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 ךעד♦ ךיא אײןל־איבער שלאג אין־ ♦ שאטי*♦ טאט,4♦♦
щ נאר ;גאסט ;קײן פון ךךך-אךץ .קײן ני׳שט אפילו איז 

אלטלףן איהר אז איײןי בײט איך מיןל־, איהר פארישטעהט  ז
שט1א\ךר,ען.קײן_עול נישטהאבען, פאךאיבעל - תני  לײךען

 אז אײך איןד זאגי חלו־ם, א פון זיך לאכט איהר ♦ ♦/♦4יאזא.
 נאר געלאבט; אוייך האב איך ♦ * ♦ י לאבען נישט זאלטי איהר
 ךענסמאל פרן אונ ;<איז הלו־ם א ודאם געזעדזן שוײן דזאב איך

 ♦ לאכען צו נישט טאלן געהער מען אונ נישט איןד אן.לאן־
 איןד אז זי־ דאבט מיר נאר ,לאננ גאבין אפילו שוין איז עם

 מיר בײ איז .ער פארגעםען, נישט דולו־ם דעם אײביג וועל
 אצונד זיןד האבען מיר פאױשןיבען, הארצען אין גא^צען אין

 הערט נאר דערצעהלען, אײך איך װעל צײט אײנס אלץ
♦,ך,אפף אויםמיט ! ♦
 פךאסט שךעקליכען א אין ווינטער אים געווען איז ךאם

 אין געווען איז זיך.עם ךאכט גליטש, געפעהרליכען א מיט
 דער אויף פריה דער אין ארויס קרם אין־ זונטאג-טאגל איץ
 פליז־זט מע לריפט, מע :אנײעם קוק.עפיס.גאר גיביא אונ גאס
עפיס:אונ. לײב, יאונ האלז בךעכט מע גליטש, ךעם אין



 ,פנימער אוייפגעלײגטע פרײליבע זעהר מיט לויפען אײניגע
 מישיח׳ך♦ געגען לויפען זײא אז מײנען געפןענט פשוט דזאט מען
 לויפט וואם מעף לויפט ״װאואהין :פרעגען צו אן הײב איך

מיר אזלןײנער ״!מעף  הכלל/ ענטווערען♦ נישט גאר וויל
אײנער(בעל א מײנעם ךעךטאפט ל,אם דיאב איך (- טען  אנ

 שוהט; אפגעשלאגענער שווארצער גרעבלעכער, א נןלײנער א
ן אידזם האט מען ע ג א ל ש ע ג פ  פון ארויסגעוואךפען אונ א
 עופו־ת געקוילעט האט ער וואס דערפאר בית-הטךרש ךעם

 גאסך׳ט אידזם האט מען וראס ךעם נאןד שטאךט ךער אונטער
א געלאזט נישט פשוט איהם האב ארנ שחיטד,(♦♦♦ די х : . * | * т ״גי ■'* י “ /ו■ мг;в1

 איהר מעף:!״-״װאם-ךשע לויפט אךוין װאו מיר ״זאגט > געדזן
 בײזער-״איהר א מיט ער ענטוועךט—היגערױ נישט.קיץ זענט

 אויןד לויפט ? רב נײעם א הײנט לןלו־יבט מען אז נישט וױיסט
 געווען נישט גאר ?ןפיס איז щ ♦ ♦ ♦ ןעחן״ שוין איהר וועט
 דען איז רראו ♦ ♦ ♦ ?■ פליצלונג איז.עפים וואס פארשטעדון צום

 בעל-צדקה,י גרויסער ךער > דוכם גרויפער ךער ♦ ♦ ? רב אונזער
 אזד־י ארנז בײ שוין איז על װאס ,בעל־דרשן גרויםער ךער

 מען נאלט אפשר געכןלעהרט האב איך יאהרען פיעל
 שטעהען קוק א גיב אונ צו קום אייך ♦ ♦ ♦ או־יך לויף איןד ;מיך

 פון אלץ ךעדט מען אונ רעךליך פי.על זעהר אויםגעשטעלט
 מען פרעגען צו געהאט מורא שוין האב איך רב ךעם
 עם ־וואס ני־שט וױיס איך רראס פאר לאבען נישט מיר פון זאל

 אונ צוריק אוועק מיר געה איך שטעטיל, אין זיןד טהוט
 ♦ ♦ ̂ טשוגע ני־ישט װעלט א איז מסתמא מיר: טראכט
רוחען, נעלאזט נישט טאג״ גאנצען דעס מיך דואט עס



 איןד סוף♦ ךער איז וואס הערען געװאלט ^ויין וואלט איןד
 ךעל קוק א גיב איןד פארנאכט, ךעם ךערצויגען קאםז האב
 רעךט מען אונ אפגעקידולט גאנץ צויריק שו־ין געהט עו־לם
 איהם׳/ או־יף מצוה ״א זאגען אייניגע רב, ךעם פון אלץ

 אויםגעפיהךט האבען מיר וױאס גאטט ״ךאנכןען זאגען אײניגע
י ו א אז י ו  דעםגעהט- אנגעזאגט׳/אין אדנז האט מען ו

ז מגנלןיל ר  זיך.ער ךאכט אײנעה בײאאונזךא פעריל׳סאי
 א שילינעל‘ נןלײן א אין שטעטיל ךעם אונטער .עןגעץ איז

 מענטש שײנער גאנץ א איז יענקיל ר ךער גבאי♦ שטיקעל
 רוייטע צוױיא מיט ,בעךו־־יל גאלךפאךבען רו־יט אײן מיט

 צוױיא מיט פלאווליך, אביםיל נאז שפיץ ךיא פעלןליך,
 בגךי אין אנגעטדזו-ן זיך געהט .ער ; אײגעליך בךענענךיגע

 לעפליןד, מיט פארינט פון היטיל/ פליסען איין מיט ױם-טזיב,
 רויטליכען בלאווען אײן מיט נעפ,(ל גרויםע צווײא מיט

 פאףשמאלצעוועט שווארץ בעל-הביתיש אײן מיט לןאפטאן,
 פון אונ האלד־ז, ארום ארומגעךךעהט מאל דרײא טיכעל

 נןעךצע מיט שטױועלי־ צווײא מיט ,ניפ(ל אײן מיט פארינט
 גוטער א זײנער געהט יענלןלען ר מיט ♦ חאלײדקעליך רויטע
 לןאכ- שטיכןעל א ערגיץ או״יןד כןאךנאסע, אלי־בער ר׳ פרײנד
 אין מאל צו אויך זיך מיישט ער ;ציליכעל, אײן אין לעפעל

 ךער אץ ױם-נפור אים נישט זיןד שענוט .ער שיל-זאכען;
 וואס ךעךפאר פאטש א ױדענע א גיבען צו שיל ווײבעךישער

 אלי-בער ר פלאטץ♦ פרעמד איץ ־אויף געזעצט זיך האט זיא
 אונ ציץ, אהן פאױנט פון טענטש עלטעךער אײן שוין איז

אײנגעפא- אײן מיט געךאכט מענטשען שום פאר.קײן נישט



 א איז על װײל גךלן; שטיכןעל א זיך בײא איז מןל נאז, לענער
,װאבענךיג גישט אויך אנגעטהון געהט ער ♦ בעל-משפהה(

 געהט.ער פאלים ךיא פאלים,. ברײטע צװייא מיט טיליפ א
 יף1א אינגאנצען איז .ער אז זעהן זאל בכךיטען ,צולאזט
 שוואלץ אײן מיט ,שװענצעליך אויםגעקךאנענע מיט פיטער
 פון ךעםלןאפף, או־יף ,פארשנזאלצעוועט אביסעל היטעל

 שיטעךליכע, .עטליכע .ארויפ קוכ־ןען ךןיטיל ךעם אונטער
 אמאל אפנים חאט רער העלליך צוגעקרײזעלטע ,גךאווליכע

 אויף ♦ ךיאיזאלאטאכע( הײנט ךאס .חפט מען דריא געהאט
 טךיקינע פללמיט גלוייםעלןאלאשען צווײא ?גל שלעפט פים ךי

 פאר־ גרויקע אײן איהם בײא זיך באמבעלט עסז אונ בלאטע
 אין ;זשיליעט פאךשמאלצעװעטען ךעם בייא לןעט זשאװעלטע

 לא .נאל איז щ דראס פאלאסאל אײן .על טךאגט הענל ךיא
 האט פאױאסאל ס־עם ,ךלאטליןד פאלזשאװעלטע איהם או־יף

 זײא מיט אונ זײלען.עלױ-השלום( פ־נ׳ם נא־ אנדענק אײן על
 שטילוליך זענען זײא וױאם בעלי־בתים עטלינע נאך געהען

 אפילו ,שטאךט ךעל אונטעל הײזליןד דזאבען זײא נגילים^
טל ש  ♦הײסט א♦♦:♦ מיט םאלאיעם צווײא עאל גלו־יםע ײן(ני

 ,איבעליג אלץ זיך איז ;דאם מילא +יז(1ה א אויןד אונז בייא
 פון ךעלצעחלען צר גרט .איז זאך א ךעלצע־לט מען• אז נאל

♦ ♦ פאלשטעהן >לען סלףנןען ביז אנהײב
 אױפגעלײגט, פלײהלי- זעדול געו־־״ען פאלשױנען אלע ךיא
 לעם פון דוײםט דאם ,לעל.געשינטע פון אלץ לעךט אונטע

ל ר אן זי־ הפט דעם אין לב♦ י ק ג ע  אונז האט גאטט ״אז ;
געהן מיל טעגען אױםגעפיהלט; דזאבען אזמיל יאגעהאלפען, -



ן צו ע ג נ א ל ם ע ד ה ש  אקעומאנעו״♦ גלעזעל א טרינכןען מ
 יין איך אונ ״, אוייםגעפיהןט ״ ךעךהערט: האב איך וויא

 א איךזם איך גיב ,ן ע ל ק נ ע י ר מיט בעקאנט אביםיל
 האט רואס ל, י ק נ ע;ר.י ,אײך בײט איןד ,מיר ״זאגט :פרעג
ל״ אויםגעפיהךט איהר

ר׳ ךעכט״-ענטווערט שוץ איז .עם נישט -״פרעגט
 ♦ וױיטער אוועק זיף געהט אונ שמײבעל אײן מיט ל י ק נ י__ע

 אין זײן מאןגק וועל איןד ,מיר איך טראכט ,מילא
 מםתמא שוין איך וועל דאוונען דעם בײא בית־המדרש

♦ הערען*•♦♦
ת ךער אין מארגען אויף  בית-המךדש אין קום איך פןי

 ,צװזערען צו אן זיןל־ הײב איך ;גערודער א אי־ דזער ארײן,
 אלטען ךעם האט טען ךאם ,אמת טאקע איז אז.עפ איך דזער

 געווינ־ זעוזר אפילו טיך האט .עם ,רב אױפ פאר געמאכט
 ךעפ צו האבען געקענט מען האט זױאפ זיך דאכט ,ךערט

 תריץ ךעראײגענער אלץ נאר ? ווען פאר ל וואם דיבלפאר
 גע- אוועק איז щ ♦ ♦ ♦ משוגע נישט װעלט א איז מפתמא

 גאנצער ךער אין פארגעםעין האט מען טעג; גאנגען..עטליכע
* אויפהערען ךאפ מעגט איהר ♦ ♦ ♦ געשיכטע



 איז .עם ,ארום יאהר א אין וויא .ערך אײן אזו־י .עפיס
 עפיס זיןד דואב איןד ,ווינטער אים אויסגעקומען או־יך

 אים געוועדזן איז זין־._.עס ךאכט , פאךשלאפען שפעטליך
 געווען איז עס אױףךערגאם, ארוים איךקום ךאנערשטאג*

 שיטער אײן צוגעשיט האט .עס ,טאג וואלכןענדיגער אײן
 יף1א פרעםטעל גוט אײן גענעמען דזאט עס ארנ ,שנײעכיל

 שטעטיל ךאם גאסען, דיא אויף קוק א גיי איןד ♦ טאג ךעם
 לוייפט, מע ,געןיךער א ,געלײף איבער-א ממש זיך כןעהרט

 יװ־ען, װײבער, מענער, ,שליטענם ,דראזשקעם ,פליהט מען
 אללע עפי־ס אונ כןלײן, ארנ גרו־יס ױיןד, ארעם, כךםטען,

 מען ,פארביטערט פאךיאמערט, בעצארענט, אזוי לויפען
 איז ״וואס :פרעגען צו אן דוײב איך ♦ כןרעכצט מען זיפצט־,

!״ ? געױיױעױ אײן פאר איז וואם צאךען?! איץ פאר

? ךאס מען לויפט אךוין װאו -

♦ מען ?ןנטווערט - לױה דער צו -

לױה?!! אײן פאר וואס צו -



!געשטארנען פלוצלינג איז רב אלטער דער -

 צו אנגעהו־יבען איך האי ךעךהעךט ךאס דזאב איך וויא
 זאג איך וואס ,אי־הר לאכט װואס נשמה אײן אהן לויפען

 איןד ̂ אזוי( מען רעדט אונז בייא מילא ? נשמה״ אײן ״אהן
 דורכצו־ זיך אנמעגליך גאר איז עס אז , נעדזענטער צו לו־יף

 אונ.עם עולם, גרויסער אנגעהײערער אײן איז עם ,שלאגען
 בשום איז עס םטראךשעס; מיט פאליצײױקעס רײטען.ארום

 איןל־ שטוב♦ דער צו צושלאגען צו זיך מעגליך ניישט ארפן
 געווען איז שטעטיל ךאס אינגאנצען ,יקצור זאגען אײך זאל
♦ לױה ךער בײ

 גרוים מיט אונ געווען מפלןיר פשוט זיןז דואב איך דובלל
 נעהענטער.צו געשלאגען צו צןאם, כןאם, זיך איך האב מיה
טוי; ךער  גאבעך־ דער אנגעקומען איז עם קוק, א גיי אי־ ש

 ךעם פון גרעסטע אללע מיט םפראווניק דעם מיט נאטאר
 לאנטערענךליך פיעל זעהר אנגעצינדען דזאט מען +שטעטיל

 צערעמאניעם♦ פיעל זעדור נאך אונ ,טאג חעלען מיטען אין
 טראגען שטעטיל דעם פון גרעםטע אללע קוק א גיב איך

 פון כןרענץ רײכע גרויסע מיט באלײגט ארו־ן דעם ארויס
 סאמעךינע רויטע טען טראגט פריהער בלאמען; לעבעךיגע
 אללע צונו־יפגענעהמען האט מען אונ , ארדענס מיט קישעליך

 ארב.עס פרידזעה אוייך געהען וואס שטעטיל ךעם פון יתומים
 בײא שוין איז щ לןאהר-שיל דער פון זינגערס אללע געהען

 פיעל זעהר נאך געהען אונטען פון ; о לןאדד־שיל אײן ךא אונז
ש ךאקטוריש דואטש ךך שטיפט יעדער אונ דינים, רפױ



 האבען צו אני ארו־ן ךעם צוהאלטען צו פינגער אײן נזיט
♦ אמת״ של ״הסד דעם אין טהײל אייין

שילינעל, נײעם ךעם צו צוגעטראגען אידום האט מען
 אײן זעהי מיט רדומים מלא אל אײן געמאכט דזאט מען

 ♦ געװײנט האבען שטײנער ךיא ממש אז• השפד, גרו־יסען
 * בית-עלמן דעם צו געגאנגען עולם ךער אינגאנצען איז אזו־י

 זײן פון גערעדט אלץ מען ד״אט וועג דעם מיט געהענךיג
 איז ךאס געזאגט: האט איעדער אונ טויידט, פלוצלינגען

 ךערפאר, געשטאךבען נאר איז רב ךער אז אנךעףש נישט
 מביש אזו־י יאהרען ךיא.עלטערע בײא איהם האט מען וואש

 פאך־ צום גרינג זעדזר טאכןע ךאך איז ארנ.עש ♦ געשטעלט
 רב, געווען איז ער וואס יאדזרען פיעל אזוי נאך אז שטעדזן

 האט.ער אפגעזאגט/ אידום מען האט דערינען מיטען אין
 געשטארבען נעביך איז ארנ הארצען צום גענעמען שטארק זיך

געכןענט מענטיש אזא ו־זאט דען וואש פון ♦ צײט אי־ין אהן
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 אײך וױל איך מו־חל; אלץ אײך איך בין ךאם מילא
 —♦ גענעמען זיך דואט חלום דער וואנען פון ךערצעהלען נאר
 דעם אויף געדאכט נאבט אנטלןעגען נישט געקומען איז םען

 שענשטע ךיאס.ערשטע אפגעגעבען איהם האט מען בית-עלמין,
 האבען מענטשען געלערענטע גךוישע אללע דיא פלאטץ♦

 מען כןבר, זײן איבער רעדעש טרו־יעריגע זעהר געהאלטען
 געטדזץ, האט ?ןוי וואס מעשים גוטע ךי או־ישגערעכענט האט

פאר וואש א*נ ׳ בשתר צעטהײלט האט ער צךכןה וױפיעל א־נ



 זעהר נאך אונ געווען, איז ךאס בעל־דרשן טהײערער אײן
 זעדזר איהם האט עולם גאנצער דער ♦ זאכען גרויםע פיעל

 געדויערט אזוי האט עס בעווײנט, אונ בעקלאגט שטארק
 יעלינר יגן זכותל געווען מקבר איהם האט מען פארנאבט♦ ביז
♦ ♦ ♦ געװעהנליך וויא אזו־י צעגאנגען זיך איז עו־לם דער אוינ



 גוט געװארען ישוין איז אהײם געקומען בין איך ביז
 פראסט♦ ער(שטארל אײן זעהר גענעמען האט щ אונ נאכט,

 לןאפ- שטארקען זעהר פעקומען איןד האב יםוךים פון פנים א
 וויא ♦ אהײם מיר צו ארײן כןאם, כ־ןאם, בין איןד אז אזו־י ווײטיג

טוי, אין ארײן בין איך  געשאפט באלד מיר איןד חאב ש
 גע־ ךיא אניךעךגעלײגט מיך האב ארנ געלעגער מײן

 דזאט .עם ;רודוען געלאזט נישט אבער מיך האבען ךאנכןען
 אזויי נעביןד איז רב דער וױאס פאךךראםען שטארק מיך

אס? פאר אונ געשטארבען, פלוצלינג ו לז דורך ארנ ו  וועמען
 גאנצע ךיא צעכןײען צו אנגעדזויבען .עפיס האב איך

 ,פערשטאגד מענטשליכען צום נישט גאר איז.עפים נ;עשת
 האב אמאל נאך .קשיא; גרויםע אײן דאןד איז щ ווארום

 ,גרױסער אזא געװען אמת איץ רב דער געטראכט-איז איך
 פלוצלינג איהם מען האט וואס־זשע מענטש/ גוטער ,פײנער

 וואלט ? געשטעלט מביש אזוי יאהרען ךיא.עלטערע בײא
ב גרעסטער ךער ,פארקעהךט ,זיץ בעדארפט גאר זיןד  ד1נ

 נישט איז ער דעףו וואם-זשע רב! אונז איזיבײא .ער וױאס
 זאגט וואס־ךשע מענטיש פײנער גוטער, גרױסער, אזא נעווען

 איהם מען האט וואס ארנ שבךוים, פיעל אזויי נאןל־ איהם מען
פעךךיענט %ר האט רואס פאר אונ בעכןלאגט? שטארק אזוי



 חדןד געשלאגען אזו־י איעדער זיןד האט וואס אונ ? ארךענם
 ? אמת״ של ״חםד ךעם אין טהײל אײן האבען צו מױערען

 נישט איז װעלט א אז אײגענע, ךאס אלץ זאגען זיך מען מוז
 ךעם נאך .עפים ,געטראכט אלץ איך האב ♦ ♦ !♦נײן מישוגע♦
 משוגע איז שטעטיל דאס איננאנצען אז אויס קומט חישבו־ן

♦נאטט מײן גאטט אף־, געוואךען♦ . .  אבער זיך זאגט מען !
 ךאס? זאגט ווער אונ . משוגע״ נישט איז וועלט ״א אז פארט

 אי־ז זאגט וועלט ךיא אז א־נ וועלט, ךיא זיך פארשטעהט
 זאגען אפשר איןד זאל צי . מעשה אײגענע ךיא וױיטער זיך

 ר וואס ךאס אז ,ךערמאהנט מיטען אין זיך איןז־ האב
״ ל ״יענכןי ס ׳ ל י ר ע  כןאןנאסע״ ר׳״א־לי-בער מיט פ

 פרײהלי־ אזר־י געגאנגען זענען ״נגיךים״ עטלינע ךיא מיט
 האט מען רואס ךעם נאך ,עךמאנער(אל גלעזעל אײן טררנקען

 געווען אידזם זענען זײא אז זײן טאקע כןען אפגעזאגט/ ךב ךעם
 האבען זיןד מענטשמה יעךער א וואהם אומךםטיגעשונאים,

 אזעלכע.עטליכע אז ,זאגען נישט אבער זי״ מען קען שונאים?
 זײא.זיך דזאבען וועלט, גאנצע א שוין זענען יװ־לעןד נארישע

 זיך מישט רב א צו ווארום אפזאנען; געכןענט ניישט איהם
 זיך ען(ל ױךלעך.; לףן.עטליכע נאר נישט שטאדט גאנצע א

♦ ♦ ♦ זײן נישט אליך אזו־י
 מיר זיןי ל,עהךט כןאפ דער אז ,געפידזלט איך האב ;עפים

 וואס פאר ,פארדראםען שטארק מיך האט עםז איבער, ממש
.פארשטעהן ניישט ו־־אס איך זאל . . . .

.  «1 . _
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щ ךער ♦ נאבט ךער אין שפעט גוט געווען שו־ין איז 
 מיר או־יף שוין איז .עס צװעלף, געשלאגען שלן האט זײגער

 כןלײנער אײן אײנגעפאלען נאך מיר איז ךרימעל/ אײן געפאלען
 טאכןע אײנפאלען ען(ל געךאנק אזא רראס ,געךאנק נארישער

 וױאלט איך •׳ איח מענטשען-וואס פאךשלאפענעם אײן נאר
 אונ וועלט יענער אויף זײן זאל אונ שטארבען געוואלט בעדײא

 ךץ ״בית ךעם בײא .עפיס זיך טהוט ״עם רך־אס זעהען זאל
 געד־אנלןען ךיא מיט אונ מעשיה גאנצער ךער מכה מעלוז״ של
 שטארנןען אײן מיט זעהר געווארען אנשלאפען איך בין

 נאר א ״אז װעךטיל א מען זאגט אומזיםט נישט נאר ;שלאף
 צעהן לןין אידזם כןענען גאךטען אין שטײן אײן ארײןי וואךפט
 אויסהערען, ךאם מעגט איהר ארו־יסנעמען״♦ נישט קלוגע

 לולײנ־ אײן פון לאכט אידד חאטש קאפ,ז צי לעגט נאר
♦ ♦ * ױדען שטעטעלךיגען

 מיר זיף־ האט געװאךען אנשלאפען נאר בין איך וויא
 יעקב- פדן הלו־ם ךער צי נישט ולײס איןד ;חלו־ם אײן געחללמט

 האט װאם חלו־ם ךער ךויא שןעלליך אזו־י געווען איז אבינו
♦ + 4 געהלומט מיר זיך



 ______________

 בין איןי אונ געשטאןנען בין איך אז מיר זיןי ךאכט
 האר ךיא מעלה׳/ של ךין ״בית ךעם נייא ךןימעל ד-עם אויף

 דעם אץ זיך ךעךמאהן איןד ווען לןאפו־יר מיר זיך *שטעלען
 מיר זיןד ךאכט ,גרו־יס איז הימעל ךער וויא אזוי ♦ ם1חל

 גאלדענע מיט טישען פײערך־יגע אויסגעישטעלט ^טעהען
 ביכער או־יסגעלעגט ליגען טישען ךיא אוייף ♦ טישטיכער

 געווען איז טאװלען דיא אויף ♦ טאוולען פײעךךיגע מיט
 _עשךתחדברו־ת♦ דיא וועךטער פײעךךיגע אױפגעשריבעןמיט

 מיר ׳ אפצומאדזלען נישט גאר איז ייכער דיא פון גרײם דיא
 נישט בוןי אײן כןײן וואלטען מענטשען צעהן אז זיך ךאכט

 ךימענ־ אויסגעשטעלט שטעהען אונ.י>ם אויפהײבען, געכןענט
 גרײס ךיא וױאבלוט, אזוי טינט רויטער מיט טינטעךם ך־יגע■

 פאם. עמעריג;הונךעךט אײן וויא אזוי איז טינטער יעךער פון
 איז אז״עם פעדערעןל ארײנגעשטעלט איז טינטעךם ךיא אין

 פעךע־ ךיא פון עק ךעם ךעךזעהען צו ני^ט אויג דעם מיט
 עו־לם של‘ 1נ1רי ךער זיצט מיה זיך דאכט ,אן או־יבען ♦ ךען

 פןרוין פײעךךיגער אײן מיט *שטיל פײעךךיגער אײן אויף
 של רבונו ךעם נעבען ;0איז חלום א װואם כןאפ, ךעם או־יף
 ךער מיר, זיך דאכט זיצט, האנד, רעכטער ךער אין עולם

 זײךענע אין אנגעטהון געשיטאךבען, איז ׳װאס רב אלטער
 גרויםע ךיא או־יסגענןעמט שײן זעהר לןלײךער, םאמעךינע

 צוױיא וויא אזוי איהם בײא לײכטען אוייגען גךאװעבארהךי־א
 איז .עם מלאכים; צווײא שטעהען איהם פאר בריליאנטען,

 ווערטער דיא הערצער ךיא אויף אויסגעלךצט זײא בײא
פיעל זעהר או־יםגעזעצט; נאןד זיצען עס אוג ״אמת/ ״חסד״



ץ ךאכט .עפיש ױךען, ■גוטע רבנים, ךינים,  זײא אז מיר ז
 מלאנים, אהם *םוועבען щ אונ ,עפים.קענטלי־, מיר זענען

 גרוי־םע מיט שמשים פײעךױגע ארום לויפען אונ.עש שירפים
 מען עפענט מיר, זין־ ךאכט מאל/ אללע אונ שטעלןענש,

> זוכט מען אונ בוןד אנךער אײן ^4^4אלץ № ]4^ ז ?

 אונ מיר, זיך ךאכט ,ךוינקעל אײן מיר.אין איךלשטעח ״,
 הלו־שאיד( א װואש צאהן א אין צאהן א מיר כ־ןלאפט עפ

 פאן־ אײן זעהר מיט געשרייא א מען העי־ט מאל א אריף
 נאר זײא בךײנגט עךגעץ? זײא זענען װאו ״אנא : קול חמפען

 ךאש גאר האט, מען װיא אזויי ךיף״ בית צום אהער ארײן
 מענט- מיט מחנה גאנצע ארײןא םען בױינגט אוישגעשריגען

 פיי^רריגע מיט עזמשיט פיי^ךךיגע מיט גערינגעלט ארום שען
 אנגעטהץ, כןאמיש אזוי געהען.עפיש מענטשען ךיא ביכןםען,

 .עפים חאם; אײן אין זעהען נאר טאכןע מען .הןען ךאש אז
 אײנציגע מיט נאר נײע.קאפטענש גאנץ מיט געדזען אײניגע
 צוקאלטענעט חאר ךיא ,פאשטריגעש ווײשע מיט א־נ אךבעל

 נאר געהען אײניגע אנגעשטעקט; וואטען שטיקלע״ מיט
 צעהאקטע, 'מיט העמךלע־ קויטעגע מיט אונ פליךעךען מיט

 פארשמאלציוועטע מיט פיש, ךיא אויף שנךאנעש פאךךאךטע
 אדנ נאקעט כמעט. געהען .יאײניגע פארטעכלעך, /קעךצע.
 שמרישענע פארשפיצטע הויכע ךיאכןעפ או־יף נאר שארוויש
 ךיא מיט אלץ/, מיר זיך דאכט געד״ען/ אײניגע ;ךזיטלען

 ךיא או־יף אונ בלאטע, אין פאױשמיךט דרוישען, אין כןניעש
וואש מיטילעכער, אויבען פון <קאזיראקען.ז אהן היטלען עפ(ל



 זאװער־ מיט עפיס געדזען אײניגע ;האר ךיא דוךך זיך זעהען
 אזו־י פנים האבען,א אײנינע אונ.עפים אויםגעשמירט, טײג
 אויסגע- מיט אפגעשליםענע, אפגעליםענע, עם(ליטװאר וויא

 אגניעפיס נעז, בלאװע פאלשיוךטע מיט פנימער ךאלטע
 אהן נאל אננעטהון, שײן זעהר אינגאנצען געדוען אײניגע

 אוים־ מיט העמךער/ געפרעסטע שײנע ווײסע מיט רעלןליך,
שטיקלעןד ימיט אונ גלעזליןד מיט הו־יזענטרעגער, גענײטע

.הענד דיא אין קלײד
г ז гщ ץ у  аигсдпсш щ ;

ט מיה זיך ךאכט ,קזיק א גיב איך הכלל  ארויף לךכ
 געישלײא אײן גיט אונ טיש, אײן או־יף שמשים ךיא פון אײנער

 אללע דיא געמשפט װעלען אצונד ל:1ק אײןיבײז זעהר מיט
זײא שלעפט !געשטעלט מביש רב אלטען ךעם האבען דראס
.טישח צום אײנציגװײס רשעים דיא . . .

:д а г н г  £Г$са щ ' х г  щ ч р  т -у г г •י Л ' щ г
 וואם ךיא> םגן_ אײנעם שמש א האפט מינוט דער מיט

 דעם שנײדמיט א איהם גיט אונ אלבעל, אײנציגע דיא מיט
 אז געהאט מו־רא פשוט האב איך־ אז שטענןען פײעלדיגען

 ״געה Е( ־י איז' דזלו־ם א לוואס הרג׳ענען נישט איהם זאל ?גל.
4 ׳ ■ &כ^צ^ דער איהם שרײט הילטאײ׳ תא גיכער

й׳2 г;;•

 וויא טזיידט טיש/ צום צוגעבראכט איהם האט מען וויא
 גיט אונ דינים דיא פץ אײנער יף1א זי־ האפט ,רדאנד דיא

п.הײסט אזוי ״וױא פרעג: א איהם т״ иг \ г у чЧЧ' ,? лл•.бчии״!/« ^ги ו!
ל• ער. פאלינע״-ענטװערט ״חיײןעל ; ̂יהעל ; ער. פאליגע״-ענטוועלט ״ח



ל״ זיןל־ תא פאךנעהמםט וואס ״מיט
שנײךערײא^^ ״מיט ■ז1׳־

 זיןד ךאכט װײטעה קוק איך +דין דער שרײט ״ווייטער!״
 יצע■ דיא מיט וואם ךיא, פון אײנעם צו ברענגט מען מיר,

 \ л שכןראבעס האכןטע
תא?!״ הײסט אזוי ״וויא

Фв/фЛфта ̂# '<׳. рфа-4* '^£ф*ф»4 л**&фбвёл}т4

 4 םמאלענןאפף״ ״אליקום
זיןד?״ דוא פארנעהמםט וואס ״מיט
♦ שוסטערײא״ ״מיט

■??'*■ЛАат фУфФт» ФЛФ0Ф АЯффёё флрф РррФ М* י ЛФЛА
 אײן אין זיצט מיר, זיןד דאכט דינים, ךיא פון אײנער

 אלץ שרײבט אונ טישעל אײן בייא בעזונךער גאר ךוינמעל
V* ^ 5־ 4 רעךט מען וואס

;ךיא פון איינעם צו מען ברענגט געישווינד ״ווײטער״.'
4 היטלען שמויסענע ךיא מיט וואס

דוא?״ הײסט אזוי ״וויא
*л лфФёрФутфФфл• ффш̂ лфф̂ ффф * Фл* ^РГ1 ТР&лР? £***** Г* ^ 1] .• гл. 1-и.^+гл *

♦ ספאדיבןמאכער״ ״גךשלן
# У* С5* : • זיךד״ ךץא פארנעהמסט װאס ״מיט ' '

ש > ־ ח т״? ט״ а г  п и  !гсаи 1
לןירזשנערײא* ״מיט

 מען ״בקיצור׳♦ א מאכען וועל איך הנלל ״װײטער״!
 אךזן היטלען ךיא מיט וואס דיא, פון אײנעם צו ברענגט

 פארנעמט אפגעקומענער/ ךער ״זאנוויל הײםט ער קאץיױאלןען,
אויס־ זױער-טײג מיט װאס דער היתערגעהערײא♦ מיט זיןד



 מיט זיך פארנעמט לעכןענטאנער׳/ ״פײבעל געשטיךט״הײםט
 הויזענטרעגער אויסגענייטהע ךיא מיט וואס ךער ♦ בעלןערייא

 קאבאטשני־ מיט זיך פארנעמט געראלינע׳/ ״געציל הײסט
 ךזײםט ליטװאכןעס אפגעןיסענע ךיא פון אײנער.־ כןערײא♦

 ציגארענלולו־י- מיט זיך פארנעמט פוסברעכער/ ״שמערנןע
сאיז חלו־ם א עראס בערײא

щ זואס דין ךער מיר, זיך דאכט אזייף, זיןד חאפט 
 רופט אונ ארײן פאפיר ךעם אין קונןט אונ געשריבען האט
או״; פאליגע ״חײכןעל :או־יס  םנזאלעכןאפף אליקום שנײדערײ

 ♦> ♦ !׳;קיךזשנערײא מאכער(םפאךעל גךשון ♦ ♦ ♦שיםטערײא.׳
 לעלןעכ־ פײבעל ; ♦ > י הײזעךגעהערײא אפגעקומענער זאנוויל
 לןאבאטשנילןערײא' געראלינע געציל ♦ ♦ * בעלןערײא! מאכער

 געהט וױאס פאר ציגאךענכןלויבעױיא! פוסבךעכער שמערכןע
 צוהאכןטע מיט אךןעל, אײן מיט אגגעטהון אזו־י איהר..עפים
 אידזר געדזט װאס פאר ? ךזיטלען שמוייםענע מיט שלןלאבעס,

ךין> דער שרײטאלץ ?״ אפגעשליסען אפגעריסען, אזו־י עפים

 אזוי ארבײט, ךער פףן חאפ א געגעבען אונז האט ״מען
 שלמעלד»!״- ךין בית דעם צו אונגעהען, שטעדוען מיר וויא

♦ ♦ ♦ גלשרייא אײן מיט מחנה דיא אינגאנצען .ענטווערט

?״ געשטעלט טביש רב אלטען ךעם איהר וואטהאט ״פאר
ו♦♦♦ געהײסען ארנז האט מען ;וואס פאר נישט ווײסען ״מיר
ר, ךאכט װײטער, קרק איןד מי  אין מען זוכט .עפיס ךך

אן זיך קוקט ךין בית גאנצע אונךאס ביכער, גרויםע דיא



 אין ♦ נישט זיך זײא פאךשטעהען .עפים ,אנדערע דיאס אײנס
 ךיא. מיט פאפיר ךאס דין ךער חאפט ימיר, זיןל־ דאכט ךעם,
 זעהר. עז־לם, של ריו־נו דעם צו צו לויפט אונ נעמען אללע

 פארשוינען, ךיא מיט מען טהוט וואס פרעגט: אונ צוטראגען,
 כןענען מיר פארשריעבען, נישט ערגיץ אין דאןד זענען זײא
 דאכט לם,1ע של רבונו ךער ♦ ♦ ♦ ?״ משפט׳ן ניישט גאר זײא
о הלום א נוואס מיר, זיןד тשטינןעלפאפיר, ךאס אן קוכןט ״ 
 וואס פאױשוינען אזו־ינע אלץ איז ״ךאס דין: דעם זאגט אונ
 זענען ךעךפאר װעלט/ דער צו נײשט גאר נאך געהערען זייא
 נײשט גאר זייא כןען מען פאךשריעבען, נישט ערגיץ אין זייא

 פײעךךיגע אײנציגע צו געבען נאר זײא ךארף מען טהץ,
בײא זענען וואס אנדעךע דעךווײל משפט איהר ענם;(שטער

•; ■:: \ ־ ־, ׳..־;׳ ׳ ' У׳.; ׳י * ׳ • ' ' г ׳י .

 װײס ל/,א;יך1ק אײן איןד וזער מיר, זיך דאכט דעם, אין
ס ״יענקיל װאנען, פון נײשט ל רי ע אלי־בער גבאי♦♦♦ א פ

י . ־ :־ ־ : ־ ,V , 1 - ־ 1
♦♦♦ !שטאךט אונטעךן פוין נגיךים ♦ ♦ и כןאכלעפעל א כןאךנאסע

. ־ • ל- - ־-. י׳ >• • - ׳■ < ■ י• . •־ ' ׳ '״־ г״ .'•)'׳ '־ י •’!־.. ־ *
ת צום ארײן ♦ !*♦и דין יי

Ус о• *ז- тלךז £ $о т й  ш  »  О Т״Ш  а г  Ъ 
אן, הײבט אויםגעשריגען, דאס נאר האט מען וויא אזו־י

שפריצען צו אונ דונערען צו שטארק זעהר מיר, זידר דאכט
לל/ 'יז< у 1 4'׳■ז»זזזזיךיו> 1ז*** **לז <т “г“ г*??п•^*<״ “Н ог י

 זיןד חאפען יװ־ען גוטע מיט דינים אללע דיא אונ פײער מיט
 שטעכןענם פײעךדיגע ךיא מיט שמשים ךיא ארנ ביכער ךיא צו

 גאנצען ךעם אין > צוטראגען שטאךק זעהר ארום לויפען
מהנה צע1גא מיר,'א זיןד דאכט ארײן, מען טרײבט געריךער
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 פרידזר גאר ♦ עטען(ל פײעךךיגע מיט געפענטעט מענטשען טיט
 געפענטעט ך׳ן׳; ע י-ב ל ״א ן״,מיט ע ל נן נ ע;״י טען טרײבט

 אליפגעדואנגען העךצער ךיא אויף אונ אללע, פון שטאךקער
 אײנגעקריצט: טיעה װערטער פײערדיגע טיט ברעטלין־

מיר/ זיןד דאכט \מען טף־יבט זײא נאןד ש_ע״> 1 פ ו א ט ;חיוי ו ו у • г ו ז *־
 לןאלפאקעם פײערדיגע שפיציגע הל־בע מיט נגיךים אללע' ךיא

שטארק אזוי נײשט נאר געפענטעט, אוילןד о איז הלום א )װאם
V  » * т  т *״* : т : ̂

ד יאלו אײ לי .ײזזיז г. ♦ בױעטליד אל״ן אץ д с с ^  ф г г а  И ' г г т| д а ח ן ן * % ; ׳ ש ^ щ ע ח ש ד г ן г й а
 געווארען איז געבראכט אױין נאר זײא האט מען וויא אזלי
 ךאבט ךינים ךיא פון אײנער נאר שטילער, אביסעל
 ךעךבײא( בין איןל־ וויא אזוי איך געךענסן ךאס ) זיןד/מיר
׳שטאךק: זעהר שרײט אונ טיש אײן אויף ארו־יף שפרינגט

ל י ק ; נ ס ל י ר ע  או־ים !״.ערזאלווערען!ופושע ״חו־טא פ
 אונ גידזנם אין ברענען יאהר צװאנציג אידזם זאל מען גבאי,

אריין♦ הונד רויטען אײן אין ווערען מגלגול щ זאל ךעךנאך

 ף-שךײט !ופושע ״הוטא א אוי־ לןאךנאםע, ר ע י-ב ל א
 לןאכלעפעל, אויס פאר מאכען אידזם זאל ״מען - דין ךעל אלץ

 מאכען, לעבעדיג אונ פארברענען מאל צװאנציג אידום מעןזאל
 שווארצען אלטען אײן אין ווערען מגלגול זאל.ער ךעךנאןל־ א־נ

 ךריטעל צווײא מען זאל נגיךים אלע ךיא בײא ♦ ♦ ♦ בןאטער
ע ךאס ארנ נעמען צו פאךמעגען ע ר ע ב י  בלײבען זײא זאל א

 טו־יךט אין ביז לעבען צו וואס פון האבען זאלען ־זייא בכךי
 אלטע אין יווערען מגלגול זײא זאלען ךערנאך אונ ארײן,

., г אײזלען ךרײפיסיגע הדנלןענדיגע



 זעו־זר מיט מיל, זיןד דאכט זײא, ענטוועךען עפיס
!״♦♦♦.שולדיג ךען מיר זענען ״וואס קולות: פאךישראנןענע

5‘г • ул улр г у  г ж ш
ט !שולךיג נישט זענט איךזר הײםט ״וואס  ,אלץ שױי

 אין.ךיא אונז בײא ךאןד איזו ..עם דין, ךער .מ־יל,' זיןד ךאבט״
 'י1אז רב אלטען יךעם האט איהר ךאס פאלשליעבען יניכער

 פאר איז.ער אײך דולןד וואס ;עשטעלט/ ממיש שטאךק
 ךיא פון נײשט דאך ןענט איהר געשטאךבעף צײט ךער
 זענט איהר וואהם ‘וועלט דער צו נײשט נאך געהערען וואם
 נאך אונ פארשריעןען, ביכער ךיא אין יא ארנז בײא ךאך

 ,שיםטעךס שנײדערס, גענעמען צונריף האט איוזל ,מעהר
 ,דוײזעךגעהעלם .קאבאטשנילןעס, ,בעכןערם ,קילזשנעלפ

 אומשילדיגע גאל נעביף זענען זײא וואס ציגאךענקלויבערם
 ךער צו נײשט גאר נאך געהערען זײא וואס ,שעפעליל

 ךיא אין אונז בײא גאל נאןי זענען אז,זײא סימן-, א וועלט,
 אנגעלײצט או־יל זײא האט אונ פארשריעבען נישט ביכער

♦ ♦ ♦ רב!״ ךעם אויף

 געהער וױאס מחנה ךיא שלײט !״ :ת ט א и ת מ ״א
 ע־ .ג ר א פ ך ע ך נאןל־ אונז האט מען ,װעלט דער צו נישט

♦ געבען♦♦♦♦
.

 שמישים; ךיא מיר, זיך דאכט שרײען, ישטיל!•״ ״שװייגט
 נישט נאןד געהערט אידזר מישען, נישט זיך טארט ״אױ־זר

♦ ♦ ♦ ״1 וועלט דעל צו

עס !איז חלו־ם אײן )װאם מיל .זיןד ךאכט ךעם, אין



 אוייף זיןד עפענט ,אנךערען( צום איינס אן נישט זיך געהער
 שײן מענטש אײן ארײן געדוט אונ.עם טיהרעלע, כןלײן אײן

 דאכט מיר נאר ?ןאפאטע, שווארצער איץ מיט אנגעטהון,
 פון קאפז ךער ךאס אקולאט, נישט איןד געךענק ךאס זיןד,
 מיט בעװאכןםען שטארק זעהר געווען איז מענטשען ךעם

 אמאל זיןז־ כןען וויא.עס אזוי האר, קוטשעלאװע שווארצע
 דאס גוט/ איך געךענק ךאם נאר חלום, אײן אץ אויסװיזק

 שװאךצען הויכק אײן זעדזר מיט בלילען אין געגאנגען איז ?גר
 ךאןד איז .עס מזיחל, אײןל איןד בין דאס מילא קאפעלױש,

 איז מענטש דער וויא י חלום אײן וויא מעהר נישט פארט
 מיט גערידער אײן גערדארען עפים איז געקומען, ארײן נאר
 מיט ן ׳ ך ע י־ב ל א מיט ל י .ק נ י_ע געשלײא: שטארק אײן

 האבען אונ איהם אליף געפאלען ארויף זענען נגילים אללע
ר דער דיל!״ דורןד ״אלץ געשליגען: ע ט ל ב א  האט ר

ם- לבנים. דיא ♦ ♦ ♦ ו״ ״געשטאלבען עפיס געשליגען  דיני
 +44״נדױט!״ געשריגען זײא האבען אוג.עפיס איהם או־יף או־יך
 או־יןד —וועלט דער צו ניישט געהער וואס מחנה דיא אונ

 דוא ביסט וואנען ״פון געשליגען האבען אונ אידזם אויף
 שלענןליכער אײן .עפים ו!״ כךאפ אונזער אויף געקוממען
 האט מען זיײטען, אללע פון אידזם לײסט מען לי_ארעם,

 זעהר האט אונ?נפים ,.קאפאטע ליא צוליםען איהם או־יף
 מיט שמשים דיא אונ פײער, מיט געשאסען שטארק

 ,געישלאגען שטארק זעדזר האבען שטעכןענם פײערליגע ךיא
 מיר דזאט מען אונ מיט דער אין אליך בין.עפים איך אונ

פלײצעס♦♦♦ דיא איבער שטעקען אײן מיט דערלאנגט יך1א



 געדאכט מיר זיןד האט כןלאפ ךעם פץ וועהטיג דער נאר
 פון אױפגעהאפט אזש זיןד דואב איך אז ,שטארק אזוי
 אײן מיט אונ ציטעךניש גרויס אײן מיט שלאף ךעם

 ״גאט געשליגען האט װייב מײן ווארום ,געשרײא גרוים
ר זיך מה щ !ךיר מיט איז ♦ ♦ ♦ חלומ׳יױ״ עפיס בוךאי ך
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 אזוי געווען איןל־ בין אױפגעחאפט, זיך האב איןד וויא
 נישט אלץ מיר .האב איןד אז חלוים ךעם אין פארטיעפט

 נעטראכט אביםעל זיך האב ביזאיך אי־, לעב געגלײבטצו
 אונ.עם געלעגעה מײן אויף ליג אי־ אז געזעהען האב אונ
מחידו פ$וט זיןד איך דזאי חלום, אײן וויא מעהר נישט איז

й г г и с с з  г г  м8ד о т^ '
 גאנצען דעם בעטראכטען צו אנגעדזױבען האב איך

 ,קשיא מײן גאנצען אין פארענטװעךט מיר ךאם דזאט ךולום,
 ווארום.עם משוגע, נישט פאךט טאכןע איז װעלט א ךאס
 ךעם האבען וואס אללע ךיא שיכל: פראסטער אײן ךאך איז

 טוידט זײן נאך כבוד גרויסען אזא אפגעגעבען רב אלטען
 ךאם איז ,שבךזים פיעל אזויי געזאגט נאןד איהם דזאבען אונ

 נישט טאקע זענען אונזײא וועלט א ,אפנים אט טאקע, .
 דיא וואס נאר ;געקוממען איהם איז .עם ווארום ,משוגע
 הײזעף ערם,(בעל לןײזשנערם, שוסטערס, שנײךעךם, אללע

 אייהם האבען ,ציגארענכןלויבעךם ,כןאלאטשגיקעס ,געהעךם
 צו וואס ניישט זײא פרן זיך מען האט ,געשטעלט מביש

 ̂ וועלט ךער צ־ נײשט גאר נאך געהערען זײא וואתם רעךען,
אנגע זײיא האט מען וואם שעפעליך אזעלכע אלץ איז ךאס
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 ךן ע י-ב ל א מיט ם ל י ר ע פ ל י ק נ _ע;י וואס ♦ ♦ .>אײ רײצט,
 ♦ ♦ ♦ מילא ,וועלט ךער צו יא געהערען נגיךים ?נטליכע ךיא מיט
 דואט מען אונ ױךלעך, .עטליכע נאר הנל סןד ךאס זיך איז

 נאר !שטראפען שטארקע אזעלכע געגעבען אמת אין זײא
щ מיטען אין זיך האב איך וואס באנק האךציג מיר טהוט 

 וואס סו־ף, ךעם געזעדזן נײשט דזאב אונ או־יפגעחאפט דעךינען
 שוואןצער ךער מיט וואס דעם פרן געוואלט מען דזאט

 נאר 1 זאך בעזמךערע איץ גאר .עפיס איז ךאם נןאפאטע,
 ♦ ♦44אמתו אינגאנצען זײן נישט ךאך זיך ען(ל ם1חל אײן
 מעהר שלן װעט איהר דזלוים? דעם צו איהר זאגט וואס נא,

4 4 4!האל לאכען, נישט
щ צייט שוין איז .עפ ,שפעט גוט זיןי/ ךאכט שוין, איז 

* שלאפען צו






