
ק נ א ^ ע ^ ־ ה ש ך ך
ר ע ך א

אפײפף פאר אפײפף
ע צ>י{ן ^ ר א ^ נ ר ן לי ה א ין ן

ן א פ
ײן ע♦ ט ש א ל ב

—мвас»еассс«е<«*—

וױלנא
живии с вадебны й  подагокъ. #

ЮмористичесМй Разснааъ А. Елоштейна. Г|
Сои. изд. Л. 1. Маца. $

»>
8От

8

I
8У

в»



ВЩШБА. Д. 1. Щ щ, Завадья&я улица
д.Вендорфа 1Й1 х־ода.



!יאהו• אגוט — ״־ י .
א ?ינ,ק איין ^יז ?גײן ךער . א#ו ר׳ ,זעח נעדײג^ט —  ך

.אי״ה ךע?ט זײן וועט ןיט אונ , גאף ןי־ ?רע^ט א\הר .אױס וועלט
.זא^ט עהף וױא ,איז עס יב1א ,יע — . .
 ןיט דען ןלויפט איחר !זאג איןי וױא су הײסט וויא —

? חלעבק מיןד ראט ץיהר ס־אלט װאט נןאר ? אײןז מיט ךײד איןד וואפ  
 איז זײא אין ןואם .שר#ים א;לעיע צו #ײןז ?יט ראך גיין איך
 װאס ,שטאננ יאשקע יויא ל$של אט ,גיטא ייאךט וואר נןיין

 ײא3 .?ע^לױגק ניט אונ ЩЩП גיט א^לויצען אײןו ען■(ל
ק ®א£ע.טאלער איז רייד איןו יואס גןיר ג א ל  טשה תורת . ^

%. פפ^יל ״ скр ?1?г,г г׳ I טאג צגוטען נז ט 1מ
געו^טעןיהײט׳, גײט ! ;אהר אגיט —
 שוץ וןעל אמ פ_לוז דער צי ‘שױן איך מך» איצט;׳גר —

 ^עיייפ אײןד וןעט ןיא . זעהען ןיך זאלט איהר ,עײנ^טעללען
; ן י ך ן ע ^ ■אייר דאס ^  ^ייתך ךער רןן׳ היץ ײא5 ^«**?

 לעפען, צייט ראנכןען קיר וועט ^יחר אינ ןײן ליפה לח1ע מעט
 איהר ײא1 ״ װאטער טיאפען ?וףיא װיא ׳ טא,קע ױןז פאםט איהר
 יאינ ? ניין צו סעןט *יהר »אגאלד אםייךעל .^ןידען נץןו יזעחט

ד ן א ; ר ע  ? פעישטעהט איחר , יל?עך;ע1 טויהג^ר.קאךןען ך
, . . ריירק ניט א^דערען ״קיין מיט זאלט איהר ג;אנ!. אג^ען גו

3^ א ^ № , חעי־ח('וואס ^



 ? אנצע$לא;?נן הײך אזויא עפעש קזוזח דיא אייך ןײא איז וואם
.ןיץ געז־יד מיר ^יחו זאלט . ;יחח ךער איהם חאפט I ןטפזי .

 פון טהיר דיא ;יעפי^ט האסטיג זיןז האט אױ^ענןליק דעס א\ן
 גע^עי׳ק ניט אז !פטפיי ענ^ענקצ ל1אק זיך הערט ву אונ ךחיןען

גענע^ען טיר ךאס האט ער אזע^ץ פאר ןןאש I װערען ןאש זאל
עי . קיר^יש י

 יאסעל השכוןה • $>־?! ךעי יאסעל בעוויזען .זיך האט עש
.עזטאנג ךער יאסעל אךער לאגגער ךער

 יעס גע;ען איינער ^זטעהן לי$ק3נע זײגען ^ך^גים ב״ךע
׳ .האהגער ריא וויא אנדערען

ק וועמען ,פעםקין א׳טר . א^יהך ^עךעדט עך׳צט חאט מ
 א־נ נ־ראם א׳שױט האלט ער .דךייסיג אונ פינןז א;אחר אלט איז

 ; אלטן אײן חײ$ט עליכס לא איז עױ נאר .ײן8 זעחר זיך לעןט
 אפאר געלאזען איהם האט אונ געי^טארפען אנוןוץט איז ןוייב זײן

 !יא : אפעל-הביתטע אין נײטיג זעהר ^ע^עך #יי ¥י • .קץדעללעך
 ?יט מעןיןאל ״געפען אשטונג ,גע#א?ט אין חעלצןען איהם דאךף

 ; קױפער מיט רןראס אפילע איז עש טרעפט ву ווען ׳ גאוןענען
 אללעס זאל עש , מיךט^אפט ךיא יף1א Щр זיא דאןף חײנט
 י קזלעל^ד יאד אייף -אםען2איי? אי? אוג ׳ ארדנונג אץ געהען

 נעה^ען טיז קורץ .אטוטער אץ נייטיג זעהר ;אך דיןען וועלןע
 : שידו־ וואןגער אגאנץ טא,קע איז איהם אן ווײטער .אנוייב

 פאר בזעל אוךיב ;אי^פע ,גע^אפט אישי^עם מיט מאן איו^גער
• לע?ען גלי.קלר איהס

 שךכנים ךיא ;/טהכים ךײדען ןעני־מען איהש האט ?ןען
 איחם^קײן האןען אינ זײטען אללע פון אר^געמטען איהש האיען

 מיט פאךטיען פאל^עקלאגען איהם האט ^ען געגע^ען.י ^יט רװז
 • גרושות אךער אלמגות ױנגע וױיבלעך מיט אױף אונ פרײליןס

ט ךיא . $אט אךאנק ( איחם בײא זיןי האט עש ר/י  צוא טהי
 אזױ איהם §אר נוארען ®אךטי;ען אללע . שךננים פון ^עמאכט

פארטײלהאפט גע׳׳גיאגק( )דרעזה
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 ױ^בע ,)ןעי?עגענהײט אין אין;עװען $ל אז , פאוטהײלרואפט
 וױיס ;ער אונ גױט זײנען *ל^ע עפעס ;,ק^ייבען יס1אי יזיך ״ער זאל
̂ער $ײא ניט ♦ ^טעלען צי־ אפ זיןד ̂ועל

,עדי־ איםורךער װים געוועזק ןנך^ט דאם אי? איהם ^ייא
 אפארמיע פארגעיםלאגק איהש מאך^קפ.ךזעריהאט ךאסװארךעפ

א^ר איז שיחןד די;ער . געלד רוןל טויזענד ?ןיט אפרײלין ?ױט
אירים פון ^עהט איפור חיים אמ נעװעזען ;עפאללען זעהד פעםקיןי

 איהפ זאןט ער .אנ,געהעץ װעט .ענין ךער *ז ,פךידען צי־ אוןעק
 זא?ט ,צוךיק אימטער ז־יף־ אונ״קערךט טאג אגוטען מאל ןגטליכע
 דער בײא ;עטצט אוועקי. געחט אינ איז עסז וואפ נאך צו נױיטער

 גע־ט עס אוג ךרויסען פון האסטיג געעפעט זיך זיא האט ,?זהיר
 אן אן זיןז /צטויסען זײא , שךכן ךער יאםעל עןטגעגעי איהם

 דעם פון אי אױפ^רעגט ?ײדע זײגען זייא ;פל^צלוננ אײגןי־נךער
♦ זיללען גענ^ען זיך ראבען אונ גיענעגעניס ךער פון שטױסיאי

ער איז איסר חיים  צטונכעלע וייא אבויך ?יט אד;קער אניךער̂י
נואם אנדערער דער .קירביס היים נעמפען איהפ האר.ען אי׳לע
,פיאות לאנגע ?יט יםפאל אונ הויך איז אריין ער׳שט קונןט

 יאםל ^ערופען איהם האבען אלע אז , פיס לאנגע ,יגאז #לאנגען
. לאעער דער יאפל אךעף יקטאגג

,זאגט אונ פעיא?טליןד אן איםערן חײם קןקט יאםעל
 ער ? פעפקץ הערר ‘ר,;רבים', ךער אהער קוטט וויא —

’ זײן ניט ג;עױם וועט ׳טידוף ךער ? אשידוף מ?תטא אײך רעךט
 ראןד וױיםט אית־ ? אזױא דאם איהר װיקט װאנען פון —

. מיר רעךט ער וועמען ,ךט
 וועט ווענען ךעקט פון אונ ,ניט טאנןע וױים איך —

וואס אז ״ עזנןרן מין א1א ליננעי ?ין אזא איז ראם .זײן גיט עס
,אייך *^ריךעךט וואפ ^לה דיא . בע^ם ה;ה לא איז , זאגט

 עאמעיאפימ^יז איהר ;יט ןעװאיען׳ ןעבארען נאך איז ןיא ניט
I רוע הע נעװארען געבאיען נאך

אט גע׳שאנק( )דרשה
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—* ,איםור זאגט — (הנאח ניאד מיר טתוט דאם אט — т т ; * ז ׳ ז •־ז ול :
 ,ליגנער מיך רופט , ליננער יעװא־פטער ךער ׳טטאגג, יאהקע אז ׳

העיר , וןעושטעהט איהר ,טאן אמו(ר אי׳־ן דאך איןז בין זא
? ?עסקין

 בײיע איהר ־זײט — ,פעםקין לאקט — , זעה איך וױא —
 I ליןגעי אניעיען רעס וי*?ט אלי^ער אז ךק ;מענשען אמתע

. ליגנער כןײן ניט ךאם ךאך איז
רער יאשל זאגט !לןילביס ,ראנען פון זיןו טיאג געח - ’

צוא געה ניט. ארט נךן ךיר פאר אין דא — ראנער
א א אין פןןצנים ך איץ אץ רא גיט אבער ־, שלןלעפעס ף

.הױז אנשטענליגער
ער — .לןיךייס זא?ט - ? פעםקין הערר ,הערט איהר — * ’ י

איץ ד״יז אײעױ רופט אליגגער אז : אייןז ראך רעלײךינט
.פעלכןעהלט פונכןט דאס ראך איז זא , אנשטאנךיגעס

״• אלפעי ,לע’?ע?; ׳ זיך.נןיךפיפ טראג ,געה - ’ ’־
! לאגןש / $טא?נ לאמער ,ךר פון לאןי איןז —
 זיך ,קענט איהר — .פעסקין זא?ט ,איךען ,רוהינ זייט ~

. שטוב אין מיר בײא ניט נאר וױלט, איהר װאו נךיגען
פלענט '$לת? דער צוא ןעהען איןד זאל וואס? —

Г^?тгГ^ 1 מ* . איכר חײם
אונ ^הט - .פעםקין ,ענטפערט - ,נעהט ,נעהט —

. ןעיעךט איז נערעךט וואס ;געהוט
״ מיגאנ^ן אוועק $יז איסור ה״ם

^ ®г*г: * י Г г

ך וױאונדער איןל —  לאמער ךגר יאהל זאנט ,ח^עפען ׳י
 ;דער3װא איך - . פעסקין א׳טר מיט ציממער אין אללײן’ לײןענדינ

ןיך געשאנק( ')דרשה



 14* ?1 ייא2 ליייאק אזא איײן דאס איהר ןאזט וויא ?נאמנות/ ,?יןד
 1 אאיךען ציו־ זעהט איהר ױיא א^עלײריגי־נג, אײך פאר איז ךאס .^טיגנ

 Щ'Ц ,'׳*זטונ אייער פון גיי^ליג ארוים זעהען אידם זאד מען אז
ט אךע^טער וןעט ,?ױ ש;י ק .אישיהף א״ך ןלט טאן ןועלען ט

 $ײא .גלײך ^דכ^ים אללע ײנען1 טיר ?ייא ? ןוייס איך -
 אזנ < אלליץ ®אךטיע ליא ראלע הױפט דיא שפילט ?יר

 צו $יהו צוא ,אײנס אלץ тг? §אר איז ,$יז ?;ערמיטלער ךער ווער
♦ אנדעיערי אײן

— יאפל. זיןד ^ינערט - 1 איהר רעלט וואש !סײ^ט מיא —
? ?ויר צו ?י?טס א.זא »ליידאק א1א ?לײ?ען ךאס א.יהר כ׳עגט ןלא

̂נער אײן ,פלי־ט איין איזךאך  מיא / יװעליט נאמעש אויף רי
 ןאך מאבט ,עהויז אין ארײן קוטט ער װאו [ אאיד ?ין איןו
.טװ־עש אירט פון .  ¥י אז ♦ אײןל איןד אנזז וטלולא ח־^א .

 ,ן}ר זאנט ; גאהט י4< דאפ עז , קען ןףיס ,£אג איז עפ , זאוןט
 י&יהו־ט ,ער ,?יינט איהר .וױנטער ראס איז זא ,זומעוי איז עס

 בייא 1}יט גאר ךאש ?ײ^ט 1אפע — ? אשיתןד אלס ווען
 ,לא?;קעס ;יטל/נע א?ײדעל א”3 אדױס רײפט ער ,אקךן איז ^יהם
ק זייא' וויא , מײנען ?ןײללעך ךיא .טאך^עס אױף ן  ין1£א ;אר ל

 ;אךען !וןע הע נןעסענע אין התן דער שזין איז זא ׳ עאן^עס
, א^רן איהם ײא5 איז װ״^ער . וועלט ךער יף1א ^ענינ דא איז  

.^אפס יל9י3« ?[די״א* אגלאז װאי סאןט .  איז״אייןו דאש .
 אין איהם $אר ןמן !היגזעז אויפ גאט זאל ,יסובא זולל ?ין אזא

.לאזען ארײן .ניט ^טופ עאיךייטע . ;^ידוןד ;יט מײנט ןגר .
,אנצי־זויפען ;יןז אזנ אנצופךעסען ןיך ^אר זיך כןװאןעט ?$ר

 ךער טאקע .זיף האב איןד < מחישגיס׳ן יע .}\£ט גאר װײטעד
ךעם ?אינט ןער מען ту ? ^פעס קען זא^ט ןױא ♦ . . מאנט

אג איך ^ית. יער קומט מלאך האטזיך ,^נאשש ^א;ט ןער ן
. פעפקץ העךר עהער, ^יט . אקא^עצקע ןעךװאלט קעיאע

אייער געשאנק( )דריטה



 ץיץ ןעװאיען טרוגןען שױ ?יר אױ ״עס ;האראפינ-ייק אײער
. ב^אמנות ,רײךעגךיג האלז

 אונ ןכא^ען ?יט א.קא,ךא$ין איהמ לאנןט רער פעסקין
• ^ײןעלט

,טךינקט אונ איץ ךף־ }יןט יאםל
 ער זאןט - ,חל;י$ק ,בוטל אנאגצע אהער שױז ןיט —

 • ^אהן’ אײן יף1א ? ^קאראפינ^יק ?ויר כײא איז וואס — ,וױיטער
 דיײגט נאך חאכ איןר . אויך ביי$ק צו עפעם ^ױז ;יט אונ יע

 אונ אזיינער צעןזען שױן איז גיפ . ןעסאט גי$ט טויל מײן אין
̂וט ??זעט נאך האב איך  איך װאס אחױן ,ןעביםען איבער ױ׳
 ׳טידו?\ט מײנע בײא דאךטעי שטעילען אײניןע אויןז ןעיוען יין
ו וױיטער;אר . מויל א\ן גענומען עפעס ןארטעז האג אזנ  
? .קירגיס רער ץײך ךאס ךעךט עע^ען ?ךט ,עק^בות׳ן אים ,:ע

 ;אר —.פעסקין ?^פעךט זאןק, ;יט אײך ן$ץז וועל וועמעי §יט —
 טיט אהיידעל $יר רעיךט ער ן זאן׳ןן עייך’ איןד щ ראס

.װ>יל מויזענר

, ̂ינ־א טײךעל איז.קײן ג?ס !לייראק רעם , איהם העךט —
 בעסער ?יך העוןט איתר ,ןבחו תוזו ^יז ז$ש ,ניקא ^עלד שיץ

 ז*יך ,אישיתך טא$ע איז א^ידוןד אײך $אר האש איך .אויש
 אונ ?ימעי יײן ניט ?ין איןד דען ; ?י$ענען ניט א״ך וועל
щ אקע$ _гр איהרטאקע נ׳ענט ךעיפון אונ .זאגען ניט ליגען 

יין  נעפולען ניט ,גערעךט טאנןע ז*יז כײד־ א\ך וואס $« ,פעך׳ן̂ז
 1.קײ איז איחם אין ו\אש , לוירןיס דעי ״ ןלב יענער וױא אט

 װאס ?לח ךא ;ע ? איןד האלט װאו ,;ע .ײטא וואןט ױאהר
 . וױיבעל איותע גאר ן מײךעל נןײן ניט אטת ,אײך ױיד איר

 ־ מאז,גע^יזאיןק ךער א\» כזתונה איהר ןאך יאהר אהאלב
ד א^ליט א׳יז סךא ^  וףא אט ,>והן לי^טיגע ףא וףא ^ײז ,י

̂יחר ׳ )יניצעי טויזעךנןאי^' ^יט ד,אט ןיא אינ .אאידען ?יך \עחט ז
װיא געישאנק( )דר^ח



על מק ; א־יך לעךט נןיר^יס ךןןר וױא  צעהען אייןד האט נןי̂י
 אין זילןעמע רו$ל טויזענר צזןהק ? דועךט איהר רוניל טויזענר

.ןזי־מן אין .  האט ןיא $אר ,^אאר אין ?יט הײסט ךאס ,יע .
 ןןען זואס ,אםויער ״ מאן פון גע^יגען איהר איז וואס ,אמויןיר

 , פעך^יזעהט איהר ,ח?ל טױזעןד צעהען ןעבאטק איחר האט
ץ ? צי;י

— יאפל, ר׳ ?יעגען׳ אייןל גנײא װעל איןד וואם העךט —
? טסתטא ראך זייט ;איהר — ,’פעסקין זא?ט

? אפראנע *אר ךאס איז וואס !עם הײסט וויא —
 אויף זאגט $ק וואם ,דאןד וױיקט איהר אונ ני —

 איז וואס דער ,איפר חײם איז עתת אײן אונ ,א/טךכן
.געװעזען פריער

— ׳יאסל זיןד פעלײדינט — !זאגען דאס זאלט איהר —
 אןיף ראס זיף וואלט איך ,פױ 1 גלויבען ניט מיר זאלט איהר
 ? נירײעץ אפולע אייןל מיט איןד זאל וואש נאר .ריבטען ̂יט אייך
 ,ניט גאר פעךלאנ: איןד .אוי־געז אײערע טיט ןעהען וועט איהר
 צוא אײך מעל איןד .וואלט מייין אױף י$ען1}ל טיר זאלט איהר

 אקלײן איחר $יט זיןי איחר״ וועט ווײ^ער אונ פיהרען זאמען
 ^דוך ךעם ן פאראוייפ אײך איף אניז ראם ;אר .רײךען אזג זעהען
̂ין דער וואהם . !יינעם .ניט ,מײגעם טאן איהר וועט  טאניוע *
. אײך פאר פא^נד אונ גוט אמת

 האט ,פעסקין א׳טר בײא געזעיןען ןאןד איז ׳טטאננ יאסל
 פאך^עשןאגען איהם האט ער וואס ,.ענין ךעם גערעךט ארום איהש

.׳ ךלגאנגען אוועק איז אוג
 י ןעװאועט האט . ^ראן^י^ער וויא ,פעסקין א׳טר

 $:ר , וואךט זײ^ר אױף גלוי$ק .גיט שךכגיס ?ײךע דאךף ןגר
״ . הערק אונ ;עהעןי א^ליין דאךף

.עייט אןןאך פאראיבער איז עם
. אישר געשאגק( )דר/זח



 איסר הייש װעןנע ,פלה ןעהען׳ןייא ^עאנגען איז א׳טר
̂יש  איהש איז ט״ךעל ךיא .פאר^ןולאגען נעהאט איהס האט כןיו

 «אר איז געפינען ער האט נעלד ךא נאר ;געג־א^לען;עעעןען
 פיץ $אקע איז עם געזאגט)אוג האט $ךכן‘ אנךערער דער ןױא אקוכאט״

 איז עס אז ,נעמײגט האט ?ר וואס » עולה אןרויקע איהס
 ?ינף ןאר ,ת?ל טויזענד ניט ^יז עס , קורץ .אזוא( י־יהטינ

 גא^ץ ניט ווע?ן:ען אויףי איז זעלמי ךיא אונ , הוו־רעךט
♦ זיכעלע

 יאסעל ^ועלןע , לה3 א;דערע ךא זעהען ;ענא^ען איז קד־
 ,ךיקטיג אלץ איז ,ער זעהט רא .;ערעךט א־הם האט ^טאנג

 אגאגץ אװייפעל איז ךאש .געזאגט אידזם מאט #ךקן ךער וויא
 איהרע ציא ןעקימען , אהיזיגע ;יט איז זיא . אױ#ע אונ שיינע

 זיא ריאפ ,עאפיךען ^וױזען איהפ האט זיא . צו;אסט אטאנטע
 , מאן איתר פון געןליבק איז איהר וואס ,אמויער אויףו האט

 איהרע ,המן ןץיא רןלונ איז זיא , ער זעהט ?טי,ה .^אהילעװ אין
 .^פי^צינ אונ שאךף איז צונג איהר , פײער ^פריךלן אויגען

דיא יײרעןי ציא איין אגעשעפט אין מעלות גוטע אלץ איז ראס
גאנץ פון פחורה בע?טע ךיא איז איהס ?ײא װיא ,קוקער

 אלל־׳ג §אר וועלוןעלער ^ערקויפען זייא וױא אונ , ׳טצאךט
 דיעם אן אונ לייזונצ צוא $א.קע ¥יהט צונג אגוטער .קרע^ער

טאקע איז ;עןעם צוא ישיתך רעש פון .אללעם דך ווענךעט
איז מײדעל ;ענע .;אכט אוג טאג צוױ׳שען וױא טעא אנא^קא

 מעהר ׳ בריה כןיין ניט גאר אויס זעהט א^עקעדיגע, א^טיללע״
 פעיצלאפק זיך האט ןנר — , ניט זיא האט פ;ים ^ײנעט דעם ןויא
.ךיא אויף

איץןעזאנק, אזזגלאט ?נצלן אבנעטאזךעם ניט איער האט ער .
 ;אןד יהאט ,מא־ילעװ נאך ;עהײם אין יעפאהךק אוועק איז ןגר

 אז ,גאנגען ךעי טא־ע עף האט ,מו;ער איהר ןוענען געפךעגט
עש געישאנק( )דר׳ג־ה
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 געקומען איז ער .נעזאגט האט זיא וױא ,ךיביןיג אלץ אי» עט
 געװען איז ארום ג׳עג אײגיגע אין אונ אהיים פאהךען צו

.תנאיס מזל ?יט
 חײם ;יט ,שמאנג יאסל געפיהךט אויס האט אלזא

.,ק׳ךפיס איסר

♦3

חיי־ זיטצט הגץיס ד*א נאך פךיה ךער אין מארגען אױף
א לאה  פעךװאךפ״ פיס ךיא יךגעגדע האלב אזאפע אויןש פלה ך
 זיא .י רןיסעלע מןנײיזע אוים איין מיט ב״נפעלעי אהליין אויף
 אנגעשי;־יצ איז איקךער רײ.ר,גןאפיש ;מאיגענךאק אזײךע־נעם גט:?ויא

 נגץילעי לאזט אונ אפאפיתש רױכעךט , האנד לי^ער איהד אן
 אויגע• 1איהךע אונ לי§פ?נן איהיע יי1£א ש־וועבט אעזטײכעל רױןז

 :שײין זעהר ווײטען פי־ן יס1א זערזט זיא . ®ייער ש$רי^צען
ען.זאל אז אבער  ךא אז , זעהעו צוא א״י איץכ^עז גיט »יך ן

 פאר איז דא נאטרליכע אלס שײנהייט טנכ^־ליבע מעהר איז
’ ^ פוךךע אטאסע ברוישט

 יאסעל איײן איז 8% ׳ טהיר אין אנגעקלאפט האט רען
.#לכן רער

 מיט ¥י זאנט — ,לאינכןע חייע »אײןז טאךגען גוט —
האנד ךיא דײבענדיגי זיך אונ ליפפען דיא או־ש #מייכעל אזיםען

• ?כייךע פאי
ск דא ענטפעךט — ,זיטצט ,יאפע ר׳ ,;אהר נוט —  

נ איהד ענדערענדינ אן • אנטפעגדיג נ־עראבטליך איהם אונ נ
 , איהר זאגט װאס נו — / יאסל לאלט — !חי הי חי —

ר ? #ך$ן ךעם יאסל צו ,מאדאמעצקע ע ! יע ,^אכער ^
האט געשאנק( )דרשח



 אינגער ^$אן ;עד^ען ? >ל\ק אזא אוייף ;עריכט װען ןיף איהו האט
 ? וןאם מיט אונ < נע^עפט ײנעם5 א1א מיט ̂אף־ אונ זי־ןד פון

. צונג #ך^נס ךעם יאםל מיט ניט מעהו־ .ני?וט גאר ;יט
 אונטרען אװעק ;יט אלןאךסט מיך מאכט ,יאפל ר׳ 1 נו נו —־

. ווערטה א^טינןעל זיפעס האב איך י האגר
 אלליין איהר .אטעות ?ךאד איהר האט ראפ ,לאה חייע ,^

 כ׳ה אלמנה אײן ^וין זיצט איחר .אױפגעטאן נישט ןאר װאלט
 .ניט'געפוגען בעלן גאןז.קײן זיך האט עס אונ פיןפצעהען ^איהר

 וויא נאר ;געהא^ק ני^ט גאר אײך האט אײעךע,קא,קעטערײא
 איןז .ךעכט געײאיען אי$ץ אייז שךכן ךער יאסל געקומען איז עש

ע חאפ  א׳שײנעם װעך^ה נאך ?ין א.ינ ערלעט$1 בי־ןןד ^דכנות מי̂י
. אויןד פ״אזקט
 ןננטפערט — ,אזויא ניט קאר?טזא זיך קוריאןעט !שא עזא -

 — • ^עלי נןל״ן צי יא1אז איהר מאכט •ц? וואס ,עתער םיט זיא
 ליא ;װיאב אזויא גיט אקארסט זייט אוג • מויל אײער ד/אלט

. אייך בײא ניט ,האגד אין טיר ײא3 נאך איז }עלד שץכגות
 אקאךסט ךך איהר קויאןעט ! לאינקע חײע , שא #א -

 באלד דארף יואש ,אזוהן האט א\חר «ז , פערגעהט ניט ♦ניט אויך
 , פון ז־־ער }יט נאך וױיס פעהקין העךר וואם ,?ריזיװ צים שטעוזן

.דאס איױף פעךגעסט ניט וױיטער אונ . .
טעוץ ןיןו ?ײא ןעשטעללט אוועק פץגער ער»ײן האט ךא  א̂ו

ין כןאלצעס האט זייא «ז ,בעווין׳ןן .ךאט-׳ט אונ יג1א  . פגיכ או̂י
̂עדויזעו לעס נאך האט  ;יט זאל ןיא ;צײן׳ ךיא אויף יך1 ײא3 .

 ,טיך איהי ^טעהט פאר .־>ײן פךעלךע טיא?ט דא אז ,פעמעסען
ק האט ^ןךכן ךער יאבל מאךאט־־צקע׳ ײכ ץיוו ^  ;גר ,ג:צינ א

 דער פאר גאך איז אייך ײא3 .הער איג הין ,קעהרק איהט ען(ה
 ^טגקאטוך^ג אײ^ר פ־ן זיך וףקט דער פעסקין אז אונ ,התינה

 ז״$ע האניען הײןט נא־ איהר ,קעןט זא זוהן, לאעק מיטאײער
. «ע^ט אויף ^עךייקק אזנ;א;ל ציריק תגאיט

חיייע גי^אגק( )דישה -
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 ליא אקעי ?געפהא£ט1א העהסט ןעיואיע; איז לאח חײע
 אויף פאללע־ ארויף געוועלט האט זיא . ךעס-שךק פון ^ראבקײש

 ןיןז האט ןיא נאר ;געזיכט דאס ללאפען צו איהם אונ איהם
 איהם גי״א איז ןיא אז ,^עװאוןוט האט זיא . געוןאלטק ריק צו
.,ערגעבען זיף מוז זיא אונ האנד אין

 זיא זאגט — I חלעבק , זײט איהר אבע?ן פאר וואס א —
 איהר , א״ך אױף געליכט ?יט גאר זיך האכ איך .נשזאפהען

מעהען ;יט ןאלט . אצלײפיוארטל פערי̂׳
 מיר זאלט איהר ,נאר מײן איןו I אגלײכװאלטל פטור —

 . פערדעט ב£ר האפ איך װאס ׳ שדבגות טיינע בעצאהלק
.ניט נאר מיך אהלט ךאס , נאר , הכם מיך װפט וױיט;ר

 איהר ? דען ו\יא , בע^אהלען געוויס אײןד וועל איןי —
 ליכןק איןד . לאװקע זעהר אונ געפיהךט הןלוב זעהר טאקע האט
.גיט א״ן

 פעװאוגדערין גאר דאלפט איהר ; ניט ליינןןט איהר ;יט —
 האט זזר . בנאמנות ,אײנפאללע מײגע . . . בריותקײט ^יינע

̂פעס חוךישן מיר פון ג־ננוטען  גיט זיןד זאל איןז ,אזייט אן ?
 מיטוועטען מאהילעװ, אין חןים1ב פון אלרעסען оузу טער^ען׳

 , ^עלשטאנען האכ איל .געשא?טען מאכען פלוברםט וױל ער
ען נאכןיע^ען זייא,עפעס פייא ןויל ,ער אז  װעגען יאונ אײף וו̂ע

 נא^ען דיא געגעבען אויף איהם איך האב זא ;מו;ער אי;ער
 .בעזונךער ןע^ךיבען זײא האב איף אוג ל4פרײ גוטע ®ייגע פון
 איהר ♦ געוועלט’ האפ איך ורא . ןעלומךט זייא האבען זא

 אװעק אזוא’ טיך ?אבט א.יהר אוג ? כןק יאסעל וואס פערשטײט
. הא^ד אוגטערן

. איהם יא1 חנ^ט — ,וועךק אמײסטער ^אקע איז דאס —
נוט אײןי וועל איף אוג ןעךןט גוט זיעהר ^יר האט .איחר

• ע?היהען3
 נאןד האט , געלד ׳ש־כנות דיא ךעןלאנגט איהם חאט זיא

איהס געשאגק( )לרשה
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$אי .«* 14
т . ^ײ^ןן צו ?ףט ש^אפס ל אפוטל ^עישטעללט אװעק 0א?  цг 

 געג^ען חאט אונ אפטיט נוטען מיט לח/ים זאגען נענו$ען מאט
 ש־דוכים אלע אין טהוט ״ער וואס / ונפלאוה גדולות ךיא ערצאהןען

 .שידוך ךעס אין אוץ־געטאין האט װאס״ער ,איבעןהױפט אוג
 געתאט האט ,ער ײאס , Ьуд ךעם פעךגעמען, שיוין האט ער

נאןז : נוט איהם צו געײארען יך1א ין1ש אי: וויךער זיא איהר; אױף
 זיא אונ .עױן יעם אין *עארבײטעט גי־ט זעהר טאקע האט ער

פערי אפאן געגעפען אירור האט ;>ר :זיין דא.;קפאר טאקע איהש ךאךף
ןיעה פיל אז*א ״ האט אללײן זיא אי^ךעם מעלות,י אללע נצט

.חשר!№
אונ ,עי . טןיגקט אונ ,ע?ט׳ אונ.עםט טוץקט װײלע דער ש־

איז * פאךוועךטס איטער ךעךט אוג , לושטיג כט;רע נעװארען ׳שוין אי.ן
דוע’ יהאפ , חייעלאיגקע אײך - .ער. לאכט - דזהך׳! —

זיא ׳ איןל.קריעל ♦ ^ננעפײפט א1אז איהס אוג אנליק געשאךט « .איך
.מיפ צו אוים ניט גאר איז סתנים דיא ?ויט 1 אאיד איןד;בץ װיא

אױ זײנען.״ זייא גר״״יס וויא ,געלד םיט אב זייא שיט‘ ;זיןז צאהלק
הא ניט , יגק1גע#ט ניט וואס ,אפרײז ארויף זיןז אױף לײגען

חל ?יר . יפעהלען ניט אקאפי;קע פין ךער טאר אונ.עפ , גע^לױנען
א יייא ״ ארים לויפען , כײדענךינ נאל דיא לאזען שךכגים הר ך

. הינר . . אהן,קראפטען בלײבען מיר . . פי> זייא פון נאך הא^ען .
גע אז ^נדע אם אונ — , שליט אוג טךיט יעךער אןיף םזיןולי

פן אלץ פעך^אללען איז זא , נךן דעם צו ל".^גנייטזל א פעהלט
.עי ןאך א.יז דאס . * . I אגךויל דאך איז דאט . אײגאנךער .סיט

מ אר־ין I אטגא/דיר — ! איד מײן יף1א שיײען, צי’גיןאלד:
,א .געלד כןײן ,ניט : אשטיעער מיט אמעפײפט אונ אהעפטל געהאפט

ני אגרויכען ?יט נאןז ;אקךען אםך דאגעגען אונ געזוגד״ .קײן ^יט
ןן !הלעבען ךך&ה־יגעשאנק אשײנער ®תנה אשיעע .א^ריךװ טיט זזהן

ל׳ 1 העהע י ,ער״ האט מתגח ךא אונ , איןז האב געדרשנט חאטס
 הײשט יאש , ישיאל יל3 ןןאר אוג זיך פאר 3א ;יר ןאז

פאר געשאנק( ;דרשה



 ГР- וואפ , מײולעך אלע פאר אינ #ן$ניס #לע $אל
!פןרה רײגע אשײגע !ןראווא . ניט ןדין

»**--зссйезсхое»■̂־-־
♦4

 אוואך שוין гм щ . מאנאטק ?יר פאראיכעו איז עם
̂ו־ גאך • חתוגדי זיי

 זעהר צי־צמער איבעך׳ן זיןד £ייא אדום געהט פעסקין אשר
 אוימנק־ךיהט אי־ז פנים זײן אוייץז ;^עלדאתט אונ פערטראבט

мц . זיך: צו רעךט ערזאונ^רישטױנעז. פעךךרום ב^טעמ־ר 
. 1 «?גאךען א1א? ביך זאל םען ! אה ,אה — .  אבגאךען .
.ניש געלי מילא \ כלאכק:י1א .אונ.נאך . מ׳י׳גד דער .

. בײנק דיא אין פעחאלצק איז  אטאלפ־׳י דא איז היינט . .
 פער^ױענלעכייא. איהלע תרך אןגעמאקט האט זיא יוואס ,וועבפלען

 א־נ , מאטאךסטװא איהרע דוךןז פעגךאבעז מאן איהר האט .זיאי
 בײא פל;ען ״עס ,/ ז־אןז זזןה אץ־ : זײן אזוא אױןז מעט מיר מיט

 הײ?ט ;שפעגללעך ךיא װיא דדײרזבילדיןע ,פ^פרובלך^ע איהו
. פריױליגיק א אזוהןי זיאיסיריגעניאלט האט .  :׳ מתנה א#ײנע .

 ךער נא־ ;אהר אהאלב נעשטאיבען ניט איז מאן איהר 1 וזלע$ען
 א;אהר אלט ניט איז זיא ; ארים ״יאהר פונ?צען התונה^אראין

 האט לאנגעד דער יאפקע ןלב, דער װיא ,צױאנןייג אונ פינף
 אלץ יאיז Щ .ךבײסיג אונ אבט ג־טע דיא האט זיא , געזאגט

 אז ו פיךךט פאר אונ פארשטילןאטוךעט אונ §אר£א^אטשעט
 .’,נעזיכט!ן(אױפ ^נײצעלע אײן ̂קײן געזעהען /יט !יןד ,עפיהאט

 יהאןעז ײא1 ? נעװעזען אױגעןי טײנע ךאס ז״נען װאו .גמאלד
 אי־ך האט ז״א אבעגד, אין זעהען ךא זאל אץו , א^טעתע^יהךט אלץ
 זוא® , ד;אר ןךאע איהרע .^ים פון מײצען איהךע געזעך,ען ניט

 װאס/זיא , געןעךןטע ךא ?יץ איהךע אוג זלפער ו.ױא נלימצערן
 .יך4 וויא , יא^ןךעק צאה;ארצט ךעם ײא3 סאכען נעלאזט ליאט

ין3 י ’ געשאנק( ;ךר^זד



~ 1 в —
זא?ומען צו איז сир , אוףינ חאפען זאל מק !אאיד בץ

 פאנאןדער ךןד זיא ןעהטט אבענד פון : שטין־לעל פין ג-^זטוקעיועט
 :«ךיײלען בעזונךערע אין טישעלע נןלײן אויפץ אױס ז*ך לײ,:ט אוג

אוי$ץ פלעפ^ען ךיא ?יט קאאר ליא ?יײ^* איײז צײן ךיא
א;דערע נאןד אונ ׳ טישל אוי$'ן $ימ פק פארב דיא ,טי׳צזל

 ?גס אונ לןלײדעי דיא אין יללט3 דעי ?$יז ,פעהלט וואס ,ןאכען
 איהר אונ ^וטיססע איהר רויא מעהר , פ־י׳של אפק הײטער ל-׳גט

 האט .עשפעהלט וואש ,אללעש אוג , איהר אין איזניטא *י/נגעל
.ײאהר. צװאנצינ פון אזוהן מיט ראפאלנײעט זיא  אשיינער .

 איהךע מיט אונ הובות נאןדאפאק צו ןער ;ע! ,ךר^ה-נעשאגק
 ניט דארויף ןיך האב איןז וואש * אהרזי פו/פצעחן איבעריגע
 יך9 מען האט גי־ט 1 אויפ^פיהךט איך האב $ײן געריכט.

 איך האב װעמק אלץ אונ 1 ךייךען צו װאס ניטא , אעעפיקט
 װאש ,,אמרןר״מאן רערי ,לאעען דעם יאסקע ? פעךידאנהען צו
 כיטער ? קימ טהוט וואש ,שלעפט . זאגק ניט ל?ען כןײן קק״

 נןיט ^יי^ען זאל איןז !אאיד פין איןד וויא , טויט דער וױא
 ו #יו־ר ?יט לעבען ;יט א?ער ; אוןמעצליך א\ז לעבען איהר
? מק מאכט װאש ? וױא

 נאך פון אי?ןעןא?;ען פעסקין א׳טי אח ןעדאמןען ךי;ע טיט
מען אז דען ן ^עזאגט ;י#ט לאהן חײע האט .אן חת־נה ןײן

נעדאנלועז״צי גע־ײיןע זײנע ניט לוי;ט ,טאן צו וואס טראכט
 וואוץדען זײנע סאך^גן אפען ;עפיעקט אלזא האט .אויםעךן

 ;אגץ ןץײלע דער געוױזען זיןד י׳א^ ווײבעל ױננער זיין צו אונ
̂ף ^עפיהלט ןיך האט ןיא .טט  אראב איז אללעש אז , ציינןל

. גוט גאנץ
 איץ ?כײנד אט^עז זײןעם ?יט ^עטרא^ק ד1 האט

 , מאכט ?נר יואש < נא^עפךעגט איתם ך«אט ךיזער .אדוו^קאטען
 ינ^עגא?ען1א איהס קאט זא < ^נעטראפען גוט ?נר דזאט צו

י זיץ געשאגק( )ררשה

ן ?ען
 1י גיט

דעם
,? י’.א

אןלא



??ря זאל וואס ,_עצח איין אידט ײא3 פרעגט אמ חארץ גאנײע ןיין
. טאן ןנר ןגילנ:

&Р} - ,ג־רײנד גו^עד ]ײן א,יהם ~,ע^ט^ערט ,גט איחר ;יג *
.היגחן ^סעון ^ווי

УУ1 - אז • דר א?צ״אןען ןרי$נ איז ;>ס 1 ;ט איהר ̂יב
 ךאס זיא וועט , גאלד מיט א׳טט*כ ׳טיטק אי איהר זאל ןןען זןס נ

אז גיט ^יהי ק\ ל ע י#עבױט1א מא^יךעךיען אזעלןע מיט האט ןיא ױ
תך. האט ױ ם/ »יא : לאזען ניט ךך װעש/יא אפנארען אונ , .דע
׳. טייהעל ו־ער וויא , נןלוג איז ״נעי

? ווע;ען ;עיעךט א\הר ?£יט דןאםט רוא — ז יהיע
. ניט אוואךט נױיןע דער — ניט

האב ^יך אז ,דא?ט קיר . טט ׳טוץ איז ראס , נו — יך9
• «?לאן *יר

? נו נו - ױאם
: זאצט אונ פעלטראי־ט ?י־ האט הינדין יטעי
.נ־רײנדליןי זעהר איהר זײא , צו יאיהר צו ןיך מאך רוא - נץט

V « — וױיטער . רע?ט ?
 דזא וױא ... .איהר ליפקט רוא ו.ױא , ןיף ^אןל רוא —

. פעהלער אידלע ןיט ®עושטעהסט נאןי . זעהר ביזט דוא ןויא .
ריא אונ ןעהר ליר ןעפעללט ?גר ןזיא זװזן איהר ;ערן'?יט מעז

.מעלות אןלע איהם אין ^יפינםט צי :ן
? פדן דער ווערען אבער וועט וואס ;נוט « — י י ’ ̂לען

. ;ט נעבען ,קענען איהר וועפט דוא - 'א?ץ
איך - . פעסקין דך װאונךעךט — ו ןט געפען כןעבען - דאפ

.^ער/טטעהען « אן ;יט סײב
ГУ - בעטען ריר ?ײא ^אך »יך וועט זיא מעהר: נאך.

איהר ןועל יןד4< וואהרענר ,^עטען מיר כײא זיך וועט זיא ׳ טל
4?*Г 1 טכײא אונ נוט אזוא ךץ

^ן דארף דאס נאר .בעוויס — »צי*ט חי
ײאפ 2, )דרשהצע^אגק(

ш
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ייי”יו18 ־״"
ж ? אצוי 1!א5 יאךף .ןואס -  ч ה

.ליןען זיא אונ גיט איהר צו זײין גאר .ני#ט גאר ־־
אזוא גאך מיןי האט- וועלכע , וויעךמא א]א לינען -

? װײטער נו . מוצעױע *ןגוטע אןייןו איז ראס —,אױמעלא?ט
זוחן איהר פאר אהכלית ,עןעס זו^ען « זיך יבעמיהע -

ױו.׳ זײן וועגען ^עזאמט זיין איביערהױי־ט ארנ ?ייז
.פעךװאונךערונג פון פלייצעס ליא היץנט פעפקין

 זיןד לאזען נאןד — ,זןר׳ זאןט - 1 י׳גם הײסט ןױא -
т־уздЦ| 1 איהר פון געווארען בדלות איך פין ווײניג ! איהם יף1א

״ _ - ; ,,קאסטען ;יט א_קאןײנןע ךיי װעט עםז. גײן -
__ г..г\ י . ,.Д '• 7דען וואס פזא -
х\ גאר מעהר ; ךעם ןזעגען נאר רײד דוא - ф . דיא 

 אונ ,עצות גענען וועלבע,קענען , ךיא ז,אגק איהר זאלכט
Щ ׳ ילױךען *אמ מאנען דער אוי־ מיך זאלכטו אוגמער ךער

?3*? Г־ ??א3 •יד**г ׳ .קאלט אלץ ^אר ,לאןען א;עלכע 
. געלאסק

נוײטער? -־נו
г м ̂זעי П*’1&* “נױ״ -Л " .

? ווערען געהאלפ^ן איןז על1ן פון .אונ/רער -
♦ ?ייי דײן »] ווערען פטיר ווע?טו 'ךאדודןו -

ײו^זט^;{ןיף—и ־י יט1 ן
א - -г № * טעט ^;■?ט^זעהען..,עם ח  Уי

в? (( גע,שיאגק דר׳טח
«זז פע  у.г, с.г״ я I

-  ■; -:־■׳־ה  п# щ? ГГ7С1 зга. .
.(ггап и׳ц?־-ят  .5



 פעקקין Ш , מאגאטען ,יןא^ען פאךאיבער איז ,עם
 рв זיך ?יינען זײא גוט, זעהר פרױא ױנגעו זיין טיט לע־ט

 פרייליך, אי־נ מו^ער איז ךא • פריךען צו זעחר איץאנרער
 טרי־ןנןט אונ ע?ט״ ןיאי ;טאג עגוטען לעפט אונ געלד שװענרעט

 הלויןז איז ז.ײן,געש;א?ט ;זאןז־ .קיין יןז1א יט3 קופןט אונ גוט זעחרי
 דער . #וויעט אונ געהײם אין ציין ךיא מיט ^ריןןט .ער ,ר1וחפ
 4אז ,פיחלק אויך לאזטזיך אונ איהס בייא איהרעריאיז ?װזן
 דעש ׳אדאןק ?4*4 פיל. זעהר האפען וואסדאךף , אםענש איז

.געזונז־ אינ דיק א,ינ הויןז ,אױןעךפטען
אי? מאן ךער :זייטען אללע פין גיט געװק איז איהר וױא’
 < מאפער אין וויא נעלז״ אץ זיןד באךעט טיײא.אונ אוג גוט איהר
 :געזיבט איהר אױף איןאי^ק ווײזען וױיפ ןףי$ען זיןז ®לקמ דאך
ען זוד׳ןיבארף ךעו  וחןט מען אמ ןףףװ צ» ;אהר דעם ^עןן

ען געוויפ איהט # $  יטטאךק. איע געזמד הרע *גןין אהן איז רען״ער ,א
 איחי רןאט זאךגע ךיזע אונ ,?עבען ךעם מיא אידזם ליבט זיא

♦ טאנ ת'יטערע איהיע אללע פעךתנכןעלט
• עצח אײן ,פעםקץ א׳טר ?ייא > §אן זן־״חר גייא $־קט ןיא

 לןיגד,' ךעם §או■ אללעס טאן « טאװזגא איז ן,ער ןןר■,ענט^עדט
 מק Щ יואם אבער .חאךצען גרוף פון ^יהס ליןט 4 ור;לע

ן ^באג^גן זמ ? ןןאן ע #  ױ» מען;אל , ןעלד ען’לפ3ה? ר,ק מ
 טענ'שען אגעזונטען אפער.טיט . דאפ זיך טא^ט 4,אז ׳ זי״ין שד1ח

 מענ׳שע] פיאנע׳ן איז .עס , #יבריגעןש ? מא^ען ?ק וואפ,קען
.הרע^ען ןײא ײא3 ךאלף ,טען - ״ אךװאקאטען , זאקאני^עס . . 

. אמעשה אויף א־שי׳ . 4 איױסי פאךט ײא2 וןעלען א?^זר .  י^ק3
* 4י ־: «

Vק( )דרשד,: ־׳ אנ ^ ןיא *׳.-•׳ נ



 צו ,ארװאקאטען דיא צי נעהק געלאזט זייך האט זיא
 זײא ; זאןז־ אײן זאגען אללע — ״ אךריטען ׳ אצוריטען ,איינעם
 .װײנענדיג אהײם געקומען איז זיא . גיט ?יטטל יןיץ ליא^עז
 פערטרױעךט יא1אז איז יא1פר זײן װאש ,אומרוהיג זעהר איז פעכקין

 טו־ו־יסטען]- צו , בערוהיגען צו זיא , זי?ט .ער ;^עךנלאגט אונ
 לעער איהר וואךטען,קען טרויסט דוךןד גיט ? העל>§ט,עס וואפ גאר
 פאר״ 'שטעהט איהם װאם ,עיכןזאל דעם פון װעױן ךע?רײט זװזן

 זיא . אדװאנןאטען נאף צו געדיען פרוגיךט זיך האט זיא
ךץ העךךן צו געקוטען איז  נאך ןענוי זיא.אללעס האט ערז . ה̂י

 אווארטע איהר אין גענומען ,שײ;ט ?גפ וױא ,האט ער״ ; געפרעןט
: זאנט אונ געהארבט אוים גוט איהר האט ׳ טדרילנאהמע : * * т ; т ע .  » т ז

 פאר האפ איך ; מאדאם לייע ,לײד זעהר טיר טהוט ;>ס —
 געוועז״ען ושלום חם װאלט ז־הן אייעו אז . ניט מיטל לןײן אײןל
 ;האפפען וואס נאף מען ,קען < א־שנואכער , אגעװנטער גיט

. שלע?ט איז אזוא אפער .  האב איןד .טחשםתן;. אים ;ע, .
.נןרעגען צי־ פערגעםען גאר .  זוהן אײער אז ,ןאןז זאגט איהר .
. אי״תיוס איז . ? אטאן האט איהר .

.יאהר'. לאנגע יף1א — איהם. אין אמנקד .
? ךאס איהר ?רענט וואס א;ט^עגען . אטאן אוךאי דזאי

.אזוא £אט ! .גייטט יגאר ,גישט גאר —•
 מ?^מא , הינרין ל.עךר ,ע^עסגעזאגט דאך האט איהר —

 ׳ ?כיינד .ליכער , זעהי זאגט ,^יט דער וואס איהרראך טײןט
.רחםנות האט

עזעע נאר ? עאדאש ,פעולה ךא איז,יעטצט וואם —
 זי־הן איײ>ר וואלט , .מאן .ק״ן דיאבען ניט וואלט אידד אז

. פרייא געװען
. פעךװאוגךעךט ןיא פרעגט — ? אזוא מיא —
̂נו וואלט ;עמאלט ,?יןי א.יהר פאךשטעהט , וױילע —  איי

איהו זייט 'ד.ײ;ט אפער , .קאךטילעץ א״נציגער אי;ער געווען זוהן
זיאף י נעעזאנק( )דרישה
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 איהם מים אײןד זיך 13לעפ ,מאן אי;ער פון שוטץ ךעם או?טער ראך
.יאהר צװא;ציג אונ הונךערט פיז געזונטערהײט

. ע̂  ע אונ — . ? זוהן מײן .
. רינען געהען ןעפעך מוזען װעט זוהן אײער —
 זיא האט —! מיר איז וױיא ! מיר איז ווײא י1א —
 פאר אצרה ®אן מיין ןאר איז אזוא — .האגר ךיא ברעכען געגומען

? זי-י־ן ׳ײן2
 ^יז,ער דיײנט אפער .שולףג ניט איז ערי . ^אטירליןי —

? פעוישטעהט איהר , ראלמילעץ אײער ראך
.וױימוטהיג ?יא זאגט — י יע יע — * * Т ן ״ • ז •

 גוט וואם אלץ ניט :?כײנדין מײן , אוועק אייןד גאט —
 ; האפען צו גוט נאנץ אײ אגוטען אמאן . דוךבאוייפ גוט איז ,איז

 אפשר ארנ , ניט מעלה _קײןו.אר ךאס איז זוהן אײער פאר אפער
 איהר ; פאר זיןז שטעלט איהר . הכר;ץ יסער1אוןר גאר נאןו

 זיטצט אירר נאכט צו פרײמיג . ?ליק פאטיליען אײער געניםט
 אונ ליכטיג איז שטופ אין ; טיש צו מאן אײער מיט זיף

ט איהר , ניאיעם ^ י  מיט ,געייפטען גוטע אײעי־ע ע?טי אונ ן
 פון געדײט איהר ; געבק־שט אייך האט יבעלסטער1א דער ויאס

лгу , — עמאלט נראד אז , זיך איהר םא?ט ךער אמאל מיט;
שגייא אין ווינטער נאןז , .קאךאאול אויפ׳ן מדזן אי;ער ש^עהט

.מאטעליצע אין
— \у\у ,— וועט ,יעגזאלט — י׳ וױיטוטוזיג זיא ^נטפעךט 

• נחת !אגצער מײן אײנגעהק גיט מיר
 ציטמער אירעףן געהק ארום גענומען האט היגדין שמעון

 ,עךווארטו.נגי אנגקטליכער אין ישטעהט זיא . נ,קען־ךערא אין פעךזונךןען
♦ אישדע^ען וואס פאךט ערי וועט ^יללײפט
. פױזע אײנער וואר עסי

? היגדין הערר , איהר זא?ט וןאם איז —
.^יט מיטל אייןר״קײן פאיר האב איך —

גײן געשאגק( )דרשה



 אוועק }יט אײך פון עעל י>ך ׳ הינדין וזערר ,ניין —
. אטיטל געפינען ים1א ?ןפעס вяза איהר . נעהען .  ^א^עי רעטעט .

. .קינד מײן . . רחמנות האט . . . אהמגער דאך זײט איהר . . . 
. . איהר ךעם נאןד , נאט פי;ער ,

 ווען ״ אמיטל האב איך — ,,ער ענטפעלט — ,נא —
• יועלען זאלט איהר

 יי'«א— פייןןף דןךך געהק װעל איןי ! װעללען הייסט וואס —
.וואסער דיךןד אונ . ץ טאןי <גיןד וועל כןינד מײן פאר .  ט״ױ¥* אין אן
.וועלט ךער
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 אין 3הא
 איי דאס

• זעייק

ט י ע ו ה ם ,צ א ד א ר > מ ה י י איץ צו שטעללט א ק ס נ י א א , װ
י  .......................I.־.. .........: ̂ טילי   - זד־י/ איין ,אװךאןוא זײט איהר אז א,שוױךעטעלסטךא פךיפוט?׳טווע

 ער אונ .קארמילעץ אייער זווזן אייער איז ראן —,אלנרה
יא .1*4.. . נ־רײא ןילײבט

נ דריי» זאל , אמאן דאןו האג איןד ? ראם אץ־ ען(ר אזוא וויא - ’
■ЩФ?1 . זײן געזוגד

איצטע זא ' היןהי אשטיללע געווען אײןד בייא איז אפשר —
׳ ה״ם ?ײעךךיןע אייערע מיט פאלזעװען נאןד זיך איהר סענט

I יאס.י .ךאקוטענטק
 מײן ? איהר יערט וואס ! היפה אשטיילע יעזטײטס —
ילו^ ?יס וױא , ראביגער בײן הךישאה אײן רענו״טען «וױם האט
 .זײן צו ןעהעךט

. העלפען נישט אײ־ איןז פען גו — י .
 ןעיצװײ^לינג אי| !יא שבײט — I גאט מיץ גאט אל —

. האנד ךיא ורעכט או; * ; г • ; ע

טלא1י פרעגען,״ אייך ײא3 יועל איך וואס ׳ מאיאם ,מיר זאגט -
 האךצען.״ פאך׳ן מיה־ רײסט ,קלאגען אײער ,ווייגען אי;ער עןעם

•או־פציטאןי., װאס אײך פאר זעדןען ע§עס מוז «ען  זאגט ,יע .
* ? זווזן אי»;>ר ליב אזוא טאקע ראפ האט איהר , מיר זע

איד װאס י ’ געשאגלן( )דושה



 אײן , ו
:׳גי אונ

 ГР יאך איז עי I פרײ;ד טײן ,איהר װײסט וואפ - קאוןע {
^ ןט איך האב $יל וױא . רע?ען גאנ^ער עטף  פיל ןױא ,דאסיגעקכיי̂נ

.אוי^עחאךעזועט! איהש חאפ איך איץ־ער גט;עװײטייג ךא: איך האפ ״ י 'י ףן\ .
.כרך.נד ליפ א,זא ,גאלד אזא א\ז דאס * . . ту איהם }ואלט איהר

т  I עהעז! • *«.......................................  * • г а « «  ш * * V י - ,
. אײ־ ןייא איך ?רענ זא ,נו — . . оу אנןילו איז

איהר ? ןזאן איך זאל וןאס נאר ;חלעבען ,׳טאלח אנאוייטע ?ייער
- כאצו. [{יװינגטמיף ״ ־

? и у 'Щг г 11 * י !
וויךער עד אונ ? טאן אײער ליןט איהר ״ טיר זאגט —

V אײך לייט
 װעלקע ? איתר רעדט וואש .אײך אויף ;אהר אגוט —

דיא איהם בײא בין איך ? האלט ניט ראס זי־ האפען װײב אונ §אן
גאנ?עי מיין וױדער םיר בײא איז ער אונ ׳ ״קאפף זיץ פון ךןוין זאל ׳ .
אט .זיין גיט אטינוט מיר אהן כןען ?יר ו אשפאש . לעבק ז ׳ 1

ךער פי*ן שעח _אד.אלב פיץ געגאעען אוועק איך ביןי איצטער זא ׳ !ה
' י  , איהר וױיסט וואפ .או?זרוהינ ךאךטען שױן .ער איז זא הײש, ^

I .איז ןאס וואס!
ע — ״ מייי 5 ע; ךאס איז גוט — ,זץז ןאר הינדק מוךטלט - ,י

, אבער.'.. אפילו ־א;
. ניט טיןר כןװעלט ,ךעךט и ? אןער וואס —
. ניט ^עלה רףן דאש איז זוהן אי;ער פאר אפער —
̂קעהלט ז׳־ץ װאלט ןױא ? נו — ? וןעך

,האבען האלט ניט זיף װאלט אז,איהר ,הײסט דאס —
'זוןןן אײער איו דאן זקו; ^טץ צו לאטהען אייך אץו' װאלט

. גערעטעט
. פון רער ױיט1ײנק1 מױ ,נײן -

.,ענטישילךנט .צאכען צי־ ;ואס איז:יןזא . איז:ישט יו —
.ניט צײט .קײן מעהר יעצט האב איך

ײפלונג

.גען .

זאן.ט ,



א ?יט  אי-נ זיץ.קאפינעט ןןין חיגדין אךײן ןעתט ױיר ך
Щ איזךא פעםקין יואראם Ч Щ האפנוננען צלע .^ע^לאנען ךךער 

. אבנ^זניטען
אונ .קאפיגעט ײן1 פון הינדין ארױס װיעךער ;עהט פאלד
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זאנט
 אין .אמיטעל זיין קען;אךז ןגס ,׳ןזא —
העך װאס ״ עךנוזןרטונג נעשפאנןזער אין אן איהם קט־קו זיא

. זאגען יעצט .איחר ךא ̂ער וועט
ער מאן עריאײ אז , געזאנט האט איהר ,ןןר זאנט .חלךז —

טע ? אייך טלץ
אױ .לעפען ןעם וױא אט —

? זוהן אי;ער אונ —
ײי ו * .קינד אײגען איין וויא אט —

ד אויח גטא אײך זאל $אן אי;ער אז , אויס פיהךט ,נו —
 דיא בצק־מעז צו ארויס נאר אום ? פעך׳טטעחט איהר ,אןױילע

כ זאהן 'יערי’ איז זא , אוןהעךהײראטדועט דיט איהר אז ,פאפיריען
ז װיערער זיך איהר ױעט פךןױו דעם גא״ןז אונ • ^ײער.כאןןוילעץ

• איי״ח נעהי־ען
 יאש וועט ערז איער ; נוט גאףן יץ1 א$ילו װאלט דאט —

• ױעלעל ױט
 ןאו האפ איןד ? ^אן אײעד ךאס איז ווער ,שא —
.פןענעז צו פעךגעןען

 שניטלןןצפ ךיא האלט ןןאם ךער ןעטקין אשר איז מאן ײן9
• איק9 אזזוין

צ,־ ^ווער וועטזײן איהם . מענש אכןאוטער איז %ר , א —
 ,עו ןועט ׳ ליפ זעהר א״ך האט שײךען,ער ? אץו ווײס ,בןןײלען

.?יף פרוייךט .וועןע; אײעוט פי• ?ןאן ךאס
.נעאןצען ארויס щ אוג א^נעךאננןט $יהם קואט ןיא

ה ש ר י ( ) ק נ א ש ע טאראשנ



אונ ט1
§ פנינ.?ען

ג עט או
 אשר .ויפ;;זרעגטא הע?םט אהײם קומט פעסקין ^אךאס

 זעהי , גלןלעהק יס1א האט >נפ וױא ׳ הײם רער געװעזען אי?
.אונרוןזיג אונ ?עךךױ״ליך ױאס -

 באנט — ? פויה א1א? נענאנגק ארום דאס ןיזטו װאו —
עאג -^ג־ערע ?5̂ זטעי3 1 נעהערט — ןאמױן־ײ איהר ער מאן 4

. . פער^יעאןט ויעלט את טעגליך  ןיט דיר פון דאך װעל אץז .
. דנאנ-נות ,האלטעו אױס

— / ןיף זיא *עךןןננפעוט — ? איןלטאן זאל װאב ארער —
1פי ײךק3 ,זעהען צוא ןיט מען ןךיגט אדווא״קאטען ךא

פריה• רעוי אויןז י‘
Т9 כאכעי אךוואראטען דײנע פיט רוא 1 אי אי אי ~ ךיא ;ן

דוא .װיא ,זעה ? לאה הײע ״ פאיט זיןד ח< טרא^יט וואם . לראנק זאהן :ר
ךזלאןא^ק ךיינע אונ הייט ױקי־ערער מגהען ארומ דײן .אןייס זעהקט ױעדער

 ךינק י ^דם , געה שוק נעה .טאן אן וואס וױי?ט ווער ךר װעלען
 צוא 4 ^בײט — 1 האמנע ,קאפע• אטאפע צו , אג^אז.ייהײא I :טיא״

 $אדאס אהערךער לאנ דעד געשןוץר נעה — ,מײךעל ךנכט ךיא
.זעמעל ^יט אךסע ראםע ל.טא,סע יא$ ־ .  זעהפט רוא וױא ! אא .

? לןלאפאטען ךינע ב־ט ךאךרען שוין איז וואס . מיר זאנ 1 אויס
— !י^ץ. עךן9י3א ןןיט זיא’ זאגט — ? זײן זאל וואם - :לנןןאפ

. גוט ניט איז עס
? עצה סיױ ניטא טאקע אונ — ’ צו ער

שוין היגדין שמעון ןייא ;עװען בץ איך . ^יט $אר — 4 ט
. אױןד

א אונ 4,^רעגט — ? ח־א זאל?ט ,הינרין שמעױ — • ך
או איהם איך.קען - .פינכלען נענײעל איהם האןעל אויגען ׳. .גיט ן

װאם געשאנק( )דרשה
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? א^עךשטעהער ,אטאכער אויף ע§עס איז ?נר ? וואם
 אגרוי^ר איז הינדץ אז ,ךט גאר ןױיןןט רוא ,איןאי —

'ן וואכע ? אךןואנןאט
 ו שתאןז ןעךךרײט עפעש ? געזאגט שױן ךר האט,ער װאס ,נו —

ווא >וא ? לו־$עט5אגגע שויין ךד ןך דןאט ײאס נו ? הא ,אמוח
־.גאד. ;•^יטל רא אין ןגס / ןא?ט ער — .
? נאר װאס נו —

אשר. / ךר אן ןיך נרט;ווע щ נאר —
גאןד רוא ראךפןןט , יר9 $ן ;יך װענדט עסי יב1א ,אך —

? טאן ךאס איף וועל צו ,̂לעױן
.י • ,ע,ע.ע טאטעי מורא׳ איןי האב װעגען דע?ט פון —
 געז^ד ךיין ? פארט רעךםטדו װאס . עסי הײסט וױא —

 ♦ ןועלט ךער אין אלץ §אר טהײערער ?יר כײא איז תהע רײן אוג
 וױא . ?עררעכנט ^יר פײא איז , ךאך ערו:װײם ,נןנר דיץ אונ

, שױן זאנ נויי ,זאלעווק }ישט איחש פאר װעל איןד . כןינד מיין
? לןאסטען ןאס דאךף וראס

— щ זיןז פארדערט דערצו ,קא?טעןז גי׳שט גאר ךאךןן 
. $יט ןעלר נךן

. אטאל שױן ךייד ? יען וואפ טא —
♦ע.ע’ .ע אז ,מאכען דאךח מען — .  )מיין װעלװל ײן4 .

.$יין.קארמילעץ איז «הן(
. }יט ^עךשטײא אץד ? רו זאנסט ,כןאך^ילעץ ךײן —
אפענע איין ^יט ר-ערװא^ךעךט אן ז*יהר קובןט ןגד —
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נאנצק

,אךאפ  
 גיבי איןז
 דא> אין

די כײא

נוײ׳ינק
אחיא.ק
ג י צ נ א ♦ » ן ,ױ

̂  דוא

א א ר מ . מויל
 אין т אהײןייגער טיט ווײטער זיא זא;ט — ,^*ח אײן יט3 ־־

. ’ ,עןג♦•» אז , ש^יטע
^ ;׳יש מינ פ?ך I װאס? ;«ז ד

ן ז» - ע ^ י י ״I у ‘“ ׳ *אװײלע אויף דןו^טץ ? '
м - - י' ׳ןגט | הא נעשאנק( )דרשח



יעמ« פון ЬШ ־ ניט הער איך ? רו זאגסט װאם ? הא —
ך ,אן װאנע  ע§עס’ איף $ין’ ״ ״עךכןאלטעט דך האב איף ןי
• ^עך^כט ךיר פאר ^יט < אױעךן ךא אויף געוואר־ען שמאןד

א י סמ נ ״? א , й х г  анй е в  1  щ  ги с г « г г -  г г 
א - * ט ח ס ל א т? ז г גן? כ ע ט $ ף ג י ו . א ע ל ײ װ א

ггвгаг г־״׳,т . ? П זאגסט גט — г!
. ^ Ш(.К י גי* у/, ги ׳г»״в « 7  ? и3׳а гг

 רעם צוא לעבען״ אונ צייב לין צי ,ר,אי־ף זיין צו —
 .צוא ניט״קען.. אפושעישראל וואס ?געהעוט' !הינדין נאנצען
 ,עי איי זיגען פון I ווײפ אונ מאן צץויישען אנ׳ט ^אבען וועלען
. ? ייאפ ,אךאפ .  V ךנן פאלען בײן נאך ?ין איך אבער , :ע .

 דיר בײא אינ , לאה ח*ע תא אוג שא .ניט גט נןײן גיב איף
פרעג אץד ? »יך ן$׳ן צו טיר טיט / ךע?ט ע(טאנ דאש איז

: ךר ?ייא | ׳ ^יין
♦« • ,ע,ע,ע אז פרי , ניט ײעהר אװײלע אויף —
 פון ראפאיז • פאנימאיעס ! אװײ?ע אויןנ ,אהא —

 ךין ןאךטען איז ווער . מאל אלע אויף הײסט וואס ווײלינקעס
^װאךצע טיט ? א^יי^ער ? איו״נגער .הינרין ךער , אךװאקאטציק

ж  е я  к с « г и с - и) № א כ ; י — ט
4אי — ^ערװאוגרעךט. אן איהט זיא ק^ט ־־ אשר׳ —

? זאכען אזעל$ע טיר יף1א בט'ען:טדא דאפ ־ןענסט5 דוא
 ,ער,ןןיל אז אגיער { יז״ן דזו^ד ןןט ,ןץןז אליין,קק ךיך ‘־־

 .לאם — ״ איהם נען־אלםט דוא אז ,אינטרינע אנאנצע טאכען רא
. גלויןען גוט גאנץ איןד щ ?עייי-ז:

א}מ$# ^יי חיניין ךעי • אשר .̂יט נאר ןאם טיאכט —
י . - , . צפאטילױג. יט9 יאדירען מיטעלע פץ

מא^ען ךער ;יט יי2} זאלסט הא אונ |יט,.' וויל איך —
.пт жнтг־ ^ Ш  кГ « ш^5 פ׳ז

»עה , געשאנק( )דדשה
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• נ,ינר מיין ךעטע ךך, ^עט איך אשר׳ , זעה —
. ̂טן ;יט ’ נאר ; אלץ יף1א גאטאװ כין איף —

? вдоцф до
 איז ראס אז . ךר ראןד זאג איך ? יט4 וואפ §אר —

 זיך ^יר װעלק פריזיװ דעס נאןד .אוױילע אױף }יט ןןעחר
* ןויערער;עה?ען

 אונ שווץךעל אגאנצער ךא אין אנ־שר ? איןד ווײם וןאס —
* ײעלען.קעגען ניט רו^דך װעסט ^אבדעם

.אז ,אשר ךיר״ $וער איך — . .
 ?נך?טע דיא איז אשבהגה א» ,ךאס.ניט װייס וןער ן ה ה מ —

 ךאס י ;יט וױל איך ,נײן .גמיבען גיט דאךף מק ױאס * זאןז
. טאן ךט איף ןועל

 טראגען זאל מײן.קי;ד צז אשר״ ,רעכט איז דיר בײא אונ —
? ךיר איבער ז_אל(שיכ ן^װערעס
 איהם איפער אז ,בליןשע רובאחא פוואנא ,צו חער —

 ביו איך פערלירע׳\ דיףצו , האפען סע־א באךפען איןד ןאל
 אונ שךכףש ריא אנךוזײק ךך וועלען גש דעם נאך אז ,זיבער
.ש־דוכים ?יט ח1אם דרײ/גן נעהמען ךיר ̂ועלען

 אלע װעל איך . ^עדא^ען אזעלכע יט4 גאר טראכט —
 ?ויט *איןד . ליר בײא לאזק זאבק ?ײגע אלע ,^ל״דער שײנע

ען ?גיר װעל װעלװלען  ןןעהר ^ךיצװ ךעם אעער גיז א^װאטיר ךי̂ג
 בין איך אוג חוןה נוײטער ?יר האפען נאכדעם אוג יט,4

.צוךיק רא
 אנאנצען גערעט אונ געטאנעט א1אז איחם טיט האט ןיא

 מיט זא״ען זייא ,?ך״נד גויןע גאןד ;עשטעלט אונטער האט ,^אנ
 ,ער״איז’אױס^נעיפיקרט. האטדאראך* ןננךע אס .פיז ,ךײרען אידם
 ױנגעל ךעם אויף נעחאט רחמנות האט , מענש גוטער דער דאך

”.נעגע,נען ^אך איחר ,ער דואט <*יהם צוליב אונ ^ענשען
אויף ’ ’ געשאגק( )דרשת

אןי
 אײן אזיז

א׳ פעסקין
י אין ךך

עג:?

לאדז



 ארױם $יז ךא אונ ןעגט זיף זײא הא$ק מאךגען אוין«
 אשוי א\• .זוהן װעלװלען.איח־ מיט .עואטיר אנדער אײן יז1א

^ נעפעך איז פעסקין ע  ײא3 ״ עכדוךנע ןױא ,צלײן גען נ
.акр אין ךך

7 *

ען״ מאנאטען, אײנינע פאךאיבער עם.זי̂י
 רער .מאנאט נאוועמפער פין $ךע ךא ;עןיט איז ןיש

 . ןױנטען 'אוג שגײעו ,סט;פיע זײנע מיט דא שויין איז וױנטער
 װארעס’ איז יטטוב אין ’יפעסקין אשר ןײא אונ איז.קאלט ךרױםען

. לי־כטינ אונ
 אפלאנכןען ?י׳יא זיץט פעסקין אשר .אבענד פון א\ז ןים
 .עריזאלדין • גיטיא׳ים גאר זעהט щ אונ סאמאוואר זידענךען

 לאח חײע וױיפעל יוגגע ױאס.זײן ,טראגעז צו אפער או.גמוםהינ
 בײא ;ער .אלײן געלאזען איהס האט אונ א־הם נעפען ליטא איז

 איין ווע^ען רעט יזען אונ שדכן חײםאישרדער ךצט ניעבקיאיהם
 וועלןע «לאה׳ן הײע אנ^טאט אטרױסט »יין איהש זאל וױאס , ;ונין
.אװעק איהם פון ;עצט איז

 דינען ייא- ♦ '?׳ען3 צי אונ מ'שקה נאך שטעףט י$ץטיש1א
 אײנאגלער זיןד זאגט מען .פריךען צו אי־ג נטער:מו גאגין פייךע
.זײן ײפה עולה זאל זיװג ךער אז , לךוייים

 חײע אױין לוי^ט су אונ טל־׳יר ךיא זיך.כ־לוצמגנ ?נפינט עשי
. ןעזיבט אן־יײלע^טראלענךעם ןןיט לאה

נו געשאנק( )ררשה



—  с з о  - * г
זאך.־ - !א^מחח *מאןען ךיר וועל איך ,אשר נז, —

׳. פרײא ארױס איז װעלװעלע מיין — :לע^האפט ןעהר ךא
*Ш'П ד׳? АТ; 1 ?יײא איז וויעמועל г*׳;.•-

,?ילעט אװייפען מיט פױײא איז וועלוועלע ,יע —
-כןאלט ערז עןטןערט - !;אט איז ןעמיפט נו —  אדאנק .

. לאה חײע ,װ*ח1ננע ךעו׳י §אף ףך
.שיםחה דײן איז ײן0 ? דאנלןען הײםט וואס — . .

?’כארףאיו־»יען.דךז־ץ;קק
.מעעוה ךיא — $ר, — ,יע טילא — יואפ . .

? ^;יןז איז
. ער־שראקען וויא איג פערוואונדערט אז איהס קוסט ןיא

.טאן .קאלטער ?יץ עפעם .  דער שדש; ךער איפר חייפ אונ .
ס ™ %* ר!8.ני ^ « א $ ,7־

— и , ט ? א ״ ן ר ר ע א א פ &יו־« ך ס , ?נ א ו א ו ט ת ? א ר ה * מ
ט צ א ז י מ נ ל ,א ע ו ך ו י א ר * י ך ך ױ ן א ע נ א ז ן ה א ך ן ו ש ב • א

פיעןטזיא?. חופה אוגוער ^טעלען באלד ײעלען טיר אז —"׳
ר־ער׳^אױק ?ימועלעןנאר עז - טס־י^ע״ מײן(ניץ

*אט אונ יל1ט איין מיט שטעהן ןעגניי^ען איז זיא
. \ײדען צרויס אװארט צע.קענט $יט

■;‘•У * V״У Уу •;'■1 ы - * •?־*' * ь׳а О'Т׳׳*к’* 4 ''* I * <Р*׳)*‘4 י
 ״ ׳גוי-ואג־לען׳ ךאט.זיאןיעני^ען - ? הײןט וןאס ווא ~

ת? -^ אס^אג ■ ןו
С'Т«!• ГГ К'Чкгуг■ מ т Щ ' сг& У  у‘к~-

ууз . УЛ ־ ,אזוא טט וועטזײן .עס אז ,זאג איך —
׳1ך-י ןףץן 'ДО זףז рсгггпс א׳־ז г־; ? א1אז יואפ ^|

{ )װשה . י. #׳ א ש ע %נ 5 0*р а д и п ^ ^ г ^,ה 
% ,1ГГ«П П'ЗЖф



Щ т♦ מוי ^ ^ ׳»к איו
,איסור הײם אפ זיך רופט — ,^ינ^ארען אײך וועל איך —
 ^ראנק איז $מאט אין א^ז׳ גייא — ,מלא שוץ יזואוי ײעלגוער

̂יט ציױיא  זייא ; עד4*ק?י5. אײנעי אונ אלאנגער אײנער ,שיךכ
♦ שטארק Щ זיןז ,קאנקיױרען

 שרײט — ! צאיפי.אנ דער ״ רא ער $לױדערט ךאס —
 געקוםען ןײט.איהר וואפ ̂אןז ? דא.נען פון ארױס — » ןיא

ח51ך י» "׳,׳״■ . ־*■;-•׳ ״. • • ? אהעו־ מ י|' *ן ;י'
.זא^ען ׳גזויי אײןר איף װעל געקומען $ין איך װאפ נאך —

 ךער איפר אשידוןד נערעט דא האט פףער .איין זיןז האך?ט
 דער יאסעל נעקוטען אבער אױ ׳ אשיתךאגרײליכק אמ קורצעי-/
דעצש אונ ?עךךרייט נג:צו לא^גען מיטדין האט אונ לאנגעד  פעךישוו̂י

 דוייקט’ דאס ,נעפיתךט אױס ד!אט ער אונ ,מאן ימנען ךעם אט
̂אזו־א  ,נענומעןי האט ערז וואם , עײגיעל ײע5 ריא אז , פיל אן׳יה

 אןאק נאןד >$יט שטוב Г« דלות ךעם ^גןיא^ט ארײן איהם האט
, *דאנקד־עם ^אר צרות. ען ת ע ען  אױ איהם פאר דאסיויאס י

 פאך־ .ארפואה איהט §אר ^עווען ד,ײנט $י» , צמבה געוועיען
 טאן אײער פאר ^עןנראב^ ןןאט איהר ? טיןז איהר ש^וייט

 וואם ;ךין )עץט זאל ?והן, אי;ער ,דרשה-נע^אנק אלערעך^ןן
 איז סיעלער גא?לעם .©אן אײןנו ןאר צךח כןלײנע .קײן ̂יט װאר

 ־ויןד האט זוהן אײעו »»הן איי^ר §אד «צךח $אן אײער געױק
 ן צרוז »ן»יין מאן אײ/גר אמ ןניה ןין פון ^זנאוועט ^ןצט

 , איהר .צרות זײ/נרע פון ?ךײא בײדע ב*ח זײא ׳זײנען אי^טער
 א1אז אונ ,אןןערע דאס §אר אײנס געפיטען יס1א האט ,®אראם

• ען2לײ3 שױן עסי ןועט
.;על אמ בעןואךען,גךן איז לאח חײע’

 ןיא ^זטא^עלט — ? ^געןלוילערט דא האט וואם —
אינרעט נעשאנק( )זדשה
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 נ1א שיעקק .אין אשר׳ן אוין« ןעקונןט האט ןיא אץדעט
.װאונךער
 ערז זאגט — ווארטער״ זאגען.קלארע ךר וועל איןז —

 ?ןיןר האסט שךכן דעם יאשקע פון וןערמיטלוננ ךיא דוךןד הא
 וואלט , אלײן געלר אין ^אך/ין מיןד וואילסטתא אפנענאךט. ?יטער

,גאנצען אין גענאיט אפער מי־ האםט דיא ; אהךען ;י£ט טיף  
 פאר געןאכט מיך אונ אײ^ענס גאנצען מײן פערשװענדעט האסט

 — טיר. פון נעלאטט איױס נאף זיך צו ךער אי־נ , ארעמאן איין
 אט$ער שמעוןהינדין״יטיי^עך האט זא .פיעל צו ׳שוין איז דאס

 ?עפיײט טיןז האט $יה ?׳יט.זײן ערי ;נעטךאגען דורך טיןד ,^ביינד
.אמאל אויף ת1^ר צןױיא פון

 האט איאם3 איהר :דער'טך^ז איסור הײם ;אגט ,אלזא —
 §אר א$ײף ; געפײ§ט א״ך האט וױעךער ער ;געפײפט איהם
,קוויט. אונ *גפייף

ענדע
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