט זיך האט רא3א  טי

 אקו־ק .״הטוציא״ געמאכט האט אליהוי
 האט ,רוי5 זײן אויף נאכהער געבענדיג

 איהם האט װאם ,זאך אזא בעמערקט ער
.איגעשױדערט

 —,אױםגעשריען ער האט !רא3א —
 די אבנעשארק ניט ױך דו האסט װארום
. ? האאר
איזדאם, און —  צוםבײשפיעל, װאצו

 געאנט־ רוהיג גאנץ זיע האט — ? גאטהיג
 נזאדכען ערשטאגדיגעס3 קײן —: װארטעט

 אין איהר זאל מאן ערלױבען ניט װעט
 ערדארבען5 אומזיפט ה3חו דער ון3 טאג

.נעשטאלט די
 געהײפען דאך האט רבנו משה אבער —

! האאר די אבשערען רויק3
 גע- דאם האט ער ילו3א װק אדן —

 איך .גיט אױך מיר עם קימערט הײםען,
 האאר קורצע מיט קאן רױ3 א דאים (מײן
 עךקעהרט,3 ,און שלעכטע א זײן אױך
 ,וױעדער און .מטע א — האאר לאנגע מיט
 משה דאש ,געזאגט דיר דאס האט װער
 אבשערען נזאדכען געהײסק עס האט

? וזתונה האבען זײ בשעת
Ь»Ч: Н י ־י ь\1 1׳ ‘־. י- *'*׳" — }.< - .'+■ • י־
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? געזאגט מיר האט װער הײםט װאם —
.תוךה דער אין שטעהט אזוי

 האט משה אז דאס, זאגט װער און —
 װײטער האט— הורה? גאנצע די געשריעבען

ר װאו דיעזע בײ אפרא. געפראגט  זי האט ט,
 בליקען איראנישע מאן איהר אױף געװארפע

 בע- פוטער מיט דעם געצױגק ארויף און
טצק  , זשאקעט איהר פון ארבעל רעכטק פז

 געטהאן שײן א האט אויגען אליה׳ס און
 ,עלפאנטבײן פון װי ו אויסגעשניצטע די

 שאנען דער ון3 הענד שײהנע גאקעטע
.רוי3

 מ'טה ניט האט תורה די ? װאפ
? װײב םײן דו• רעדםט װאס ? געשריעבק

 געשריעבק ניט משה האט געװיס —
 קאלט רוי3 די.ױגנע האט — ,תורה גאנצע די

 זײן דאס קאן װי און — : נעאנטװארטעט
 אי| , דברים אין ? שרײבק איהר זאל ער

 (טויט משה׳ס בעשריעבק איז הברכה״ ״וזאת
 קיץ דאם ,ניט דאם פערשטעהט װער און

 ,מיפה אפילו ,װעלט דער אין מענש
 אײנענען זײן בעשרײבען געקאנט גיט װאלט

 ,סךךה זעלבע דער אין װײטער ? טױד
 עוד נביא קם ״ולא : שטעהט י׳ פםוק

 ניט גיינוג בעוױיזט דאס כמשה׳/ בישראל
 דעם געשריעבען ניט האט משה דאש , נאר

 גע־ איהם האט מאן דאם אוייך אבער ,?פוק
, טױט זײן נאך ארום צײט לאנגע א שריעבען



 װארט א ערשטוינען פון האט אליהו
 איהם האט עפ .אױפרעדען געקאנט ניט
 ער און שפראכע, די אכגעגו־מען װי אזוי
 װאפ װערימעל, א װי געפיהלט זיך האט

 פון פיפ די אונטער ארונטעדגעפאלק איז
.פרוי ׳מאעפטאטישע דיעז>ר

 נאך ח&ען תלפװדיפטק דײ און —
 ניט גלויבק װאם ,אלעמק אפיקורפים

 תורה דער אין שטעהט עם װאם אלץ אז
 האט — .אלײן משה געשריעבען האט
 — מאנן איהי־ געמאטערט וױיטער אפרא
 דעם אויך אזן רה1ת די אלײן פערעהרע איך

 פץ׳אונ• קװעלע די אױ דאם װײל , בצלמוד
 צוזאמען װײל און , לעהרע רעליגיאנם זער
 מען געפינדט זאבען וױכטיגע גיט מיט
 פהילאזאפהישע די״טיעפםטע אויך איהם אין

ק אבער געדאנקען.  קאנען דאך דארף מ
 ?*םולת די פיי קערנדעל דעם י אבטהלילק

■ .' טפל תןם פון •דעס־״^ר און
פםולת? דא אױ תלמוד דעם אץ ? זואס

 העברעאי■ אלע פון הײליגפטען דעם אין
 האסט דו אז־ן ? פםולת פפיללם שע

 ערד די דאם נלט, מורא קללן’אפרא,
אללנפאלק. דלר אונטער װעט

 און אײנגעפאלען נלט יאלז ערד די אבער
 אב פרול, שאנע דל אײנגעשלונגען ניט האט

 פאנאנדערגע־ גוט נאך זיך האט זי װאהל
אירד פון שרעק טלעפםטען צום אויך לאבט,
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: געזאנט װײטער און ,נואנן
 הורהבעסער אץ ו^למוד װײס איך —

 צו זײ שטאנד אים בין איך װייל ,דו װי
 !צוזאמענ- אין * דארף מאן װי ערשטעהן6

 1.װיםענשאפט אלגעמײנען דער מיט האנג
 .גיט .שױן איך רעד זאכען אנדזןרע ון5

 ניט געװיס מיו־ מיט זיך ת קאנסט דארט
ח, װייסט ,ערגלײכק5  ,. ש .ב צום ־

 אויסער װעלטק־, אגדערע ון3 איז װאםעס
 פערשיע- ון3 דו װייסט !נײן ערד?.. די

 זײערע און קינםטלער שרײבער,. דענע
 ג^שיכטע.פונ׳ם די п װײםט װערקע?

 װײסט מענשהײט? דער לעבען אריגק3
 .אלטען .דעם ון3 ? געשיבטע אלטע רי ת

 .פערי־קעל געװעזען זײען װער ראם?
.צאזאען? ראמישע די און ר קאגסט . מי  ת

 הויפט די פון נאר עטליכע א£ילו אנרופק
 יעטצט לײכטען װאס ,שטערען גרויסע

 עס װעלכע אץ היממעל אויפ׳ם אז־נז בײ
 ון3 אײגװאהגער מיליאגק ניט זעהען

 I,אױף קײמט עס װי , מיר זאג ? אמערלקע
 — געװאכםע? אײן שטארבט און װאיםט און

 האאר א דו׳נאך וױיסט זאכען אלע די ון3
 :מײנע מיפג צוו־והע אלזא מיך לאז !ניט

!האאר לאנגע
 מיט האט רא3א װאס צײט דער אין
 בײ זיך האכק <. געשפראכק אזוי איהם
,געזיכט אים ארגען3 די געביטען אליהז



 עי .דארויטה ,בלײך געװארען ער איז רא
 ד^ס ,אלײן זיך אר3 געשאמט זיך האט

 אנטװ^רטען ניט װארט א איהר קאן ער
 ,געשאםט זיך ער האט מעהר נאך . צוריק

 זײן זן3 שאנהײט די אויף קוקענדיג דאס
 :געטראכט ניטװילענדיג ער האט ,רױ3

 זאל װי !איז זי שאן װי ,ג^טט ״מײן
?״ רױ5 אזא ליעבען ניט מאן

 װערען קאלט װעט דעסק או־נטער —
 רא5א איהם האט —, ברויד אבענד אוגזער

.געדאנקען זײנע ו־ן3 רײעט3בע
 אליהו זיך האט ,װאו־ט א רעדענדיג ניט

 האבק ןײ רױ.2 זײן געגענאיבער געזעטצט
 אװעק זי איז נאכהער .אבגענעסען בײדע

 געויכטעט און עגסטער5 צום טיש וג׳ס3
 נאכטליבק שאנק דען אויף אויגק איהרע

 ערגעניגען5 מיט האט יאלדרײך .היממעל
 שטעהענדינ5אוי .אליץ איהר אויף געקוקט

 ,רוי3 זײן צו געהן צו געװאלט ער האט
 5 געדיענט גיט איהם האבק יס3 די אבער

 זײ האט רוי3װאונדער דער אר3 ורכט3 די
.געמאבט אונבעװעגליך אלקאמען5

 געזאגט רא3א האט —!נאבט נוטע א —
.ציממער אץ זיך צו יארײן איז און

 ניט געהאט ניט מוטה קיין האט ער
 איהר ילו5א אבער ,נאכצוגעהן איהר גאי

 ין3 אבשיעד נעהמענדיג טהאן, צו קזס א
.איהר
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 געמאנט נארען צום ,במזיעגט אלקאמען3
 רױ,3 דיעזעו־ ון5 געשטעלט במש אין און
 ענע3א אײן אינער געזעסק לאנג אליהו איז

 דעם איכער זיטצעגדיג אמגר .?מרא
 געבזנדענען לעדער אץ ,האלבבויגעגדיגען

 ניט װארט אײן איהם אין ער האט ,בוך
 ניט זעעלע דער מיט האט ער ;נעזעהען
 ערבאמענע3 תלמוד אים ״די געזעהק

 זײנע אר5 װײל שאנהײט׳/ גײסטליכע
 לעבעדיגע א װי מנשטאנק איז אויגק

 האט װאס ,שאנהײט קארפערליצע יענע
 געמאכט לוסטיג אזוי לאנג ניט דא זיך

,איהם איבער
 ריהשטיק3 כײם רא3א האט מארגק אויף

 זי װאהרענד .ע53קא גלאזער אננעגאסק
 גלאז אין מאנן צום ארײגגעלײגט האט

 אנגעריהרט זיך אומגערן וױ זי האט צוקער
 דעש אן האנטעלע שאנינקע איהר מיט

 װי רויטה געװארק איז ער :האנד מאנס
 מיט נאך איז זי אבער . בליהונג מאן
 ריעדק3צו ניט שײנט״ עס וױ ,דעם

 גע■3אוי זי איז ריהשטיק3 נאך .נעו־ועזק
 שפיגעל צום צונעגאנגען ;טיש ון3 שטאנען

 גענומען בעװעגונגען רײצפאללע מיט און
 זי .האאר אלע5פראכט איהרע ערריכטען3

 איהר עסט מאנן דער וױ געזעהען האט
 אץ האט זי און אויגען, יד־י מיט >$וט.

דאס אכער ,געלאכט איהם ון3 הערצק
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 ער .דארויטה ,בליייך מגװארק ער איז דא
 ד$ם ,אלײן זיך ^ר5 געשאמט זיך ה$ט

 אנטװארטען ניט װארט א איהר קאן ער
 ,געשאמט זיך ער האט מעהר נ^ך .צוריק

 זײן זן3 שאנהײט די אויף קוקענדיג דאס
 •• געטראכט ניטװילענדיג ער האט ,רױ3

 זאל װי !איז זי שאן וױ ,ג^טט ״מײן
?״ רוי5 אןא ליעבען גיט מאן

 װערען קאלט װעט דעסק אונטער —
 רא5א איהם האט — , ברויד אבענד אונזער

.געדאגקק זײנע ון5 בע^רײעט
 אליהו זיך האט ,װ^רט א רעדענדיג ניט

 האבק זיי רוי.3 זײן געגענאיבער געזעטצט
 אװעק זי איז נאכהער . ^בגענעסק בײדע

 געויכטעט און ^ענםטער צום טיש םזוג5
 נאכטליכען שאנק דען אױף אויגק איהרע

 עױגעניגען5 מיט האט יאלדרײך .. היממעל
 שטעהענדינ5אוי .אלײן איהר אױף געקוקט

 רוי<3 זייין צו געהן צו געװאלט ער האט
:געדיענט ניט איהם האבען יס3 די אבער

 זײ האט רױ6װאונדער דער ^ר5 ורכט6 די .
.געטאכט אונבעװעגליך אלקאמק8

 געזאגט רא5א האט —!נאכט גוטע א —
.צימנוער אין זיך צו אדײן איז און

 ניט געהאט ניט מוטה קײן האט ער
 איהר ילו5א אבער ׳ נאכצעעהן איהר גאי

 ין5 אכשיעד נעהמענדיג טהאן, צו קוס א
.איהר



 געמאגט נארען צום ,בעזיעגט פאלקאמען
 רוי,3 דיעזער ון3 געשטעלט בױש אין און
 עגע3א אײן איבער געזעסען לאנג אליהו איז

 דעם איבער זיטצענדינ אבער .^מרא
 געבונדענען לעדער אץ , האלבבױגעגדיגק

 ניט װארט אײן איהם אין ער האט ,בןך
 ניט זעעלע דער מיט האט ער נעזעהען;

 ערבארגענ?ג3 תלמװ־ אים ״די געזעהק
 זײנע אר5 וױיל שאנהײט׳/ גײםטליכע

 לעבעדיגע א װי געשטאנק איז אױגען
 האט װ$ם ,שאנהײט קארפערליצע יענע

 געמאכט לוסטיג אזוי לאנג ניט דא זיך
.איהם .איבער

 ריהשטיק3 בײם רא5א האט מארגען אויף
 זי װאהרענד .ע33קא גלאזער אנגעגאםק

 גלאז אין מאנן צום ארײנגעלײגט האט
 #נגעריהרט זייך אזמגערן װי זי האט צוקער

 דעם אן האנטעלע שאגינקע איהר מיט
 װי רויטה געװארק איז ער :האנד מאנם

 מיט נאך איז זי אבער .בליהונג מאן
 ריעדק3צז ניט שײנט״ עס וױ ,דעם

 גע•3אוי זי אױ ריהשטיק3 נאך .געװעזען
 שפיגעל צום צוגעגאנגען ,טיש זן3 שטאנען

 גענומען בעװעגונגען אללע3רײצ מיט און
 ױ . האאר פראכטפאלע איהרע ערריכטען3

 איהר עסט מאגן דער װי געזעהען האט
 אין האט זי און / אויגען די מיט קישוט

ד^ס ^גער ,געלאכט איהם פזן הערצק
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«/»*и». »44*9 *• ̂ ***** י,*..*
 ,געװעזען װײניג איהר יר5. אויך נאך איז
 י זי האט — , שטאךט אין גער\ איך — .

.ען5קוי װאם דארןז איך —:געזאגט
•בעגלײטק? דיך ז$ל איך .. п װילםט —

.ראגט5גע אליהו האט -
— -?  געטהאן אזאג איהם ױ האט װ$צו

 װיל איך — : שטײכעל שלעכטק א מיט
 ון5 ^ערגעניגען דײן אין שטארן .ניט דיר
 ער•3 אױ װאס ,שאנהײט י גײסטליכע די

״*,״ • י • תלכזיײ אין בארגען
 לײװאנד., װי בלײך .געוארק איז אליהו

 בעלױכטען זיך ד^ט אבער געזיכט א$רא׳ם
 האט זי ,5טךיאומ ון_5 ,שמײכעל 8 מיט

 ׳אין :ערלאנגט5 ה$ט זי .ןואם אױסגע£ירט
 דאש ,צ־ערשטאנק האט:זי מינוטע דיעזער

 .ערליעבט;3איהו־' אין שוין איז מאנן איהד
 דאש , שטיל אזוי איז'.געװען ציטמער אים
 אל/זן5אראבגע איז עס װי געהארט ױ׳אט טען

 ; נאדעל האאר א אדער שטעקנאדעל א
בכיון.'געמאכטעםז$ל ד*ס האט װאם/זי

 קו• ניט מאנן צום געז^גט האטזי -^אליהו!
נאדיעל•. די אויף אויוז קענדיג

איבעמעגעבק און .נאדעל די געהױבען

^ :געאטד^מש § ינג ד ^«



 צײט גאנצע די .יאהר א .אװעק איז עפ
 בעהאנדלק צו אױפגעהארט ניט רא3א האט
 און ,באזהייט ךערזעלבען מאגןמיט איהד

 גאױשע זײנע ון5 אש צנ האט.געמאכט
 גע־ האט ער װעלכע אין ,אײנבילדוננק

 װי- געפעהלט האט .איהם װייל ,גלױבט
 • ערקלארק צו זאכעןזיך דיעזע ,סענשא־;ט

̂לי קײן נאך האט ציייט גאנצע די  ניט פל
ר ע קד $ א ר ט ע  זאל «ליה אונגליקליכער .ג

 ער ,ךרייפט און מוטהינ אזױ זיך בײ יזײן
ך ,זאגאר בעשליעס־ק. ז^ל.'זיך  קום א ט

האנד. אין דױי6 שאנע זײן.. טה^ן צו

 א גענאנגען וױעדער איז דרױפק אין
 ענםטער3 ון3 שויבק די אויף ;שנײ•

 ,בליפען געגליטצערט װיעדער האבען
 אױםגעמ^לט, האט ר^םט"5 דער װ$ם

 זשאקעטקע פוטערנע איהר אין איז רא3א
 און ציממער אים זיך ביי געזעפען .

 ,ײער5 אױפ׳ן געקיקט ערטראכטערהײד5
 אין .קאמין אין ־. געפלאקערט האט . װאס

 פדן ערשטױנט .אליה ארײן איד ציממעד
 אונערװארטעטק ,אזגגעריכטען דיעזעם

 ניט העו־ א ביז נאך ד^ט וו$פ אקט3
 אוטגע־ רוי3 יוגגע די האט 'געטר^ען,'

 אױף אגגעשטעלט און קאפ .דק קעהרט
 ון3 פראגעיבליק א הערײנקאמענדען יד־עם

. .אויגען שאנע איהרע’



—гг ק, ון5 ריעדען5צו ניט ביזט ב ע  ל
 געשטא־ ורבט5 מיט ער האט ,רא5א

ט:- על ס < מיר זאג מ  צו איך האב $|
 נאר אויך װען זײן זאלסט ת אום ,טהאן

גליקליכער? אביםעל
 זן6 מײמנג די ראגט5 װער אבער —

? אנגעלעגענהײטק ערנסטע אין ®־וי א
 שלעכטמוטהיגען א מיט רא3א האט —

 װאס ,£ראגע די װיעדערהאלט שמײכעלע
 צוריק י־אהר’ א מיט געזאגט האט אליה

 ער װאהרענד ,הױז אים ײערשטײן5 בײ
 א יר6 וואס אז־ן .געי^דכענד זץ־ האט

 מאגם• , п קאנםט אלגעמײן אין מײגזנג
 ? פתיענציממער א ון6 ערװאדטק ,פערזאן

 ניעדױגערע א £ארט דאך בלייבט רוי3 א
 £ליעהט גײפט איהר װאם ,נים3בעשא

 טיט שטריצעל א איבער האכער ניט
;ד׳ : ראזינקעס!

 איוזר אויף אויםגעגלאצט האט אליה
אויגען. די

!עגדל^ך איך :ערשטעה3 ייעטצט—
 קזרצק א נאך אױסנעשריען" עך האט —

 געהארט דאמאלס האסט דו — :שװײגק
 דעריבער און , װארטער נארישע מײגע
ײנד.6 אזױ מיך דז האסט
 זאנ« ,ײנד8 ניט גאר דיך איךהאי —

 זי האט —,ניט דיך ליעב איך דערן
.געאנטװארטעט גלײכגילטיג
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 איבער יאויך ד^ס שױן איז מיך יר8—
-מננזג :געזז^גט אליה אזײפץ מיט האט ;

 איך .יע ליעבדיך גראדע, װײלאיך, —
 בין איך דאס ^ שטאו־ק אזױ דיך ליעב

 ,וועלט דער אין אלץ טח^ן צו ערטיג5
..... מאבק! צו גליקליך דיך גאר

 מאנן א יר3 ניט פאסש ליעכע —
-למדן א  אויס- געלאבטער א מיט האט !

 אבער— :.שאנהײט גרױזאמע די געשריק
 גליקליך, םאכק ד^ך מיך װילסט ד־ו אויכ
 .פרײהײט מײן צוריק מיר ת גיעב דאן
 אום גאר געהײואיזהעט דיר מיט ד^ב איך
 ה^ב דאס און ,כעשטראפען צי מט דיך
 רעכעגסט И אויכ אין .אויפגעפיהרט איך
 בײ כלײבען צו נאטהען נעװאלט מיט מיך
 ;ערזיבערן3 ז־י־ך איך קאן ,הויזע אים ךיר

ך מיט צוזאמק ד$ס ת מי ט ם ע  ה^בק װ
.גיילזנרבז 8 הײם דער אין זיך ביי

,••.׳.געשמײכעלט טדויעוײג האט #ליה
געזאגט: ער האט - «נגעהמען/ ל^מיר —

 יר5 שוין ק$ן ביזט, דו װאו דארט אז —
 איך ^בער זײן..י ניט סנדם1? קײן םיד

 קאנק דיך״ ז^ל איך שטארק צו דיך ליעב
.אונגליקליך זעהען

 איהר פוך ער אין װארטער .דיעזע מיט
 ארום ט#ג עטליבע אין;■ .אותקנעגאנגען

אץ איהר צז געקומען וױעדער ע- איז
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 װעלצען - האנד אין פאפיער א מיט צייממער
 ךי אויף פרױ דער אוועקגעלײגט האט ער

 ער װאס ,;ט א געװעזען איז דאס .קניע
.געטאכט װאם נאר האט

 װארט א רעדענדיג ניט האט רא5א
 זי האט נאכהער ,גט דען דזרכגעלעזען
 איהר אויף געגעבען קדק א בעדענקלץ־

 ער-5 א מיט געשטאנק. איז װאס ,מאן
 יגלייך .זיך האט און (געזיפט טרױערטק

 איז אליה .רײזע דער צו קלײבען גענזמק
אײנ־ זאל מאן , זאגען גענאנגען דערוױילע

.שליטען דעם איהר יר5 שפאנק
 געװעזען אלץ . שױן 'איז су ווען
 אננאשליק מיט אפרא, האט ,פ^רטיג
 פעלץ דייזע גרויסען א אין קאפ אױפ׳ם

 אץ אבגעשטעלט זיך ,אכסלק. די אױף
 אר5 האט זי װאו ציממער דעמזעלבען

 איהר מיט מאל ערשטק צזמ יאהר א
עסק מאן עג  דאט זי ברויד. אבענד נ

 גערײכט שטילערהײד און זייפץ א מגטהאן
 עהרפורכט מיט ה$ט ־ער האגד. די אליה׳ן

 יעטצט איז װאס האגד, דיעןע :ענומען
 שטילערהײד און ,אײז װי קאל-ט געװעזען
 אויף װאהרעגד ,געטהאן קום א צארטליך

 ארױפנעפאלען האגד.איז_ קאלטע פרױ׳ס די
 פערליעבטק העם פון. טראהר .הײסע א

- гг*гг״ - י .״אױגק .מאג׳ם
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 האםטינ א״רא ראט מאל א מיט
 צערריטק ,האנד א\הר ארױסגעריםען

 געטהאן א־שלײדער ^ט, דען צוױיען אױף
 אלען5גע טראהרען ימיט און דר׳ערד אויף
• • ■ ברופט אףעץ מאנן דעם

 קןינע אין שוין זיך זײ האיגק יעטצט
.גענאטהיגט ניט ױארטעך




