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 אױבעױשטעו־ רער 1אז וױא ,לעזער ליבער מיין ,הערםטו (1
 מיט טעפאלאװ םיפאאילאוױטש אשיפ געןאאךט זאמען צו האט

 .נאמען ליגען זײן פון אנס טאקע איז :אכנעס ^למוז זלאטע
 ^ינף א;אהר פון אמאן איז מיכאאילאװיטש אםיפ פאר זיך שטעל

 _זי;ער מיט ,פייכיל ארעךין מיט ׳ װאוקש אין חזיןד ,ךרײסיג אוג
 שטאךק, אונ געזר^ד ,גענןלײךעט אײראפאיש עכט״ ,נעןיכט אשייגעם

 ךאךטין'שטענדע האט ,ער מא^װע)ךען אין וואהנט /גי ווען אונ
 אלע מיט אכער ,כךקטליף ;נכט יף1א זיך ̂ער פיהרט נישעפטין(

 אין האט ערז אז ,פאלין אײן ניט נאר וואלט אונרףגעם .הדוךיס
 נאגץ ,יאכנעס שלטה זלאטע אן זיך רופט װאש ,אװײפ הײם ךער

 איהר ;אנךעךם גיװען איז אליין נאטען איהר ניט אונ .פשיט
 ך\פןד דער נעװען איז מאראליש( אי פהיזיש )אי וועזען נאנצעס

 ר1הד לצני ךי אז ,װאופש אין אגידעךיגע ביווען איז זיא .איהם פון
 איז הײנט .טייש אונטעדין ש״אציךען נעהן ען(ל זיא :זאגין פלענין

 טקאנט האט זיא :זאגין פלענין ז״א אז ,)ךאר( פופטיל גיורען זיא
 .ווען ,ארט אײננםטען ךעם אין זיך שפארען רוךןז לײכט גאנץ
.הויךןער ^הר ניט װען .  ׳ש;ײן װייםטו לעזער, ליפער מײן אלזא/ .
 :איויס נישט מאכט דאם ;אר .אויך אהױקער גיהאט האט זיא אז

 אכןלײןרןנד, גיװען זיאאי־ז אז .א§אל פון נעקומען איהר איז דאס
 דאש זיא ך»אט פון ךער אונ ,אטיש פון גיפאלין אראב ןיא ז*יז

 אחסד גיווען איויןז טאנןע איז ךאש אוג .;קער1ה ךעם נעלןראנין
 שטראפט האגד אײן מיט ,ךאך וױיסען מיר :אױבערשטין דעם פון

 נעהמט ארט אײן פון ;ערז בעגשט האנד אנרער דער מיט אזג
 עסז װאס אלזא אוועק: ארטגיטזגר אנךער דעס אין אונ צי, /גי

 אוועק ערז האט ,לײב גאנצ׳־ן אין אונ נרוד אין נעפעלט האט
 .נעזאלעוועט ניט נאר , טאקע א^ער הי:קער, איי נענעפין

 ךאס ,פאשלאפעװעט א?יסיל גיווען זיא איז אוינען דיא אויף ,;ע
 דונןא איז ךאש ,אויס ניט מאבט ךאס גאף ;פלינךליך נוט הײןןט

 פרעמךע יף1א ניט .זיא קיכןט וױילע ךער אפרו;ענ־>ימער, פאר אט.עלה
 אלמ אז טאקע זעהט סען .לובקעם אין ^יט שפלט אוג טאנס?ילן

 אין;אהךען הײנט .נערעקוט ערי איז טהוט אוי^עךסטער ךער װאם
טער גיװען ןיא איז  אױס ^פער ,יאר«רז צעחען טיט איחס פאר ^

ע וױא זיא האט גע;עהען אמוןןמד* זי̂י
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זאנן, װע&ט דיוא יב1א לעזער, ליפער מיין אפעל, פאל ךער
 אפער יא ז האט —,.אװײפ פאל ניט מעלןית אלץ.קײן איז ךאס אז

 :אײגאנךער מיט אלץ געווײגען אליפעל האט וןאם אמעלה/ נעהאט
 1אז.קײ ,לעזער ליפעל מײן ג«חם, אפעל , פלום גיווען איז ךא

 פלאשט איז זיא ,גלײכען גענןענט גיט איהר צו זיןי האט צלקנױת
 ךי פין אײנע פראשט ,איךינע אפשךע ,םישוכה אישה איין ;עװען

 אײן אן זאנין אבער , זאנין שטענךינ זיאיפלעגט , אסהות
 דא , מעמדו־ת דא ,נעזאנט תחלים ךא ,געדאבנט ךא ,אויפהער

 אין נאכט ךער בײא אויך .גי^ײענט וךאיגה צאינה ךא ,החנות
 חאפין יף1א זיך פלענין מעגטשין הױז ךיא ווען פיגסטער, ךער
 פלעןט ךאך אונ ♦שעפצענךיג העו־ין א־הל מען פלעגט ,שלאף פון
 ,צדקגױת נשים אונךי צךיכןים הײלינע ךי וואש בעכןלאנין, זיך זיא

 זיא פלעגט פשח יף1א — .זאנען צ״ װאס אנגעשךיפען וױיניג האפין
 אלײן פסח דעם אונ ,חגופה נאך שײערין אונ װאשין נעהמען שױן
 —אפטאן♦ דאךט זיך פלעגט פישרײפןװאס^עס גיט איךאײןדגאל לןען

 שטופ אק אײן'זײן ענק(ל ניט מען פלעגט אלןל' קומען״ר״ח פלע^ט
 נײן פיי פלעגטפל ,עש װער זאגענעס, אוג כןלאנענעס איהלע פיין

 —אטויטק. נאך מען נןלאגט ךא אז געמײנט האט ,ישטופ זי/ער
 האפין נאר פלענט זיא רוען ,האךץ אגוט ניווען זיא איז הײנט
 װײבעי אלעמע פאר ךא :נ^יפין אויס גײן זיא פלענט ,צײט
 זײא / יכט1? א־ױך» גאר( ,הוננער זי;ער ישטילען צױ יט1פר אויף )ניט
 קיטט שפת הײלינער ךער אז ,פענטשין צו לי?ט וואס האפין זאלין

 האפן זאלן זײ וואש יף1א )ניט קינפעטארינש אךעטע פאר ךא ;אן
 ת1הט;;ל שיר אויף נאר( ,נשמות פרישמאכטע זײערע ?גךכןוויפןען צו

 חס זאל דאס.קיגד א־נ ,קומען ניט זאלין ישךים די היטין צו אליף
 ־ װעךן גיט ניזוק _קײן זאל גיט״זײ] זאל ךגע אוגךי ישעה ךי ,ושלום

לענט זיא  אױף איננלאך).ניט ארעטע פאר לײפין(ל יש1א ,נעהן ̂י
• ׳אוננאקעט ^אךװעש געהן ניט ןײזאלין רעלןלאף אדר שטיװעלאך
-פנפותלעך אךפע אויף נאר..׳  אןפע אײן גיטךא.נין אױף האט זיא .

 פלעגט זיא —.זיין צו געד»עךט ^ש װיא ,ציצית פ׳^רע מיט פנפות
 איהר לעפין איז דער־ם ,מינוט אלע הענד ךיא וואשען ששענךינ

 נעפען ^רר אונאויףדער ,װאשער ?יט אנןװאךט געשטאגען איטער
איז פנים איהך - * אפלאטנןע ש^ענךג איז פיס איהרע



 כןלאנען פלעגט זיא :כןלאגט פאר אונ וױינט פאר ^טענךינ נעווען
 ?אכין זיןז ?לענט אמאל נאר ;המקךש פית חוךבן ךעם נאך

 אשמײצעל מיט קולןען פלעגט אוצ אפיםיל פרײליןל זײן זיא פלעגט
 #4 פלענט 1אז ;צימעש הײםען דעם ,עםענךנ ,;אפלען איהר או־יף

 זעהע].ײיא אוים זאל ,צימעם אמאל קאכעןז צו זיין ניהב זיך
 טענ גוטע ניט דיא פון צייט רער אין —.נאכט צו פיײטאנ

 װייבען צו ים1א אימער מאן ךעם זעהען זיא פלענט לצלן רחמנא
.רייךק ניט אידום מיט פלענט אונ

 פאר וואם לעזער, ליפע מײנע םיך איהר שטײט גןאר היינט
 וואיש אהךען שױן דארף איז !ניװעזין איז דאם יןדענע אכישרע

 איז זיא װאם אךער ,היקער אשפױקיל געהאט ךאךטין האט זיא
 דאי געײען איז זיא וואם אדער ,פאםלאפעװעט אפיהיל נעװען

,השובה אשה אזא פרוש אזו ניװען איז זיא אז — אשפענדיל, װיא • ' : г  V • ■*י • • ״ г  т * ־ ו* “ • т ד т
 איהם ךאך זיא נןען ,זיכךיבען וױא מענ מאן ךער י אנןלײניסייט

. ױהנים מדורי אלע פון שלעפין ים1אר אלץ
 זיןד האבין , חפךהנילןעס וױיםע דיא ,ױננאצעם ךיא אפילו

 אװעלט־ ,שײנהײט אזא איז ערי עס?ז קימט וויא :נעװאונךערט
 װאם ׳ װייפ מין אזא האפין זאל אקלונער אוג מענטיש ליכער

 אפטײקעןי ךיא אין אפךעננטיטטעל פאר ךינען ניט מעהר נןען
 ,נאר אגרויםעי זײן ע(טאל מוז ערי :זאנין אײנינע פלעגין אלזא
 פלענק אנדערע . כפרות שלאנען צו איהר מיט ניט ןעהט וואם

 איוײפ ךערדלים ךאךטין האט ערי אז ,איהם אהךט יואם :זאבען
 טאג אנוטען לעפט אוג מאסכןווע אין װאיוהנט אפי.^ער ,אצוצעלע

א’ ,ער אז זאגען, פלענען אנךערע נאך אױך? איהר אן ד  ם־ז/
 ,נטן צו שװער פראפט 1אז איז איהר ;פאליטיק אגאנצע פיהךעז

איהר פין 1אז וויא אינטרעע אײן שטראיען מוז אלזא
 גיט לאמיר איךען, ״עהךליבע זיינן מיר וויא נאר — .ווערין צױ לויז
 :זאך אײן וויםען }אר דאךפין מיר ,זאנען ױנגאצעם ךי וואס ען,(קור
 אשח מין אזא ,װײפ אזא האפין צו געווען כה1ז האט ערי פאלד וויא

 ךאס ךעבינט ערי אונ צךיק אנוטער אויך ״ער איז מםתמא ,חשובה
 אוױיפ פאר צךכןניות אזא האט ערז וואס ,אנליק פךאםט.פאר טאקע
 מיט ם1ניהע פיץ פלאטען אלע פון טױאנען ארוים איהם וועט װאם

פי1ט ים
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.חתונה זי;ער נאך ןיפצעהן;אהוי איז יעצטי (2 .  ליבעי מײן ׳יע .
 גאר איז 1אז וויא צװויםע^י ^ײנערינ אוךאי יראך ביזט רוא ’לעזער

ױי אזעלבע צװישין פאיגדע אזא געװארן -קאנטראכ£טןז ^  בין אלזא.
 ךאש ךיר שױן װעל אץז אונ נײאנירדע דײנע צופעפךידיגן בערײט איך

 ניט איז זײעגלינ אמײךיל נאך ז״לאטע אונזער — אויף/עך^עהלען.י
 גיורען ױײנינ איז לכן ,הײ}ט איז זיא וױא גערעטענר גיװען $יל

ם  קימען נ־לענט אהתן וויא .פאךטלע גלענצענלע איא״מי[ אױף ^לגי
 ךעם הוטאונ ךעם חאפין ״ער פלעגט ,דערזעהן איהר אונפלעגט

 לאהרען ךיא .װאפשט פעפער װאו .ענטלױפען פלענט אונ ^טאק
 אין פיז נעלאפין אר״ן 1אז זיןד איז זלאטע ,פארװעךטפ זיןז ;יייען
 האט לעצטע;אהרן די • ניטא איז חתן אונרףן צװאגציגפטן, אונ אכט
 פעטען צו ים1א ׳ תחנות צו ארג ^הלים צו נענוטן ^טאךק זיןד זיא

 איהרען ׳טיכןן שױן איהר זאל ?;ר פאטער, בארמהאךצינן דעם ײא3
א פוןלעםאלטאן אוג בעישערטן,  צ־ אמאױע טאקעשיה׳ראגין האטזי

 ,טי^טש אױס געװען איז יאכנעש ישלמה פאטר איהר — .זאנענס ךי
 .צעפ נךאע ךי אין ביז יד1אמ בלײבין מוז טאכ^ער זײן וואס
 זיינע מיט װעלטין געכןעהךט אויך האט ,גיקזורינען ניט אויןד האט
 אוךןן, א?ר אונ איד אפישרער געװען איז ךען ,ובכיןישות ת1ת$ל

 האט אויבעךסטער דער ,ברײען אפולע אייך איך זאל װאס ,קורץ
פו אי .אבנעבךענט הויזהאט או;_זי;ערשכנס נעווען ^ררוש זײ ךך

 איז װאש ,פרענן אודאי דאך וועסט לעזער׳ ליבער מײן דוא,
. ? פאךט;ע זלאטעש םיט ישכן יאבנעס ׳טלסה אשעכות ?אר ךאש . . 
 טאקע איז שבן יאכנעס שלמה .אויש האךך אונ ,גיט »ע האפ

 איז ,ער אז אונ ,טעפאלאװ מיכל גןאטער אשיפ׳ש אוגזער געווען
 ׳ ארוממאן אײן געפליבען ^אקע ,ער איז ,געװארין ^כגעפרענט

 בײא ד.אט 0% דען ,צו״עשען װאש פראשט נעהאט ;יט חאט ערי אז
 אי הױז דאם’אי אײנאגךער, טיט אלץ פלוצלוננ אפנעברענט איהם

 אהין זיף װאו געהאט .ניט אײגפאך גאנץ דזאט אוג ,פית גילי זי
ע — .טאן צו אן  אסיפ גערופען ניט איהם מען האט );עלאלט ;

 ׳ װאלאזען אין נעװען ;עמאלט איז זוהן מיכל׳ס מיכאאילאװיטש(
אי( פאטער זײן אז’ וואוןט דער האט ,ער וויא ,.ןשיבר ךער אין



 דאך איז יאכנעפ שלמה גאר ;פאחךען צי איײן ш נעחאט ניט
 געהאט רהמנות איהם אױף אט,ער(ך איר, ?גהרלינער א״ן נעװען

ך נענומען אר״ן נילויזניק ארעמק ךעם ,איהםי האט אונ  אין ציזי
 ?ןלטער זײנע זיף צו געגומן ארײן האט;ער איהם ליפ צו אונ ,ישטוב
 ,קוואטיר סיט נעהאלטן יס1א צייט ?ןר$טע ךי זײא האט , אויןד
 .פריעד^אן־ט ךי;רעםטע בעוויזן צו דער נאך האט אונ .עםן מיט אוג

 האי מען אונ גוטהעךצינכףט זײגע בעװאונדערט האט שטאט ^אנץ
 אפיינעג פאר נעהאלטין אלײן פײנרףט די פאר יאכנעס ישלמה ךעם
 צורײה אישךנןן אײןנעפאלן אין ארום וואכין אײניגע אין — .מאן

 נןיד׳ם ךעם ,יאכנעס שלטה מיט זוהן כןב^נס דעם מיכל אשידוך
 מת$ה איז יאכנעס׳ שלמח ,אטשונןאװישץ קוכןט אונ ׳טאכ»ער
 רער בײא אקאפײכןע נעהאט גיט האט איעעל דער חאטס ,געוןאךן

 :צוךײךין װאש ניטא ךאןז איז זוהן זײן אונ מיכלען וועגין .נשמה
 דאך ײא1 זיינן ;נרסטין ? אײנוױליגען ניט גענןאנט זײא האגין װיא

 וױא צוױיטען אונ ,טראכ^ין אויס :יט טאי בצן(אר אונ ,פןכצנים
 נעטא זייא האט שלמה ךער אז ,אונדאנכןפאר זיץ ךאס מען כןען
. ? טובות פיל 1אז .  געהאפ ךארטין זיא האט טאטער ? וואס אי .

 אונ אויגען ךיא אויף ?לינד געו־וען איז זיא אונ הו;קער אשטינןעל
 : ניקט גאר איז דאס — בײנדלאך ?ויט אזענןעל געווען איז זיא

 אויף קמןק ניט טאר אקלויזניק אוג ,אכןלויזניק דאןד ערי איז ^רפטין
 והבל ־חן שקר :פםיק אןפירישען מיר האבין דערויף ;שײגיןײט

 ,<עלד אונ ,נדן ?ןפעס איהם ךאך זיא ץווײטען.ניט אוג — ,היופי
 יאיז פרומנךט איהךע ורײטער אונ ; זאך אנרויסע איז ,מען זאגט
 עה,זצני פיומע אזא קיגד וישר אזא ךאןד איז זיא ? ניםט נאר ךען

 נעווען איז сд/ ,קיךץ —.איהר סיט זיך בענשען ווײבער אלע ױאס
 זלאטען טיט אםיפ אונ ,איז געהעריג וויא התונה דעם נאך אונ הגאים
,צינג בײזע אפילוךי .װײב אונ פאן נעעא־ען זײנען .  זאלץ ׳שךיס .

.צינג כײזע די אט ^עהמען זײא .  !זיך זײא שטעפןן או^עטום .
 נאר ױאו ;איוד בין איך וויא ,מגס אין זע־רי זײא אױף בין איך

׳ זײא זײנען ,אמ^שיה ע;עס ע י , . . . א א ד  האיין ציננ בײזע ך
 אקונצינע געװען איז ^זריפה ךער מיט מעשיה די אז ,געזאגט אפילו

שוױנדלן איויס זיך זאל оут כײ ,א־יץ יאננעס שלמה פון ארבײט



.נעטאן םאל איינינע שױן קינצען אלעלבע האט ?גר ךען .  נאר .
 צינג בײזע וואס ,וױיס איף־ וױיל ,ר״ךין ניט דעס רועבק וויל איך

 יאבנעס שלםה װאס אז ,גיט מעוזר וױיס איןד .ליגען אלץ איז ךייךן,
 של אחסד טאקע געװק איז קלױזגיק אךעטען ךעם ןןיט נעטאן האט
 פאר- איז עםי —.געסאכט גליקלץי יאסען ךעמ האט ןןר אונ ,אשת

 נאר יאסע אױ צײט ךיזער אץ .;אדור צוױיא נעגאנגען איפער
,כיעסט געגעכוין אוג תירה געלערינט האט אוג בהמי׳ד אין נעזע^ען

 װאס זיך צוקוקען ארום געהאט ניט נעלעגענהייט כןיץ האט אמ
 ךאך האט פע־לער לערפערליכע איהךע ךען ;האט ;נר אוױי־פ פאר

 דאן.זעהר ערז האט פרומקױט פון אונ פתמקייט איהךע פארךע־ט
 ערי האט ,חתונה .זײן נאןר ארום ;אהר יא $יוו אין — .געכאל׳טען

 אין אפאךראךשיק כײא א׳שטעלע פעקוטק ארעכיאנזאנךאצץאן ־־ךך
געייק׳ ןגי איז אפןיה ,געהאפ ערי האט ,קאפף אגי־טען .טאסנןמע

 צופךיךק נעױען איז פךיגציפאל זײן .שטײנען גענומען האט;יר אט
 ישפעטער .געהאלט געהעכעךט אימער איהם האט ?נר אוג איהם פון
 אײגענעם איפען געשעפטץ נעהמען גענומען שוין האט צו

.פאךווערטש נעשט״נט איממער האט אונ רעכענוננ
 אנגעהײבן האט ערי אז - ך.הל פי ,געוועזן איז אונ;גס — ױהי •

 את ׳ אױפגעהײפען ערז האט — ױשא ,וועלט ךער אױף לעפין צו
 פנות את ,זעהעץ ךער חאט עריאונ ,ױךא ,אױנען .זיינע— ;נינױ

 אז.זײא , הנה טובית בי ׳ לאנד ךעם פון טעכטער דיא ,הארץ
 געפעלען ניט זעהי זלאטע זײן איהם איז ךאן—שײנע׳ זײנען
.גטן צו איהר פעישלאסק זיך האט ;נר אונ ,געמען

 האט ו.ויא נאר . אנט ווענין רײדען אננעהײפען האט
».ערפיט זלא^ע איהם ז*ך האט , װארט ערפטין דעם נערערט ארױס V  т : 7 • * > I V V I V г
 האט.זיא מעאת א־הךע אלע צו דען .איז זיא יוער געוויזעז ארויס

ק אז ,א־שקאנדאל געוואױען איז ;לס .צוגנ אשאךפין געהאט נא־ | מ
אךאיר צו ךער גאנץ״־שטאט; פון געלאפן צונויןן איז | פאטר איזנ
̂ר אז ,ךראננען אלערל״א מיט פעפאלען § אז ,אײננעזעהן האט י

;אונמעגלץז גאגץ א־ז פיהרען צו אויס איצטער געדאפקען דעם
אס מוז מע;  אײן ןי־ האט טומיל ךער — .*^פעטער אויף אנלײגען ן

ניט מעדד שיוין האט .ער ,פאךוועךטש לויפט צ־יט ךי .;עשטילט
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ר
г,

 .אטאבטער מיט אזוהן נענוארק ווײלע ךער ־איהש עהא זלאטע
 זיינעזני^ארן זינדךי.קיגךער אז געךרי־ט׳ אױס אידד האטזיך ,ער

 , אנט ווענק ^דאכטקי ניט מעהר גאר ין1'ש י>ר וריל ,געװארעז
 אישה אזא ךען :פרידען צו מעהר הײנט נאןד איז אךרבה אונ

 א\ן ךיא.קינךער דין מדךיך געוויס זיא װעט ו איז .זיא וױא ,חישובח
.פאךכטיגע גאטס אונ פרוםע אונ נוטע זײן זאלין זיי ,װענ אגוטען

 זײן נאר פלעגט ער װען זאגן איטר ןןף פלענט ו־ייד אזעלכע
 נ־אפף פון געשלאנען או־ויש לאנג ישוין האט זלאטע .היים ךער
 גערוען איז זיא אונ , נט װעגען האבען מו־רא פון ג/ידא$ען ךעם

ער פעשט  זיא • יג3_אײ אויף איהךער ישוין איז יאםע איהר אז / זי̂נ
 זאגע;, פילמאל וויא ךאם איהר פלעגט אונ ,זיכער איז־געװען

 אײזעךנע מיט איהר אן אננעביגדן איהם האלט פרוטקײט אירדע אז
.זיין צו פרימער נאך אימער 'שטאו־ען ױןד פלענט זיא אונ ,כןײטען

יאו£ר,9 או: פרימר וועךט זיא ,פארוועךטס נעהן יאהרען רי
 ,היים דער זיײ>נדע ניט ךען .הײם דער פון איטער וױיבט чу אונ

.דיאט ״ער וואס ,צרח ךיא מי$יהלט װײ;ינ чу האט
 אן чу האט ,התוגה גאךױין צעהן;אהר נעװען איז אז (3

 אניטער זײגער — זיך. בײא האדעיתין צו קינד אפרעמךע גענומען
 ,מאל אגעבילךעטער נעװען איז :װעלמיר ,האכןעךג איזאק פריינד
 אגדערע נאך אונ שפראך לאנד די נעלערינט ,אסיפען ,איתט האט

 דא$יר ,מעגשענלעבץ אין ;ירפאךךעךליך איז וואס וויסענ־שאי־טען,
 װיא נע;>הרט איהם האט אונ דאננןבאר׳ זעהר נעװען איהם איז

 ,כועגטש אלןר״ננןליבער געװן אײ האכבערג ךעער .אפאטער זײנעם
 יאוג נױט אין געשטאךבין איז.ער ^ענךליך .געליטען פיל זעהר האט
 איינציג.קינד זײן לאזען צו איפער וועמק ייײא נעהאט ניט האט

 נעװען דאן איז אסיפ .;אהר 13 אלט געווען דאן איז װעלכע ,אקתר
 ךיא טאן איהם זאל ער :געפעטין איהש איזאק האט ,איהם !־ײא

 אומליכןליכע אינרוךר£יין אדער אפאטער זײן זאל א־נ גגאדע אײנציגע
 האטיאיהם . פון,זעלבסט זיך פערישטעהט ;גש וויא אשיפ . ;תוטה׳לע

 פער- פײ״ערליןד איוע האט אונ צי־טרויזלן ךעם פאר נעכאנקט העבבט
 ךער .ברוךער אטריײעךשטער זײן איהר וועט עד אז ,'שפראכען

 פרײנד״ ךיזע פאר אפגעדאנקט טרערין מיט אידיש האט קזטארפענךער
а • געזאגט נאד האט אונ שאפט а а ш יי־ ײײ ,ליי״ײ* м а д м а а и-
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 ׳ צוגיחערט אלץ האטדאש אסתר נןלײנע ךי— $י;ער;ק;נד. זײן פון
 אונטעךן אן קי־מט זיא אז ,גליקליך וויא מגפיהלמ זיך האט זיא אוג

 האט אן פןנדתיט פרן נאך — .מעגשעז גומעי ךעם פון שוטץ
 פלענט ̂ער ורעי ךען ;געהאט ליפ זי;ער אשיפעז אסתר כןלײנע ךי

 ברײגנען איהר ערז פלעגט מאםהןווע׳ פון ?אהךעז צו נאריקוטען
 פלענט אוג שפאציךען איהר מיט פאהיען פלענט ,פ־אזענטען

ו פעךגע^יגק מעגליכע אלע זעהען איהר  וױא.ער .פערשאפק צ
 איתם יפן1ל פרײד גרוים מיט זיא פלעגט , שטיפ אין ארײן פלעןט

 זיא אוג הענד ךי אויף איהם שןריננען ארויף פלעגט ׳ עגטנעגען
 סײן אך זאגען: אימער פלענט ׳אונ קופען נעמען איהם פלענטי
 ײען — ■' יזעל׳ען צו ךיןי ,מיך איך פרײע װיא , אסיפ גוטער
 אבער ,טײי^ױיג זײ;>ר ורעךין זיא נןלענט ,אװעק:פאהיען פלעצט

 אז :ען(געדאגר דעם ?יט טריישטק אימער זיןד זיא פלעצט דעש נאך
 ןױךער א\הר טיט װעט .ער אוג ,קוטען וױךער באלד וועט ;ער

 איהר מיט בייף שרײבין זיך פלעצט אסיפ — .שפאציךען פאהךען
 צ;קענט ניט גאך האט אונ אקינד צעװען נאך איז זיא אז .פאטער

 , פךיף אסיפ׳ס מיט פךי;ען אויןי זיןד זיא פלענט ,לעזען אונ שךײפען
 איז זיא אז ׳ זיף מיט אימער טיאגען ארום פלעצט זיא װעלכע

 ;איהר זאל •у? פאטער דעם .גיפעטין זיא האט ,^לטער נעװאךין
 אסיפ׳ס צוטען איהר לעזען הענען זאל זיא אום שיײכען לעהךצן

 .לעךגען שיײבן איהר פון ציל אײנצעער ך>ר נעווען איז דאס ;ייריף
 איהר שוין איז ,שרײבין אונ לעזען עטװאם טקעןש שוין האט זיא אז

 לעזן צו אונ פריף אםיפען צו שרײפין - נעווען בעשעפטיג^ג יא^צע
.אפט _זײער שךײפין אידד פלעגט ערי וועלכע ,בייף ױיגע

 אײנע ׳ רןנד שײנעש ארײצעגר געװען איז אכתר כןלײנע ךיא
 מיט ,פאקען ךיא אויף פאךב אפוךפור מיט נעױכט װײשעש צאו־ט
 לאנגע מיט ,אונ,קלוג םמ׳ד קור,עןי װעלבע ,אומען ?לא^ היםעל

 ײער .לןאליר גאלד אין אב שײנען װעלכע , האר יזע1רך כלאנדע
щ ווילענךיג :יט ישטעל; אב זיןד ן־לענט .זעהן ךער איהר פלעגט 

 ךאש איז אט :נעכין אזאנ זיך פלעגין אנלעיע .איהר אויף קוקען
 חן דאש גאר אוג שײנה־ינט ךיא גאר !נאטעש וועךק אמײקטער

האנבערג איזאק אז - .געשעפז ךיזען יף1א נעגאשין אוים ער האט



 >$אר»לאטען פאךגע־שטעלט איר האט אהיים, זיןד צו געברא^ט איהר
 איז ןתיומרי׳לע אךעמע ךיזע אט :געזאנט האט אונ ,װייב זיין

 אײן וױא ?נךציהען איהר וויל איןד / טאןטער האכבערג׳ס איזאק
מע װיא ,דוא אז האש איך אינ ,קינד אייגען ח  װעסט ,ױדענע אי
 .זײן איהר זאלםט תא ,וויל איך ,ארענטליך פעהאנדלען איוזר

 איך :.קאלט זלאטע ;גנטפעךט ,גוט ,גוט —.אמוטער אנשטאט
.נעפאטק האט גאט וויא טאן רועל

, אפרומע נעיוען איז זלאטע אז ,ישױן וױים לעזער דער
 < אנוטע ןװען איז זיא יפ1א וױפען .ניט נאך .ער щ פון ךער אפער

 אונ ,זאכען פעזונדערע צװײא זייגען פרומנףט מיט שטכבןײט דען
 האט אסיפ אז — .שליטק‘ אײן אױף ניט זייא פאהךען װב דאס
 פאר זאנט אונ געטאן אכןךים זיך זלאטע האט ,געכןעהךט אפ זיןד
.נאךיר :זיןד . . *אניים נאך ! .  פ.ין הלןדשים שלעפץ צו פךײגגט .

.זײא כןאךמע אונ ^װאךציאחר אלע .  נאןד האט !געה־נךט .
.טײךיל אפיק־רוים ךעם ;עבכאכט .  ךאס אז ״ שוין זעהט מען .

.אשמאךעלניצע װאכןסט . .אױגען וואסערע . .  !האר וואסערע .
 לעךנן שוין איהר װעל איןד ! ניםקאםע נאר .אגױה פײא וויא אקדאט

 װאקסין אױם מיר ײא3 מוז זיא ,או־פן אנדער אײן מיט איךישקײט
—. דין ניט לעפין לעפין.קײן איהר וועט , $יט אז צנהגה; אפרומע

׳ ?רימאםע די נאר ,װעךטער דיזע געהערט ניט האט אסתר
 געז״אנט האט ארנ פעםעך^ט זיא האט ,נעמאכט האט זלאטע וואס

 דואפ איך :צימער אין אלײן געװען זןיגען זײא ווען ,אמיפען צו
 צי• א׳שלעכטע זעהר שײנט זיא ;פרויא אײער פײא זײן צו דא מורא

 אקז״ צעךטליך איהר ןאגט ,אמתר׳ל ליפע רוהיג זייא —.זײן
 .קײ,׳קעןי אפרומע אונ ,יוךעגע אפתמע איז קרויא מײן ;געפענךיג
 ךיןל װעט זיא א׳יפ װײטער אינ .איןד טײן אזו ,זײן ניט שלעכטע

 ליפעס ורפען זאלפש דוא .שױיפן מיר זאלסטו ,בעהאנדלען ישלעפט
 גלילוליף דיןר ג•^ איז שטרענען אונ לעפין גאנצעס עײן אז ,

 אונ זיך מיט נעהטען מיט װעלען אפילו דיןז וואלט איך .מאכין צי
 צו טרײםט מײן ךיך אין שטונךען רוהע מײגע אין

 סיינע < אךט אײן אזייף ־שטענליג גיט מיך פעפי^דע איך
 и ׳ איך וױל וויךער .־שטעלין פערשײדענע אין זײנען

אלז.א בילךען,



.דא ךיך בעהאנךעלט מען וףא ^רייבען אפט מיר זאלםט ד־א
 זיא ,אייננעוועגדעט ניט עוי; אםתר האט ליד ךיזע גענען

 טאנ זעלבין דעם — .נוט פאר שיסאל איהר גענוטען אן האט
 אי־ר ?אר בע׳טטעלט האט אונ אשנייךער ;אך מנשינןט האטער
 האט .לעהרער צווײא איהר פאר בעשטעלט אויןד האטי ,לןלײדער

 אי־־גענכןנר איין װיא האלטין איוזד זאל זיא ,זלאטען נעבעטי־ן אל
.נעקאהרען אמעק איז אונ

 ניט אםתי׳ן כעהאנךעלט זלאטע האט צײט ?גךשטע ךיא (4
 ׳ א׳שלעבטע האראכןטער פון געוועל איז זלאטע האטש ,שלע?ט‘

 וייא געטאן האט אונ געהאט רהמנות איחר אויף ראך זיא האט
 ך בײא זיך לעךנען נעלאזט איהר האט זיא . פערלאנגט האט אסיפ

 טראגין געלאזין אונ הויזליכע.ארבײט צו בענוצט וױינינ ,לעהרעד
 איר האט ךא ,בעשטעלט איר פאר האט אסיפ וואפ ,נןלײדער ךי

 ,תחנות ליױינן או: אשך וזהלים זאנן זאל זיא :געצװאץנן גיט מער
 האט זיא נאר ,פאךגעקומען שיוער זעהרי אפילו דאש איז אסתר׳ן

 לעריגט זיא - .בע־אגדלוננ א״שלעבטע פאר נערעבינט ניט דאס
 ו כרי| נוטע אסיפען שרײבין זיא פלעגט אלזא ,יוךישרןיט איהר דאןד
 ניט מעהר אבער האט ךאש - .פרידען צו געװען איז יענער אונ
 יוערן צו אג;עדךבן האט״עס נאןל־ךעם .מאנאטען אײנינע ;עךט1̂עז־

 זיך כײז.ערן אוג עױיען איהר אויף גענוטען האט זלאטע :?נךגער
 ניט ׳ ארפײט *שװערע טאן צו איהלזאהטאװעט האט ,*שילטען אונ
 אױפנאבען ךי מאכין לאזי; ניט א־הר פלעגט ׳ כןרעפטין אידזךע נאך

 געגוטען זיך האפן щ ,נעכן יף1א איהר פלעגען לעהיער די װאש
א ,רל״ידער איהךע אבכ״שען  ,גיטאכט צו ניױגגיט אידדהןין האטזי

 גזגעען.קאלט איז ךרױשק װען ,בארװעש געהן לאזין איהר פלעגט
 איר.קינד. רויבן נאכט אנאגצע זאפטאװן איר ךא פלע;ט קויטהיג׳ אונ

 אן אלץ האט זיא ,בעקלאנט ניט זאך גןיין איויף זיך האט אשתר
 אהרעשךע׳ ךאךךא איז זיא ,נךעכינט זיןי האט זיא .פארגלט גײני־מן

 אםיפ׳ן ? בעשערש וואס פעךלאגגז זיא כ,ען ךעכט; וועלכע מ־ט טא
 זאל.קײן ?לר או־ ,גוט אײ איהר אז שרייןעל אימער דא פלענט

 אליין בעשר ױעל אי־ נעזאגט דך האט ז־א .האײן ;יט פערךרוש
. זאפען פעראי; ציי ניכט צער נףן איהס ןאר ׳ פערטראנען אלעס
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 איאזע״ יייא געבליהט האט אכתר .געדזאט ;יט אײגפלופ נןיין איר
א^ץ האט ךיזע מעהר וואם אונ  ךעסטא ,שיינרךט איהר אין געני

 ן^יהרגעגומען האט ךא ,אשונא געויאן־ין זלאטע איהר איז מעהר
 /נהען געבין ניט *מױן איהר פלעגט ,אונבאךעמהעךציכ פעךפאלנען

 געפיהלט האטזיןד אסתר . אוייף שלאגען איהו־ פלענט אונ ,אויך
ט אונגלי,קליך א ה צי ,געקענט/עבען ניט ראטה .קײן זיןד אונ  זאל '

 אבער זיך האט זי־א —.ניט אךער אסיפען פאר כןלאנען זיןי זיא
 אין .יאהר צווײא געלאפען פאךאיבער איז אזו — .געכןלאגט ניט

 האט ,מאל דריי הײם דער נעװען אםיפ איז צײט דער פון פערלויף
ק וױא נאכנעפרעגט אסתר׳ן ײא3  האט —,איהר פעהאנךעלט מ

 אויף בעכןלאגען זיך פלענט זלאטע .נוט אז ,געזאגט אימער זיא
 אישטייכעל זיןד פלענט ■у? נאר ;פרום ניט גאר איז ןיא אז י ,איהר
 זיא ד.אט יאהו דריטען אפין — .גענרנ זײן פלעגט ראמיט אונ ,טאן

 ארויף איהר אױף האט ;טיראגיש זעהר בעהאגדלען נענומען איהר
 *אגען צו :.אסטאװעט איהר האט ,אובײט שוועךןטע דיא געל־יגט
 װען אונ ׳ נלײך איהר מיט טאנ גאנצין דעם תהנות אונ תהלים

 האםטן םיט איהר מיט מוזען אויןז זיא פלעגט ,פאםטען פלענט זיא
 ארוםישען ניט האגד אין אבוך נעמען לאזען ניט איהר פלעגט אונ
 האט אסתר גאו .ווענ פון אראב פירט ךאס וױילע ,אױדיישען ניט

 שלאפין פלענט זלאטע ווען ,אבוןד לעזען צו אצײט געפונען ךאןד
.וראינה צאיגיז לי;ענען פלעגט זלאטע װען אךער ,נאכט דער ב״א

 ?ןגךע צו וואר דאס .סליחות ;נרשט־נ ךיא געקומען איז
 שבתות —.זלאטען ליא3 נעווען איז אםתר יוואס ,;אהר ךכײא פון־'

 ,סליחות צו געהן צו זלאפןע אויגןנעישטאנען איז א־הר אײנס צו;אכט
 האט ,אסתרן צו געגאננען צו איז זיא .זיץ צו גיהערט עם וויא

 !?נזותניצע ׳ איױף ־שטײא :שיכײט אונ שלאף פון אוי^גװעכןט איהר
 געזינ־ גענינ לאהר אגאנץ הא?ט דױא .סליחות זאגען אויף שטײא

 זיא האטס ,אויפנעשטאנען איז אסתר — !'שמארעלניצע ,ךיגט
 ׳ הילטײלןע דוא ,הערצו —.שלאפין געװאלט זעהו־ נעפעך האט
 .עבו־י דיא מיט אונ הויך זאגען זאלקט דוא :זלאטע ױײטער זאנט
.טײץ . .  ז־וא ׳ פעהלען פאר גיט װאךט אײן טיר ;אלסט דױא !

. אקוק לויפען אראכ װײלע אלע איךוועל העלסט? . . ן א  ךער ט
ר יועל ; ווליט ;יט דא א\ז ש^ךרט ^ פ א ^ ב3—א £ ^ ג _ ט ע _ כ נ
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 ־״ • לע$י| םיטן געז^ןנען זי,ז זאלקטו ,דיר <{יך ;אנ , זאגענדע
 איז אונ ^זטא^ײק ןןיטן סליהה איהר נעחאפט .זיא האט ךײד רי מיט

 ЩЛЩ זיך האט אונ אסלי;ה נעגומען האט אסתר ;געגא^ן ארויס
 אב האט ןיא ,צייט אשעה נעדױערט האט עש .ת1סליח זאנען

 ;שלאפין לײגען צו וױעדער זיך געוואלט האט אונ’ ,אלעט נעזאנטי
 ארויף פרוצלוגנ נןען זלאטע אז ,מאגט ךער אבער זיןו האט זיא

 / פוך איהר ^עהמען מעט זיא ,מגךעננןט זיך זיא האט ,קוטען
 :אױך סליחה ךי האל׳טען ;יא וועט בײא ךער אונ ,לעזט זיא וואם
 דיא ןלייןד;גפענען ןיא וועט ,קומען ארויף וועט ןיא אז פאלל אים

 געגומען ד,אט ןיא —.סליחות די זאגען נעהםען וועט אונ םליחח
ם װאר״נאטר דאס ,בוך איהר א  איין / הוגא פוןוױקטאר פאךי״ דע ן
 פאר )•אךאינטעךםירט 1אז וואר ןיא .גירןד אינטערעסא^טעס זעהר

י י  עסי וויא געהעךט גיט האט זיא אז , ^?מעראלדא קליכע־אונגלי ר
 ךיזע .זלאטע אריין איז עשי אינ טהיר ךיא גיעפענט לײזע זיך האט

 אנעשרײא אונ גיןד רעס געחאפט ארױש האט ,געילאפען צו איז
 ! מיר צו איז אכןלאג - :הענד ךי מיט געיענדיג אגראך ,;עטאן

.נ\ר איז וױיא . . ת^ע ךי ;ואש ! .נטאן האט חצופת די ,ארצעזי . . ! 
.פאךךעש גאר זא,נט זיא אונ שליחות זאגין גהײסן איהו האב איןד . . 

 האךצעלאך׳ װײבעךלאך/ גוואלר, .הרין יום פאךן נאך אונ !װײא י1א
.צרות ישע1גר שײנע זעהען אהער קומט !קרײנעלאןז . .  האט זיא !

 עטליכע נעלאפן ארײן זײנק עסז אז ,נוואלד אז.א ןויט נעשךיען דאס
א שבגות׳ ווײבער  ׳ װײבעךלאך ׳נוואלד - װײטער: שרײט אונזי

 טר״פענע אז_א פון ,שםךעלניצע א]א פון פארט מען לעפט וויא
. ? נישמה .  ,טךיננןן אונ ^סין איהר גיב ,נלאפ אונ איהר יקטאפ איןז .

 איד׳י לערען איף אונ ,םילך גןיעעל מיר יײא איהר פעהלט עש
 ישל י1נ1רפ דעם ?אר האפק מורא צו וויא ,וועג פאר^ינע רעכט ךי

 !םליחות אנשטאט פאןיירעס זא}ט ? זיא טהוט וואס ערםט — / ע;*לט
. I האלטען יס1א ;יט ךאס דאך װעל איןד י ווײא אױ .  איז ווייא .
 אפ זיןד תפט ? ןיר צז איהר האט װאס — I тр \ז4 ווי^ד ,סיר

 :איבעךכאשונג דער פ־ן ןיך צו געקזמען איז זיא אז נאכדעם ,אםתר
 ,דוא חצופה ,שװײנ —.געזא;ט אכ לאננ םליהות שוין האב איןד

 וואךט אײן רײדען שמײעל ;יט ?יר זאלפט דו :זלאטע ױידער שרײט
.^טנעגען . . עןין1 ניט דארפןט רו ! מ א ה מער אונ ?ין עיך װער |
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 קטענלינ בעט וואש ׳ פאך$טינע אנאטס אױדענע ב׳ה $ין איןז .גיזט
щ אטרפה מיט אשטאךעלניצע ? ביןטו װאש אוצ ,יעיראל כלל פאר 

 ליבינכןער גליד? איידישע ךען האפט צורה,־די אטרפה׳נע מיט נשמה
 האלט איך וואש ,אזינדע פאר זײן ;ערעבינט נ*ט ביי דאם אלזז ׳$אט
 ךיר ײ3 וועל אלך עאס מיר זאג —.הוייז אין ?יר בײ חצי־פה אןא

 נאןי ,זלאטע אנגעהײבען ווייטער האט ,גערעטענעש מײן ,פרעגען
 איהר נעשטעלט אװעק זיא חאט איגךעם ,פויזע נןל״גער איינעך־
 :כןאפף מיטין 'שאנןל/נן נענומען האט אונ ^אז בײן פינצער צײגע

די הארצעלע ןןײן זאנ/זעהמיר,  אבגעזאגטשליחות,. שוין האקוט אז
 ? הא ? נלײענט האסט די װאש פאצערעש §או ךאש איז װאש ^א
 .אפתר זאגט ,געלע;ען איןו האב ,אנעישיבטע גלאט איז ךאש—
.לופקעש פון אנע^יכטע אהא — .  געשיכטן לײענן צו קוסטטו וויא .
 טךיפענע אזעלכע צו טאכטער ^ױדישע קימט וויא ? לונ,קעש פון

 זאל ק־נד אױךייש אז נעװארען געהעיט נלאט איז װאו ? געשייטען
? איז עש וועטען האפין האלט זאל ,ליבעש פון וויסען

? האל׳ט ניט מאן אי/ער דען האט איהר —
 ךי יף1א שאש מיט זיא ^רייט .חצופה ,שטום ,^זוױיג —

. ? ?גנטגעגען ױיךין צו אהעזוז האגין נאןד וועםט דו :)יפפען .  איןד .
.האלט האג . .  האב איןד אז ,צו״זאנן נאןד שמײעט ױנגאצכןע ךי !

 װאו ? קינד אייךיש ניט עפעפ ךאפ איך בין וואש !מאן מײן האלט
 פרומע אבשרע טאכטו*/ אױדישע אז ,נעװאךן נעהערט גלאט איז

. ? אמאן ד«אבין האלט זאל ױדענע . .גלאט איז עס . .  שטײט’ עפ .
.תוךה הײליגע דער אין געשיי^ין . .מען טוז . . ק זאל ױאש .  מ

. ? טאן .  הײליגין זײן װעךט ^יט גיין לעפעדיגער)איך דער אז א^ער .
 א.יך יכ1א ,אפור אז ,הײשען ניט וואלט מאגען( דער צו נאמען
. דאך אײן אונטעו יאשען ?ײן מיט געװען נאר וואלט .  אזא אונ .

 איהש וויל אי*נ אטאן׳ האבץ נאר וויל ^זותניצע אײן אזא ,הול??י;קע
. האבץ האלט נאך ,  שפאלטן זיך דאךפן הי^לען ךי !אוי:אטי^קע .
.באדמיגר טאטערר טהשמוניצע, אז.א פון אוג חטאים אזעלבע פון . . ! 
? העךסט ת ,אנייש איבער קןליחות זאגין נעהן שוין םיר זאלסט דו

 איתי איז אינדעש אשתר זאןט ,נעזאצט שוין ךאך האב איך —
 מיר זאלסטו שויןי !נערעמ ^יט — .אױןען ךיא פין טרעךין ארויש

דיא פךאשקען צו ךיר איף וועל ניט אז ,^ליחות ךי זאנין ;עריטען
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 * פאלגען נעמוזט איהר האט אשתר — ;^ױיפעגע ךי ריינע «רה
 האט ׳אמ ?נםען געגעפין ניט טאג אגאנצין איהר זיא האט טאג ךעם
 געהן ים1אר כןענען גיט זאל ךא י ־שיך איהרע געגוטען צו איהר צייא

 .מארןין איבער יף1א אונ מאו־גין איויף געװען איז אזו .שטוב פון
 מאל אײן נור געגעבן איהר זיא האט סליחות ךי פרן װאןז ךי:אנצע

 תדוליס זאגן צו זאשטאװעט איהר האט אוג אווענד פון אטאנ.זלשען
.גיטאן האט זיא וואש ,זינךע ךי פאר החנות אונ

 אונ ׳ אוננליניןליך העכיןט געפונען זיןד האט אפתר או־מע ךי (5
 ,גיװען זיא איז ינד(כ איונג ,זץד העלפין צו וויא געװאושט גיט האט
 ,געהאט ניט זיא האט נעהן צו װאוהין .יאהר זעכצעהן אלט ערםט

 >ר’ ׳ מיװאלט גיט א־ױך זיא האט ;דמיה אשיפ׳ם אן גײן אוועק אוג
מק איהר איז  א]א איהם צו נעפיהלט האט זיא אונ ,גוט 1אז מי

 א פאר גערעביגט זיא האט זלאטען בײא זיין אןער !שימפאט;ע
 אזו ^חמלוײט איהרע מיט בעהאנדעלט איהר האט זיא ;גהיג־ום

 * האלטען יס1א ניט וועט זיא ,געזעהען האט זיא אז ,טיראניש
 ךיא .ווײגען אין הארץ איהר געגאסען יש1א ניט מעהר האט זיא

- געטױקעגט ניט אױגען איהךע האבען וואןד גאנצע  איז ״עש .
 אויפ״ אויך איצטער איהר האט זלאטע . השנה ראש ערב געקומען
 ,;עמאלט וויא 1אז ,סליחות זאגען זאל זיא נאכט האלבע נעוועלןט

 זיך האט אשתר — .המדךש בית אין גענאגנען אװעק איז זיא אונ
 אויף טיעלען םיט גענאשען זי,ז האט אונ םליחות זאנען געזעצט

 איהו־ זאל чу ,גאט פײא געבעטין האט אונ מזל ביטעױלן 4איה
 הענר. זלאטעש פון בעפלײען 4אי זאל אונ ישטוב 4ךיז פון נעמן ארױש

 אײנגעשלאפן. האט זיא ביז געווײנט אונ נעלאנט לאנג ;א האט זיא
 או־בײט פון אננעקװעלט פיל 1אז טענ לעצטע ךי זיך האט זיא ךען
 האט זיא .געווען 4ב1נ 4איה האט שלאף 4ךע גיז לײדען פון אונ

 אונ העגד וױישע שנײא 4איה אן לןאפף שײנע 4איה נעשטיטצט
 פוי געפאלען יש14א איז איהךע שליהה ךי .פעשט געישלאפען האט

 האט פלרצלו^ג — .עךד 4דע אויף ליגען געבליבען איז אונ האנד
 גע^יהלט האט זיא ,עק4ש אגװאלךינען פון נעהאפט אויף זיןד זיא
 איהר יז4* פונ,קק אונ העלפט יף1א צושפאלטין איז קאפףז 4איה

ט גאך האט ןיא .יגען1א דיא פון יס14א  וואס זעהען געלןענט ;י
урп ילאטעש ,הײ"׳ דער ין1ש זיא האט ,זיך טחיט א.יהר אתם
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פאיין םליחות דאפ זאגסםו אזו אט דאס! איז אזו אט :שטימע т т • -  V  ̂V • I ■־ т י : т * .
 נ^שלאפ■, נאך האט אסתר וועהיעו־ד — !שמאדעלגיצע ,הךין ם1י

 איהר האט זיא וױא אוג ישטוי אין אךײן שטילערהײט זלאטע איז
 אי; וואפ ארוילהןע» געחאפט ז.יא האט ,שלאפענדיג דערזעהען
 .כ־ןאפף אין לעטאן אוױאךך» איהר האט אונ יןד(פ אין גע׳שטאנען

 אונ האר ךי פאר רײסען גענומען איהר זיא האט דארױף גלײןד
 מחשטוניצע, זילךעען, װעסט דו !דאפ איז 1אז —:שױײט אונ שלאנן

 ליבר ,גאטטיננןע ! חתיטה אישװאךצע האפן ךיר איבר זאל איך אונ
 םײנע אוג רזמ אױף פײז סהסנן אן װילםט דו וואס פאטר, האךציגר

 אױף אונ הולםײנע ךיא אױף אט אן בעםער התטע ,כןינדערלאך
 דינםט טרײע דיין ,אבער מיר ;נאט אין עגען(ל'ײפ יואם ךי אלע
.שאךן ניישט נאר זאל נאטן, ליבן דײן שטענךע לויײט וואס מויד, . . ! 
 !כארטינר טאטעדער דזימלן זיבען ךייגע פון דונער אלאבדײן שיק
. .בוגיצע ןל דער אז־יף פןאפף איהר יף1א פאלן לאז אונ  ארויס .
.טרעטן ארויף גיט שװעל מײן אױף מער מיר זאלסט . 4.ךאנן פון . . ! 

.נענוג . -אסוף .  ךי פאר נענוטען איהר זיא האט ,רײד ךי מיט !
 פאר האט אונ ךווייםק אין נעישלעפט ארויט איהר האט אונ האר

.טהיר ךיא שפארט
 גנאנג; *יז ,עס ;?ינםטער רעכט ,נאכט געװען איזינאןי עסי ’(6 י

 איי אסתד .וױנד אקאלטער געבלאזן האט щ אונ ךענן אפןל״נער
 אשיטצענע זיך יף1א נעטךאנען האט זיא ,שיך אן ןאךװעט געװק

 איזארויסאפען זיא .נגומען תךןו איהר האט עלט(ר ךי .בןל״דעל
 האט щ ,געגאנגען ניט אח מענטיש יץ(ה , ־שטיל איז״ щ נאס',

 ךי ;אין שטײטט ווינד ךער װאס ךעגען ךער געהעיט ^יט מעהר זיך
 װאו (ווײטען פון הינט פון בילען דאס זעלטען אױך אונ דעכער
 נןײנע אונ פױינדע פףנע האט זיא : גיט זיא האט געהן הין״צו

 . יועלט נאטעס יף1א אומגלי־ק איהר מיט אלײן אײנע זיא ;פעפןאגטע
 טךעטואר כןאלטן אונ נאסען איויףךעם שטײן גיטגעפןעגט זיאהאט

 ;גרד דער יף1א געזעצט אװעק זיך האט זיא פיס, גאךײעסע מ״ט
 נאשע איהר אין פיס פערפראךענע איהרע געוויפןעלט אײן האט אונ

 ך׳יר .שטונךע אהאלפע בײא אזו געז,עשען אין זיא — .פלײד/ל
 געװאלן איז פןלײךעל איהר ;ערבאךמונגז אן איהר אױף גיןט רענען
האט ! גאט א —.שןעלט פאר געציטעךט האט זיא ,גענע־^ט דורך



 ךעם מיר ^זיק ,®אטעויען צו שױן מיך גענונ :גע^ריען אויס זיא
 זיןו געהן צו אגעדאנהען געפאלען אײן איהר איז оу — 1 יט1ט

 ! גאט — .טייןד צום געהן צו נישטעלט אװעק זיך האט זיא .טרינלןן
.אשיפ :גיטא; אנעשיײ ןיא האט . . . אשיפ גי־טער מײן ! . .  װוא !
 האפין העגד רויא ,נעפיהלט זיא האט פלוצלונג . ;עצט ביזט
 אקוק גיט זיא :געטאן אשויךער האט זיא ,נענומען ארום איהר

 געפאלן איהש איז זיא —!אטיפ נוטער מיין :גשרײ>ן אויס האט אונ
 דאס איז אשיפ - .חליפען גענומען האט אונ ארםען ז״יינע אין

 האט чу .אהייש השנה אש4 אויףו מאסנןווע פין געקומען יעמאלט
 ־שלאפט וױא ,זעהען צ־ פלוצאנג שטופ אין קומען אױין געװאלט

 פעהאגיעלט זלאטע וויא ,אוךטהיילק צי ראתךך אונ יתיוגזה ךי
 אוג װײטען פון איזװאשציק _זײן אפגעישטעלט чу האט אלזא .4איה
 װײטן פון זעהען ךער האט чу . פוש צו געהן צו נעלאזט זיןד האט

 איז דאש נעױעןינט האט чу ;יז1ה זיין נעפען מאשע אשװאךצע
 ער איז וױא .קוייט אין זיך וועלגעךט וואס ישמר 4אונ;אקליבע אײן

 ;4ט4ווע די העו־ט чуч האט чу אונ אקען4זעך'ש געווארן 4אכע
 ו אשתלל ע4טי;ע מײן — ? י״עצט ביןטו װאו ,אם'פ 4גוטע סײן

? 4ךי טיט זיןז טהוט װאס :שטיםע אציטעוײנךע מיט чу זא}ט
.אנטװאךט איהו װאר / יבען4געט אתיש טיױ האט זלאטע —

 איהר האט ,הענד ךי אויף גענומען נלײןד 4איד, האט א?יפ
 ,• װײטען פון געשטאגען איז וואס איזװאשציק צום נעטלאנען צו

 אכײן 4איה מיט איז אונ מאנטעל זיין אין אײננעהילט 4איה האט
 אין אבגענומען איהר чу,האט דאךטען .אהאטעל אין ןעפאהלעו
 чу וואס ךי,קלײדעה פון גענעפין 4איה האט ,4צימע אפאלטעס

 װאךפען אפ4א זאל זיא ,פריאזענטען 4איה 4פא געפיהלט האט
א אנציהק גלײך זאל אוג נאםע אונ כןאלטע ךי זויך־ פון  , נײע ך

 א״נ• האט זיא אונ בעט אװאלעמע אין געלײגט אוועק 4איה האט
 4איה פאר בעשטעלין אוועק װײלע 4ךע איז чу - .געישלאפען

 איהר געבן צי אונ ניט/עלקעלטעט זיך ךא האט «זעהען ,4אךא־ןט
 ווײלע 4ךע — .וועלען כןראנק ניט זאל ךא מיטלען מעךיציגי׳שע

 ךער געלומען איז אױם 'שטוגךען צװײא אין .טאג געװארען איז
 איהר האט чу ,שלאף פרן אויפעישטאנען איז אשתר ,דאהןטער
אירד דיאט אע מעךיצין פעך׳טךיפען 4איד, האט чу ,כעזעהען



 בײ אימער איז אסיפ .טאג אגאנצען ¥י$ער ךעם היטין ןעהײסין
 אז מאךגען אויף — .נעאננען ;יט אהײם איז אונ געזעסין איהו
 איז ,^עזונד פאלקאמען איז ןיא אז ערנ^עךט האט דאנןטער ךער

 דער אין אונ מאסקװע אין ךיק צו געפארען אוועק איהר ?ויט אסיפ
 • געײעזען דא איז ■у? צו נעװאו^ט ניט געבליבען מען איז היים

 אײן אין גענעכין אװעק איהר #ר האט קומע^ךג מאסקװע אין
 גוטעס זײן פאר געהאט זיא האט דאךטין .פאטליע ארענטליכע

 לעהךר בעשטעלט אויך איהר .פאר האט •у/ ,גוטס דאם אלל געלד
* גליקליף פאלקאמק ״יעצט געפיהלט זיך האט אפתר ארעמע די אונ
 צו געקומען איז אסיפ ,אהרזי אהאלפ געלאפען פאר איז עסי (7

 זלאטע איז שטוב אין אךיין איז ער״ ווען .פסח אויף פאהרק
 האט אונ האגד אין אתהלים האלטענךיג /נסצימער אין געשטאנען
 גאפ געװען איז דידילע וואסער׳ אגלאז $יט העגד ךי געוואשען

 ןאגט ,זלאטע ,מאךנען ג־ט —.װאסער איהרע פרן 'שםוטצינ אונ
 זאנט ? מאכסטו וואם ,יאםע מאךגען נוט —.גײענדיג אױין ,ער
 ווייטער וויל ;זר .תהלים איהר געלײגט אוןעק האט זיא אינדעם זיא

 :זיןל ײא3 טךאכט,ער א .בלאטע רי איגער ניט ״קען ־у; ;געהן
 ״ גאט צו נעהן אוועק זאלםט דו צײט שױן איז щ ,נ־שטה רײנע מײן
.שטוב אין מיר ײא3 רײן זײן אמאל שוין זאל %ם אונ .  װאו .
 ? וויםען איך זאל װאנען рг — .הויך פרעגט ? אסתר דאס איז

* שמאךעלניצע ךיא געוואךען ^נטלא^ק איז זיא ; זלאטע זאנט
._קאלט פךענט ? נעווארען אנטלאפען щ הײסט וױא —
 נשמה אטריפנע איז זיא ? יאםע ,ניט רא שטײםטל פאר וואס —

 אויןז נאך ווײס איף —.הויז איךע׳שע אײן פון אנטלאפען זיא איז
 אךרבה ,חכם מײן נוא —.זיא צו דו צו איז נערעכטע ווערךי ,ניט
 נעלערינט איהר האב איך וואם ,גערעכטע ךי איןו ?ין צו :ת זאנ
 האט זיא וואס זיא צו ,טאכטער ױדישע פאךכטעע אנאטס זײן צו

 וואס ׳ זלאטע ,װײסט ת — ? םליחות אנישטאט פאצערעס געזאנט
 פאר איהר האיוט דו וױילע טאמער :זאגט ,מוךא האכ איןד

 רײנע אשײנע —.געשםדט זיך האט איג אוועק זיא איז ,;אגט
 אב־ער — . איהר נאך זיך ;אגט וועף ? איהר ךאךף װער !כפרה

 האב פאר ךער ,פטור — ? זינד איהךע פאר לײךען װעסטו טאמער
איפך•גן אײן וואך אלע אפ איהר־ פאר זאנ איןד .גיט מורא איך.קײן
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 טיט ?נר שױיט !פװיא אגידערטרעכטיגע ניזט п - .ההלימ יזם
 • אינגלילוז אלע אין אוועק זיא איז דײנעשילעכטפקייט איבער’ פעס

ט, איך— ‘י־ אויני םנ  צי־ ;שרײען צו אננעהייפען זיא האט װיי
 ׳ נאמען ליבין זײן יבען1ל צו יף1א ניטז הער איך װאס ," רמ* איפער

 אונווײא אך .נליד אידע־שע .קײן ניט האט וואס דיר/ איבער צו
.האפ איך אמאן פאר וואם ,מיר איז . .  פנים רףן גאר האט ער !
 ,(אקױמען)אצילינךעךהוט וויא אהיטעל טראגט ;אאיךען פןן ניט
 זופעצנןע אקוךצע מיט פלודעלין לאנגע מיט הארץ מיט״אוױיסע גייט
 אאיךישע בין וויאאיןו פלאטע; פון א־שד וויא אט אהאיריק׳ וויא

 עס .אננעטאן אזו יך1א גײען שלים די זאגט: מען דען טאנטער!׳
 . גאס אין ארויס גײט אן ,אןייגען מײגע מיר'פראםט פלאמט

 ךיא זלאטע איז ךאם אט ;דאגען אונ ?יננער ךי מיט אלעידײטען
ר!. איז ױייא אונ אך .צדקניותימאן .מי  גאך דאךף איך א־נ .

 דארף אונ ,הולטײא דער טי־ט וואס,ער ,זינד זײנע פאר פעטען גאט
.גיהינפ מדורי אלע פון שלעפען אריױס איהם״ .  איהם בײא אונ .

;װאנד די וויא אט אנגעלײגט דאס איז . ט; ,א . א  I הימעל אין ט
 זיא האט !אהא — ? ניט דיר נעפעל איןד ,זלאטע ,הער —

 אהײסען ?יט אנליהרען איהר ױאלט מען וויא ,אנע׳שרײא געגעפען
.אח1ר ניט אז זיכה ניט אז ? גטן אפ׳שר מיר ווילהט !אהא :אײזען . . ' 

 פ-ן איך װעל גט , מיט.ערד היטעל װערען עךט(:עפ איבער עס״מעג
 ? געווארן צו/קאכט “אז ביזטו וואם — י נײן אט ,נעמען ניט ךיר

 וויל מישוגענער וועלכער גט? ךר מאנט דער ורער :ער.קאלט״ זאנט
 וועל גאלד מיט א׳שטוב אגשיטען מיר זאל מען אז ? גןןן דיר ךאס
 פאר מוטער אגוטע בייט די ,גי־ט גאגץ ווײפ איך ? גטען דיר איך

 מיר בײא .ױדענע פארקטיגע אגאטס טאקע אונ נןנדער אוגזערע
 פײא פרײליכער זיא זאנט ,רייד 1אז אט — .טײ^ר זײער דאם איז
 ,טאכןע זעהט מען !ױדען ?ןרליכען אײן פון רײד איז דאס אט :זיך
 פאר זיא רעךט ׳ אמתן אין אוג ♦ זיך אין גליד אי־דיש האםט п אז
 רמטנות האב איך װײל ׳ איהס מיט נטן ניט ךך איך וויל ,זיך

 ניט גקעץ אונ שטאט אגױישע אין זיץ נעפעך מ,־ז ינר .איהם אױף
טק  נעפער ען'(ל אונ ,ין1 צו נעהערט וויא;>פ ױךי־שקײט אבהי

 )ל״חנות מײנע ?יט איהם איך וועל אט —, הקלע .קף אין אוועק
ךער פפח נעוועזען אב איז אםיפ —.צרות אלע פון שלעפין ארוים
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.געפאהךען אוועק איז;נר פםח נאך .פריךליך א־נ רוהיג גאנץ היים
 'שטיע׳נן מיר . לא־ר ךרײא נאןד געלאפען פאךאיבער איז /גס (8

 /ןף .־חתונה זלאטעס אונ אםיפ׳ם גא־ יאהר .טען17 דעם אין ײעצט
 םיר עיא אז־ו ,שוואך אונ אלט איז זיא אונ נעזרנד אונ שײן איז

 אין איז אםתר .^רצײלוננ דיזער פון אנפאננ אין האכין.בעשךיבען
 שיץ איז זיא .יאהר צװאנצינםטק ךעם אין שױן איז ןיא .מאםקװע

 געווען ניט איז אםיפ אז — .אײן,ענגעל וויא טילד אונ ,אראזע וויא
 וױךבעל ךער .;נךראטהען לעזער ךער גןען לעבען דין אין גלי־,ליך

 זנו .פעךשאפען צערשטךייאונג נור איהם פלעגט נעשעפט פון
 צו געווען נאר ךאס איז אהײם טוב אױם אױף ווען קוםען פלענט

 געויען איהם בײ דאם איז טהאט דער $ין אבר ,.קינךער זײנע ליב
 •у? האט גטן .זלאטען פון נעהע דער אין .ױין אבקומענעם אײן

 בעמיהט זיך ער האט אפתרן .פאל ״קײגען אום געלןענט ניט איהר
 נאר געװען איז שטרעבען אײגןיגעם זײן ,גוטם ךאם אלל טאן צו

 בעפטע ךי געזוכט איהר פאר האט .מאין צו גלץןליך איהר
ק .נךן רובל 5000 געבען געװאלט איהר האט ,פאךטיען  ?נר וו

ם ײא3 פלעגען ,אפאךט;ע וועגי ךייךען איהר ?ויט פלעגט  ךי א'־
 צי אופהערן טוזען פלענט ■у/ א־נ טרערען מיט ווערן פול אויגען
 ׳ זײן צ־ גלילןליך געישײגט האט זיא וויא רויךער זיא — .רײךען

 שטונךן גאנצע פלעגט זיא ,אונגלימליך נעפיהלט ךאך זיןד זיא האט
 .קײקלק 'זיך פלענען אויגק איהךע פון ,טראכט פאר אפזיטצען
 .זיפצק פיעגט א,ינ װאננען שײנע איהרע א־ויף טךעךן טראפפען

 פרײליןז איהפ בעמירזען זיך זיא פלענט / קימען פלעגט אסיפ זוען
 אידזר פלעגט ,בעמעךנ(ען ךאם פלעגט .ווײזען צו מונטער אונ

 .זאגעןי ניט איהם פלעגט זיא אונ ,בעדײטעט דאס וואם פרעגען
אננק איבער פאר זײנען אזו  צו געקומען איז אפיפ —.יאהרען נענ

 ,געפארן מיט איהם טיט אויך איז אפהר .פםח או־ף אה״ם פאהו־ען
 אירד האט *>ר —.איהם פין וןײט זײן געוואלט גיט האט זיא דען
 ו אהײפ צעפאהרען ארא־ איז ;יר אוג אהאטעל אין געפיררט אב

• געװעהנליך וויא ,;אסט אגוטער נעווען איז װאו;>ר
 האט װעלכר פגיד, א אננעקוםן גיװען מימאלט איז ישטאט אין
 בית אנדער אײן אין זאג-ען .ער פלעגט טאנ אלע . אפיארע געטאבט
זעחר געךעט האט .געפאקט פול רראר איפעראלל אונ ,הטדרש



 ארייס פלעוןט чу.פעגיל פון געשמאק רעם ישטאגן גןאר האט אונ גוט
 דאם פלענט אונ מךלט פון אונ תלפוד פון לעגעגרן עףינע’ נעמען

 ?גנטציכןט געװען זיינן אלע אז מגיר» 4דו;נע פון משלים מיט בעפוצען
 אימעירייךע; פלעגען ךי.קצבים ׳שוםטער, ךי שגײדעה ךי .איהם פון
 מאל איין .שט/קלןי צי;לן.זײנע4ך 4איב זיך פלענן אונ מגיד דעם פון

 ךאס אונ .^גיד דעם פון געלט 4נא האט אפױל בורען 4נא איז су װאו
 ?רפעלט ניט םאל _קײן האט זלאטע אז ׳ זעלבסט פון זיך פעלישטעהט

 אװעק זלאטע פלעגט פפח 4פא נאכט פאר אלע .פגיד דעם העו־ן צו
 זיא אז ,אזױענטש/קט אהײם קומן פלענט אונ יש^ה ךרײ יף1א געהן

 איגער אלץ פלענט איינ טךעקען אונ ווענען,עסען געסין פאו■ פלעגט
 איז טאל אײן — .טגיד ךעם פון געלןאנט 4גא האט זיא וואס ^צײלען

 נעװאךפען אראני קױם האט ,פעו־שװיצט אטהעם אויסעל געקומן זיא
 זינד ,יאםע ,העו־סטו :אסיפ׳ען צו זאגט אונ טוך 4איה זיןז פון

 1 מגיד אז״א געװען .ניט נאך איז שטי־ט מעלט ךי זינד אונ לעב איך
,איד 4ע4טי;ע אזא .  דיא לעקין צוא אםט4פ, איז זאגין זײן הײנט .

 ךער чу האט ? העו־םטו !4טאבטע אױדישע בין איך יױא ,4פינגע
 אפו־עיל וויא נזעהן, чу האט נינאנגן׳ אמאל איז אתנא וויא ,צײלט
 ,שטעט זעכציג געטאכט חתב האט איי די אונ איי אײן נעלײנט האט

 ,ת1מעשי אזעלכע גאןי צײלט 4דע чу האט כ\ינט ? שטײכט 4פא דו
 4ךע чу האט הייגט ,;ע .העו־ין צו אמהיה געװען אסט4פ איז су אז

 צד;קים גיט מען וואס ,געגז די געז?גהן האט תנא 4;ענע וױא ,צײלט
 אטײך נעהנן האט גענז דיא פון ? העו־סט דוא . וועלט 4אויף;ענע

 געגעבין םיר האםט דו װאס > גענז ךי וױא בעםער נאך — י שםאלץ
 ךאך האט גענז יענע פון :אשמײכעל מיט чу זאגט ? הגוכה אנוםטען

 זאגט !אגלײכענעס 4פא איז וואס пу — .שמאלץ געחנען אױך
 איז פין.יענע אונ , שםאלץ אשיםיל געהאט איך האב דא ;?יא

.ישטאדץ טײ־ 4אגאנצע ? פעךישטײםט דו ,טײך אג.אנצער טאקע . . 
.ךשעים ךי איז אונוױי , צךילןים די טאלןע איז מײל אה . . ! 

 האפן הנאה װעסט דו ,העו־ן איהם אךיבר אז־יןי גײא ,׳״אסע העה
 אןנז צו נאר איהם בעט ? נאך װאס װײסטו אונ ,;ע .חלעפין

 ךיא דזאבין טא־ןע זיך ווילט щ ! ^יד чучу״р אז.א .פסח אויף
 וועלין איך װאלט אגב אונ .טי/צ בײן ^ליק אז.א האבן צו זכיה
חלעפן .צוױך־׳ןזרףט גוג.ע זאכין,וואס^יז פױעגין מאס ץיהם בייא
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 גױיסען / גאט דינט מען .שעפם אפלונדיע ווי ליט מער ראך איז מען
.מיר איז װײא אונ אך ? נאט ךינן צו ווי רען טיר .  זיג־ אר9 אפשר !
 בעט איהםאונ העי אריפר, נײא ,יאשע זעה״ י מיראונזרעיאךן ךינן

 זיץ.?נפ מטלא אונז וועט אױבעךקוטר ךער ,ניסנןאםע ,אונז צו איהם
 זײן אי״ה וועט מיר ײ3 אונ אצדיק׳. געפן,עסן כןלײלרףט נןיין ניט איי

 פײא אנעדאנ.קן אלין איז אשיפען —.אלע װײסן ראס ,פסח אפשיר
 איז מאךגן אויף — .געהן צו פרישפראכן איר האט אונ װערטר ךיזע

 דעם ײא3 ׳ נזעהן האט ;נר .המךריש פית איז נ^אננן אװעק טאקע %ר
 י־יל וויא מער נאןז ה־רישטייט .אױנן ךי פון פײער שפריןיט מניד
 נצעפן איהם האט גנאננז״ צו איהם צז אםיפ איז ךךשה דר נאך זאנט
 פײ דין אונ ככוד דעם טאן איש זאל ?גר ,נפעטן האטיאיהם אוג ׳שלום

 ךער ,פראזענט אשײנם מיט לאזן אװעס נאך אים װעט ;>ר ;פסח אים
 איז וואש ,געטאן אפרײ: ערי האט הצד מן .אנגענומן ךאפ האט מניד

ײ  אפילי־ הןען זלאטען פײ אז ,גזאנט אים מען האט אהו־ין, פאר איהם י
 א?כיר, טאקע אפיפ דער איז צו ךער אונ פײח. ז.יץ אויך רכינו משה

 גאנ־ן אוייף געוון איז אײגלאתננ ךער פון — תמלןד• פיד אפסח ױעט»ײן
ק האט איפראל ׳שטאט.  ךאס מניד אפעריהמטר פר רואפ—גערעט: מ

 אז ווערטר• זיינע אויך שליננען ױגגאצעפ ,אפיקוךםים אפילו אז ,איז
 גע־ נאר איחם האט ,אפיקורוס אפעװאוקטר טעפאלאװ, אסיפ אפילו
 ׳ נעשטױל זײער גװאךן ט;יד דר איז פון דר — פסח. יף1א זיך צו לאדז
ק  געלד• נוטעס געאבט האט ער אונ חעד־ן, אים גלאפן מער נאך איז ם

אהײם׳ זיך צו פניד ךעם גבראכט האט אםיפ .פפח געקימן איז >גם
 .פפךים אלמער אײן םיט צימער א״אדטע אײן געגעןן אפ א־הם האט

 ,קאכטזד.אטגע מען אהןעכן׳ נאך גענומן צו געהאט שו־ן האט זלאטע
 < ליך אין ארפײטענדינ נע;עהן גיט זלאטען האט ?גם װער ,:ע^יאטען

 דעם פון אימער;רעט האט זיא גזעהן, ניט לעפן צײט ישמהה האט.קיין
 זײ;>י ןעד-ן פלע$ן פסח טענ ךי;נרםטע —.ךר׳טות זײנע פון אונ צדיק

 ׳ ךה4ת זאגין פלעגט מגיד דער ,פיטען ב1ט יום נוט זײ צ־ מעןישן ?יל
 זובה האט אז ,הימעל זיפעטן אפען געפיהלט זיך האט ז״לאטע אונ

 צו זכיה ךי האפן אטאל נעוואלט האט זיא — . ;דולה אזא צו נעווען
 גיהאט לט ^לעגענהײט כןיץ אלץ זיא האט אלײן, טןיד דעם סיט רײךן
 מגיד דר גזעפן איז חוה׳מ טאג עךפטן ךעם ?ננדליך .געסט פיל ךי וועגן

ט זיא אלײן, אין!יימר ןיך $ײ ט;י א מןיד צוגעהן.~ךר אכײן געאנט ה
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 ספליס/ פיל אננעװאיפן גווען איז סיש אפין ,אפןרעפלא אויף יז;;עםן י;
ן איז чу .אדיקן ספר אןרויסן פעךטיפטאין גװען איז чу אונ י אי ק  מו

 דר או־יף ישטעוץ, אגתיטן טיט / אגלױסע פאךד אגיאען מיט מאן אלטל
чביילען׳ געטראנן чу האט גאזע у אזײךענע אין גיװען״נ^ײךעט איז 

 .אצךיק ןויא טאקע גזעהן אױם האט чу.נאךטל אברײטן ?יט זופ־׳נצע
 זיא ,מאן געטליכן אזא א־ויף קוכןענךיב אטודא גנומען אן ד,אט זלאטען
 אויפגעהײבן האט чу . את־סט גיגעפן האט זיא .ציטעו־ט אונ שטייט

 וואס 4מי ווילט איהל !הפתטע פ_על דיא א — :זאנט אוג פןא»ף זיין
 זײן הל1ם ч*р אלטזז איהל :זלאטע אננעהײבין האט ,ו־בו;י — ? זאגין
 פארכטיגע אנאטס איף וואש _רחמים чу;чх םיט א־נ חפד אימיל מיט

 יב1א ,чу זאגט ,א —.פר־ענן וואס חיי, אייך, ןיי־ געקומן בין טאבטל
 איןד אוג פ־עגין צו םחױב איהל זײט ,יוךיישלןייט פון וײךן וױלט איהר

 זאנט ! העהע ,יוךיישלףט פון אוךאי —.^נטפעןן צו אײןי מחױב בין
ק וועל אץי .אישמײכל מיט זיא  מיך ? וואס ,זאכן אנדערע פון רײךן ד

 זעה וואם נוא — .ױדענע אײן,עהלליכע 4פא דישם בחך דא האלטן
 איז טען ? איך ווײס ,מע , у - ? הפיתטע פעל ,פר־ענן איהל ווילט
. שעפס אביןנדע ,ױדענע אזינדיגע וױא ניט מעהל ךאך .  ווײס אי־ .
 ,תהלים אנטזז מען ׳אםך דאבינט מען סלעפן, ׳ ךינן צו גאט וויא ,ניט

 זײט געוויס — !ךבוני ,םיט דער צא1י איף פין צו אפל ;אסך תחגות
 נוהנ זיך איהל זײט נאך וואס םיר זאגט . צא1י ניט אלײן מיט чч איהר

 ,טאן ד־אךף טאכטר אױךיישע װאס ט־א איןז ? איך ווײס — ? טאן צי
 צװאנציג)אלכע אלבע אײן טו־אג אי־ ,ג>פאטן האט גאט מיא .אלץ

 .גיט לןײגעש מיט. אונ.מיישזיך פלים נײע איך קריף _פםח א־/י .בנפות(
 איז ןאש ,יע — . מיך איהל ישטײט 4פא המץ פון אב זיך היט איף
 אלע איך האפ כפול ם1י ערכ איױף — ? נאך ויאס אונ : чу זאגט ,טט

 אזו הענד טיט סלה די הישנה ױאש אויף ?א־ איך .כפלה אמײםע מאל
 שילןען צי אונז זאל אײביג לעבט וואס דעל פדי דוכנען׳ פלגים די וױא
 וויא הלח איןר מאןד 4פפי ם1י 2чу אויף , יע —.פלכח הײליגע זײן

 אײך מיט אױ גאט — .чу פרעגט ? לײטעךס הײםט װאס —.לײטערס
. ? ניט דען ווייטט איהל ׳רבו;י ,$סת$א דאס לאפט .־איהל . .  דאפ .

 אגאנץ ,אהא — היטעל. אפין נײן אלויף זאלן תפלות לי פדי ךאןד איז
 ? מײטעל גוא ;אשמײכל מיט чу זאגט ,היפעל צום לײטער ני־טעל

— ;у , ׳מײן איך - זמאנןפילען יף1א ניט קוק איןו :ןלײטעל זיא ןאגט
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 ני־א .ניט זעהן אױגן ךי ןױילע ,זיןד פר ?נר זאנט ,ניט אויןי ווײבר אױף
 הגיתטע %% זא?ט הויןז, פרעגט.ער ? נישיס חיבות טבח איז וואפ אײ

ע איךיישפףט.־-ןנ, ישײךצו אלץ ךאשאיז , ש־נטטןיך?יט  זאנט ׳ג
 ̂עס כךי ,פלוט ייז זץד איך ישגײד נעניל ריא : פערלעגענהײט אין זיא
 רייד טענ נוטע ניט ךי אין בעע , /גע ווײטר .זײן ניט חציצה הןין זאל
,גיט אוואךט יאם־׳גן מיט ניט אץ־ .  אפשרר ,שמיש דעם זרוז צאל אץ־ .
 וואש אונ :זאגט.ער ,נוט זעהר —.?גנטנעגען געהן מיר זאל ?נר ,איד
, נאך ע י -  םפןים ךי איןד ךעק ?א־ האר, ךי זיןז ״קינם איןד בישעת ?
 אויפ־ געישךיען אויפ ער־ דזאט !האר נאר טךאגט איהר — . ישטוב אין

!טעע ,ע/ג — ? האר גאר טראגט איהר׳ װיא ,יה־ענע אזא גערעגט
V V . ייי ׳ • V V • • • ? ; ז V V т

 . לןאפף אפען האר אײן ניט איך טךאנ אמתין אין ;אז־ו זיך רעט עם
אי־  פון ;גר זאגט ,גיט אלץ איז דאש — .טענ ךרײא אלע זיןל גאל '

 ? ךבוגי ,איהר רעט , װאס — .יוצא ניט אלץ איהר דיט רדענן דעסט
 הבתט־׳נ ניין.בעל —.תיוךד« דר אין שטייט וואם מציות אלע אב איךיהיט

 ניט זײט איהר וואם תויו־ה ךער אץ מצוה אײן פראנען איז ?נפ ׳ לעבן
 מנולנל מען מוז ,אפילו מצוח אײן מ_קי_ים ניט איז מען אוגאז מק:ים,
דאש אלך װעל ,מיר זאנט רגי, ,אמצוה פאר דאפ איז װאם — ודערן*

Т  » т  ! «  V ־ “ • « ' Т י  V •  I X  • V

.לעבין הכתטע אײןי.בעל אן ניט אפער ?יך װענט עם — .זײן מקײם
 זאנט אװראי, - ? װעךן מנולגל דארפן וועל איך י טיר איז ווײא אױ —
 פארין אפילו שטךאף ךיא,ןערגשטע איז ווערין מנולנל אונ ,^ך־גםט ?גר

 האט ,,ךפוגי זאגט אםצוח? פאר פאךט דאש איז וואפ — ניהגם
 ? רפי איהף ךעט וואפ — .טאן ם־טין זיך גטן איז ךאס —. רחטנו־ת
ק .װיא ,אױ^נערענט זלאטע שיײט  אײן טיט אנךיהךען איהר וואלט ט

 זאנט;>ר ,אײןד איך ;אג ,אטצוח איז גטן —.א״זען אנגעגליהטען
 אלזא ~ , ניטגנט נאך מאן אײער מיט זיך האט א־הר אונ ערינםט

 איןיזיךנטן זאל ,אױוױיא —.מ״קיים^עווען מצוהגיט ױאטאיהרךי
 נעהמען טאג זעלביגען ךעם נןענען זיןד ־וועט אידד - י יאסען טײן מיט
 ט_קײס האפן איר'שוין וועט מצוה ךי אבער מגיר, דער זאגט ,ריק צו

 ןאש — .בערוחעט ?ןטװאש זיא זאגט ? מען ה/ען דאש ? אזו —.גוןק
 אז צוזעי׳ן׳ ארויפ זײן װעט פון ךר אךרבה ;זאנט.ער ׳א*ראי מען נןען

ששר. מער האין איהר וועט ;רועגן מצוח פון גטאן.נא־־ ראפ האט איהי
. פעיװאוגךרט איטער זיא פךעגט ? אמצוה טאצןע איז זיןד נטן אלנ —
?נ״יי קיט <{ש־טש ;ענומן ארויש ער״האט רײו ך מיט :^עהט נאט —
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 שרײ?ין, איר זאל /נר — לת ופתב :אזו לײןננן איהר הײסט אוג טייץ
 ,הא^ד איחר אין - ביךח געפן, זאל /ןר — ונתן ,אגט - כריתות ?פר

 —שטופ,ױצאה זײן פון - מפיתו שינןן, ארוים איר זאל אונ;ןר - ושלחה
תו-פון געהן, ארױס זיא זאל א—והלכה שטופ, זיין טפי ך  װעט.זיך אונ

אוג נעהן, תה- הי  • אנלערן אײן פאר—אחר לאיש זײן׳ זיף .קען ךא ו
ר אין ? לעפין הפתט־נ בלעל פרשטײט איר  איר זאל״ ערד :שטײט תוךה ן

 הײנט חזךה, דר אין זיך ישטײט ךאש .אמוז מאל אלע איז זאל אונ געבן,
.אגרױל גאר איז ,ספרים איבערעע די אוג ישרײבט גטרא די זואס . . !

V •  , » -  * т  т  в * т י 1 ז י ?ו • ז

 ןיף האט נעזיכט זלאטעס — .מצות גרעסטע די פון אײנע איז ךאס
 ,ישטײטש .מצוח טין א!א העליגךיג אליךן׳(ר אלעךלײא אין געפיטן

.אמצות גאר איז זיך גטן . .  ךאש איזךאך , זאנט ךגי ךער אז אונ !
 אױ ןױא הײנט — ,פפ־רוש דאןז ש?ןײט ת»ךה ךער אין אונ אמת
 נאךךעם ךאןד ען(כ־ מען הײסט? וואסגאט אמצוה מ,קיים ניט מען

 די ״ן1 י.ים(טנ כןענן ז.יא וועט צו וױישט ווער אונ ,איויך ווערן מטל;ל
 וועיען טטלגל טוזק דאןד זיא וועט ,נלגול אנךער ךעם אין מצוה

.מעשה אפיטערע זעהר איז דאס .וויטער זא אונ ,מאל אדריטן . . 
ק ,שלעכט  מען גט וויא אפר . מצוה ךי זײן צו מקײם זעתן מח מ

 נטן פאלין, ב־אר איז .;עש נאר ? בריײאנט אזא ,מאן אז.א טיט זיןי
ק מןז  אז שוועין מוזען מיר ?גר װעט ווײטער אל־נ , איהם מיט זי־ מ
 אײןד וויל איך , זיא א;טזז רבי׳ — .נעהמען ווידער תיפף מ־ך זאל ̂ער

 מק;.'ש מיר מ־ט זאל ער״ ,מאן מײן בײא פעטין גײן װעל איןז ,פאלנין
.צורײךן אים איר זאלט וועלן, ניט װעט.ער טאםר אבר ;מצוה די ז־ין
 איר דארפט רײךן צו אמצוה אויף ,צךיק דר זאגט !עם הײסט וויא —

 א״ן קןידאנ צו נאט או: אייר, ךאך״עפעס בין איך ? בעטן צ־ גאך טיר
 .הןאייגעט אין אשיפען צו ניגאנגן ארײן איז זלאטע —,ױד ./גהךליכער

 , זיא זאגט (יאסע —.בריף געשךיפין האט אונ גיזע?ין איז ערי
 א ,יאסע : ״ענטגעגק איהם געזעצט אוועק זיך האט ןיא אינךעם

 איף ,רוה צו מיר לאז :מיט.ערגער זאגט ? ווילשטו וואס —!יאםע
 ׳קפעטר נןריף ךיי^ע וועשט דוא —.שךײפין צו בריפע נײטיגע האפ

.זיןד גטן — ? טאן ךארטין מיר ורעלין וואש —, רב צ־ש קום ,שרײפן
 בץ איף —.פעךװאונדעךט ?נר זאגט ? ישפוד צו משיגע פיזט רו -

ןויל ,אטצות איז דאם : זאנט רפי ךער גא־ זיא, זאגט קלאר,י נאנ״ן
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 :שמײכעל אחנווךיגן מיט ןיא זאנט ,^ארעלע — .גטן ^יט אפער
 ךיא טאן אפ וועלין טיר ,גלאט נאר ,גטן ניט אויןז ךיך װיל איןד

 ניט, וויל איןד — .האפין חופה ווײטער מיר וועלין נאבךעם ,מצוה
 איןזהאבנײטעד ,מירצוארוהמיטדײנעמצות לאז ,;עךינשט-уזאנט
 צופ אױין קום .אפטךעטין ניט ךיר וועל איןד אונ —.שרײ^ל צו בריף
 איךדאריז —.זאגיןזװעט чу אךךבח;ואס чуп אונ צימעו אין ו־פען
 איל / לעלנן ב״האױך ען(איךר :זאלמיר^ואגין,זאגט;גר על״ניט גאר
אס א» וױיס .גטן ניט 4ךי איןז וויל ודעגן פוןד־עפט נאר ,אמצוח איז ן

 לאין ניט ךיר וועל איך .זיא זאגט ,ניטאבלאזין וועלךיןז איןד אונ -
ט—. וץין צום אױין קום שויי^ין  чу זאנט I אנגע אכיםיל דאס איז א

- чу גזיט .  чулу לער װאו צימעה אין איהר מיט ניגאצגן א_ױץ איז 
 פוןי האבץ זיא ו״ױל וואס —.געלערינט האט אונ גיזעסין איז 4מ;י

с—.טי־ש פײן זעצינךג זיך אסיפ זאנט ? רפי מיר, у צ״ געקומן איז 
 אײן,עהךליכו ו\יא ,געזאגט איהר איך האפ , מגיד чуч זאנט ,4רײ

 אי• су װער אונ התוירה מן אןןצוה ןיך גטן אז ,זאגץ לארף ^יד
אס ד־ארף 4אי 4עהךליכע״ איץ -מכןי״ים»ײן ן  ,יאםע ,העלפט רוא .
.גטן ניט אפר ךיר ;ױל איןי — ? געזאגט ךיר איך האב ?״וואס הא
̂ים וועט איהר אז ,אײןז• ךאס אריט װאס —  זאנט מצוה? ך זיץ מכן
 וועט ןזאמער .האפן חופה וױיטר איהר מיט ךאך וועט איהר ;4מגי לר

 פייא ךאס בעטרעפט וואס אצעהנגילךיגן/ מעעזה ליא אײך,קאסטן ןאס
 וואס אפר ,אסיפ זאנט גאר}יט, מיר בײ טאכןע אי» 4נעל ך — ? אײך

 чв איר ? חופה ךר צו גיץ װעלן ניט זיא װעט לעם גאך אז ,איןז טהוא
 ? נעהטען װעלן איצטער מיך וועט ווער ? ׳שמעק איןד וואס ?יט ^טײט

 קאפף.ז אין האר גלאע שוין האפ איך ;מאן. ױגגר ניט,קײן שטן בין איןד
 אאידענע суву גלאט נעמען אונ וועלין;עמען, ניט מיןד װעט ^מײליל

 בלײב 4אטעח .היטין יס1א גאט זאל , ניט וױיס אוג ניט פןען איך וואפ
 אונ .. נןצךר. אירע צו אמוטר זײן לארף זיא ,זלאטען מײן ^יי מיר איך

 ,פאךכטיגע אגאטס ,ױךענע уרליכу איין לאך,עפעס זיא איז ;וײטער
 מיט אבנעהיט ניט איןז בין גיױם צווישען גץ איןלי מילא !אקלישירןײט
 וועט וואס ,אװײב איןד האפ אט זײן, צו ט4גיהע су וויא ,איךיישנןיט

יך .צרות אלע פון טלאנן ים14א ̂׳ .  איהר —.ניט מען לעבט אײפיג .
 ל23 איר זאגט וואם נוא , 4עוני לר זאנט ,ױשף ר׳ , ;רעכם ^אגץ וײט

у$п$з טעט איו־ אז ^אכןעפערןיןין/ איפ ^יר קענטז וואס טיט ?י
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 ,הפא לעולם חלק איר ביי שוועלן מיר ןיא לאז שייףן — ? נעמן אים
 איג זיןד ^וועלט מען אז :זלאטע זאגט ,שװעל איף —.אסיפ ;אגט

 (ניט געװייס — ? האךפי ? עביךה גיט^ײן איז ,מכ־ןי״ם דעש נאך איז מען
 לעללם הלק $יר ןיי געשװאךן ןלײןזי האט זלאטע — ♦ צדיק דער זאגט
 האפן צו הופה וױךר /ימאגן ניט זיך זיא טאר גט רעם גאך אז ,הפא
 אוועק איז א=ג אצגעטאן זיןי זיא האט לעלו־יף גלײך יאסען. איר >?יט

 פאמעלײגט האט ?יל וויא —.נעגאמען מיט אז־יף איז יאםע .צוםרב
 ער3איין.עהרלי מיא ,לבזךעל האט ,גטין זיןד ווילען זײ אז , לבז פאלן
 ,לבי , העלט — :אפ;עלופן זץי זיא האט / אגשלאנען געװאלט איה

 אײך הײסט מען ,ניט עצה -,קײן אײך פייא פלעגן מיר ׳ ניט זיך מיישט
 ךרצילן, צ־ מחױב ניט מיל זײנן מעשױת אוגנןין ,מאכט ,אגט מאכן

 הוצאות אויף אוגצװאנצעל אפיגף לבזדעם לאנגט דער האט אסיפ -
ק —. געלעט ניט אװארט מעהל שוין האט לב ךל אונ ,הגט  האט מ

 האט עליאונ .גײט״עס שטיךט מען אז ךען ,ישרזױת אן נט דעם גםאבט
 זאגט לב פון גײ?גנליג אלויט —.גגט אפ גליק מיט אונ מזל מיט איר
 אהופה אויי־ף הכט־ת מאבן צו זעה ,זלאטינקע איצטעל :אסיפ איל צו

 אהײס אװעק איז זלאטע —.מאלגען יף1א צו הײנט יף1א ,וועצעלע
 אוועק ג״ט >גל אז איהל.גיזאגט האט אםיפ אונ .לעפעךיג ,פרײליך

.כןמאטיל איהל יף1א אסתלן צו אוועק איז .על —.גלטעפט וועגין
 אן קאפףז ךיא אננעעזטיט־^ט צימעל איר אין געזעסן איז אסתל (9
 מײן — .נעלא^קין טלויעליגע אין ןעלזונלןז געװק איז א־נ האגל איר

 טלױעױגעס לײן מיך יאטעלט וויא : זיך צו זיא לעלט !אסיפ אלמעל
 וואם ,פלויא אזא ?ןיט לעפן ;;גליגס1אטל נעפעך פיה־סט לו שינןזאל

 .גטאכט פלײךע ני.ע ךיר האט וועלבע אי־נ מאכן פלײלע ײנע(נ ךיל כןען
.פון.עהעלעפן גליק לאסזאיז וואס ניט וױיסט תא .  ניןז האסט דוא .

 פלויא/ אגוטע אונ אשײגע פון בליק מילךען אליכעפאלען פעגענעט
 .שעטצן צו ליןל וזיסן זאל וועלכע ,ױעלטה לײן פעלישטײן זאל וועלבע

 גנומן צו טיך ראםט לו אז גפונן׳ טיך האהט ת אז ׳גווען געלן ביןט רו
 רו ,וועלט אײן;ננגעל איז וואס ,אהאלץ האסט דו . א־שוועסטל פאל

 אז נעמאךן, געון גיזטו אט לעבן, ליבעניט אהן דו.^ענכט ליבן, טוזט
 דוא געפיהלע. צעלטליבע לײנע אלע גיגאפן יס1א מיל אויף האסט רו

 ? בעפךיײגט דאמיט פיזטו אןעל .גוטעס פיל זעהל גיטאן מיל האסט
אונגלירןליכליגמאיכ^ לאגענאף דײן האט גענענװאךט מײגע !;ײן א
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 .פעו־שאפען נןען פרליא אגוטע גליק פיל וויא ,זעהסטו מיר אין ךען
 גוטער ,וױים איך גײךן. אונז צװישין ליגט וואנד אײזעתע אײנע נאר

 / געזעלין גוט נאלץ האפ איך רק ,האןץ ךיין עךראטהע איך ,אסיפ
א ווען  מיט פ־ל אויגין רײנע ווערין ,אפאךטי״ע פרן מיר מיט רעךסט ח

 ,מיר אויף קוכןםט ת ווען זיפצק דייגע גיהעךט האב איך גא »טלעון
 דײנע לעזײ איןז ,ןױיס איך י_א .הערץ דאס געבלעךט מיר האןין זײא

 דאש ,זיך פ.ר זיאוױיטר פעךהייראטהן,רעט מיןד וויל ;ןף — .נידאנהןן
 זײן עי.גיט(נ איך אז ,לעבין גיט אים אן כ/עז איך אז , ניט ?־ר װײש
 щ,^רקעגט אים האכ איןד זינד א? , ניט וױיס.ער דאס ,איפ פון ווײט
 פעךהײךאטהן נװאלד מיט טיך קעןזאל ווען מאכן. גלינןלך מאן כןײן מיר
 אוננלינ,ליך. פר רעפענן מיך אין־ וועל מענו־/ אלע פון בעפטן דעם פאר
 אונז ןועט הייךאטה מײן אז ,וױיס איך דץיראטהן, גיע וועל איך ניץ,

 ליפט האלטין,_יא/ני־ ים1א ךאש וועלין איך ניט ?נר, ניט ,המנן גײדן
 מען — .זאמען צו אים מיט לײךין מח איןד .איהס איןד אזו.ױיא מיף

 /ננט־ אים גײט זיא — ♦ אריין איז אסיפ , טהיר אין אנגעכןלאפט האט
.איר נעבן זיך זעצט האנדאונ אקופאין גיטאיר /יר פרײךן, מיט נעגן

 פךיליןו ה־ינט מיר?נפעש ישײנהט ח :זיא זאגט ? אסיפ ,װאס טא -
 תפען איםער פלענטאיהס זיא געאיךצט׳ ניט איהם האט >זיא צוזײן.
-אכתר ליפע ,אפאך^ע ךיר פאר האב איך — ברוךר(.  הײײםט רו .

.אן װײטר ישוין .  ת דיך בעט איך אוג ״קײגעפאךטיען, וויל איןד נײן, !
 ווילסט־.וואיטי]( ביזמאנן — .ױיךן ניט מעהר ךעס וועגן טיר זאלסט
 פ־ןרןי] וויל איך — יאהר. צוואנציגסטע די ישיוין ךאןז ביזט דו ? אשתר

.אסיפ גוטער ליבער דיר, פון ניט מיך עךװײטר ,זעה ױישען, ניט ראף
 נײן׳ - מאק. גלינליך ךיך וויל איןז אפתר, ,לײךעסט דו ,זעה איך -

 אשתו־/ ,לינישט דו אז זעה איך - .םיי פון װײט איז גליק מײן ,אםיפ
 ? אים ליבםט ת וויא א״ן.ענניל 1אז או גליהןליכר, דער איז וועד א

 ,נלי־ליכר חפשט п וועםען — ? גליכןליבער דער איז ווער םיר, ז״אנ
 אויף לאםטק ״קײטין ־שוועיע שװערע אןננלינןליבר, אײן איז ,אשיפ
 אעךעם , אזיפץ ם־ט זאגט.;גר ! אײגעם ליבפט דו אפער — .איהס

 אויגן זייגע אונ ,הענד ז״נע מיט געזיבט דאס דעקט פאר האט ער
 Щ. • צימעי איבעךן געהן ארי־ש גנוטן האט . פײכט גױאךן זײנן
 נאף איהר צו אב ןיןד ערײ רופט ,דוא.וױיםט — . פויזע אײנע װאר

-אר^ה טיר טוסט דו :ןןינוטן אילגיגע - פער־• ךא פרעגט ? איז וואס .
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 פעך־ פריעו ךיך וױל איך , אסתר ,שטײםטו פאר —;װאוניעךט
 י גלי,קליך יזט3 די זעהן, וו־על איץז אז ,דעם נאך אונ ,הײראטהען

 פרעגט ,אסיפ ,ךעךסטו וואס - .הײראטהען אויך אלײן איןד וועל
 איר זאגט זלאטען, פון פרײא שױן בין אין־ — .אויפמךענט זיא

 אייר א־ויף וועט עשז אײנךרוק אײן פאר זעהןוואס ,אנק^ענדיג גלײך
 געה איןד - . גנעװעגט ןיא פרעגט ? געװאךן ךאם איז רוען —.מאכן

 כײדע אן כןאפף איהר אננעשטיצט ך׳אט זיא — .רכ פון .ערםט אט
 מײנע ,דיר מיט איז וואס — .דוליפק גענומען האט אוג הענד

 אפיײרע׳ טײנע אן ךיר איךזאג א־מאךמענךינ. איר ןןף זאנט ? טײ^רע
 ועהסטו װאס פון —.אסיפ ,פײנט מין־ האשט דו — .וױינסט דו אונ

 .אסיפ פער^זטײן׳ אלײן מעגהט п — ? מײנע אסתר ליבע )ארויסי דאס
 צו דיןד וויא וועךט ךײן פערשטייין אלזז וועלכע אפרױ, גיט זוכסט דו א

 ,ג*ט פעךשטײ איך - פעך׳שטײ. .איך .געלד. זובסט דו - שעטצן׳
 < אײנם ליפסט דו אז / גזאגט ^רסט מיר דאןז האסט ח !זאגסט ת וואםי

.איך щ וויא היינט .  וױא ניט מעהר אבר ,ליב איך ,אסיפ ןא —.
 אי־הר נעשױק אויס האט.ער !בין איך נליהליןד װיא א —.אלײן ךיןי

 אײנ־ מײן איז ךאס — !וועךן פרױא מיינע ווילסט דו :אומארטענךיג
 אײנע װאר .עס - .ארמען זיינע אין פאלענליג זיא זאגט גליק, ציגעס
 ;איר צו נאכתערזאגט;ני מיגיטן, אי^יגע אזו.גזעסן זײאינן .פױזע

 םײנע צו טרײסטן ?יך ווילסט ת טיר, מיט מיטלײד האםט п אסתר, —
 האט זיא .באלײליגט וואךט ךעם פון גפונן זיך דזאט זיא יארן. ;נלטערע

 אשלעבטר ,זיא זאגט ,אסיפ —.;ןרנער טיט גטאן אקוק איהש איויף
 איך קירץ, .יעדר.ןגך׳שײנונג פון זײט ישלעפטן אפן אימעד קישןט ^עגש
 פוננןטן. צװײ:פעךלאני איך אגר ,פארטיע א?דער אײן אןיף אײן וויליג

 זײן.ןגלטר זאל ע.ר — .שטימע אהײזרעע מיט ;גר פרעגט ? װעלכע ~
 אזא פונקט האבן זאל ער״אונ יאךן פופצעהן אךר צוועלף גזיט מיר §אר

א ןויא באראקטר,  איך ק(ר פונקטן׳ צוױי ךי אן אנדערן אײן פאר .ח
 איעענעס טײן פאר ? אםיפ ,פאלשטײסטו ,אלזא . זיץ ניט ?■ליקליןי

ך איך וױל ׳ אלײן גליק  ךאןד בץ איך אבער — .אמאן פאר האבן ך
 איז אלײן דאס אט —.זאנט.ער פופצעהן;אר, מיט ךיר פאר ןגלטער

 אשװאבױ איז פרױענ^יטר דאס איןלװ״פ .זיא זאנט ,אגליק מיר ג-אר
 .אלט פליה איר מאכן ערציהן אונ ג^אךן לןיןךר ^יר צו דר אונ וועזען,

ך איך א אי; אן גזעחן ויײניג ה ןעהײכאןןדיזט הא?ן פרױ,װעלפע אי־נ ן



 זיץ אוין.׳ חתונה чу'Ч נאך ארום אהרזי 15 אין ;אלין אלטעה אײן אין
ײן׳אלטר אײן אין ק !;  < אלט ;אר 20 הײראטהן פעךזאנן ױןנע צוױי וו
 איז ,עי :בײדן זײא צוויישן אינטעךשײד אגרויםר ארוט יאר 20 אץ איז

 שױן איז זיא אונ ,פךיש אונ געזונד יאהךין מיטעלע דיא אין ;עמאלט
 ניט ץיר מיט נןען чу ? דארויס פאלנט וואס .שוואף אונ אלט יעטאלט
 אנךרע, אױף чу קופט דאךבןז4פ איז,עטוואס чу אויפ אונ זיץ, גליכןליך

 זעהן אויס שפעטערע;אהךן ךי אין אױך מאן טיין מיט וןיל איך ,ניין
 געלעױנט ענן(ר וןעלט ךי איך האפ אזו אט .4אלטע איין פון אים $יט
 4אי чу האט 4ט4ווע ך ?ײ —.גליק מיין פון איךעאל чч איז דאס אונ

 4גא האב איןד : чу זאגט ׳ א — •געקו^ט הײס אונ או^געארעמט
 ’.זיך 4פא האדעווע איןד אנליק 4פא וואס ,געװאוםט ניט אלייין
 זיך צו ניפאךן אוועק 4אסת מיט אסיפ איז אחם ^שטונךע אין (10

 מיט ײן4א איז чу .היים чуч געװען גיט איז,ןעםאלט זלאטע .אדןײם
 צו.זאטען,קלײפןזײנע ךאךטןגענומן האט אונ ,זיין.קאבינעט אין 4אי

 ,ןקוםן איז זלאטע - געוועזן. ניט ךאח׳ןן שוץ איז מגיד чуч ן.$4א$י
 .אסתרן גילאזן ד־אךטן האט אונ , נןא^ינעט ז_ײן פון ארויס אי? אסיפ

чу איז זלאטע װאו אין,עסצימער/ ארײן איז юочу .ארײן — .адрчуг, 
 קוייפען געוואלט האפ איך , פון:אטקע ערןט דאס טיא איןד , יאםע
 оу ,פלײש ךעכטע לןײן ניטא איז ,װעצערע הופה אונזר אױף פלײש

 חופה אונזער לאז.זיץ .ניטא אויך־ איז פײש אונ ,4ב״נ אונ הויט איז
 דוא — צלייך״. לײטן אהתונה זײן זאל пу וויל איך ד־ען ,מארנן אןיף
טנערעכט ביזט א ל ז ,у , װיא זײן לאז п זאנקט. .  ,וױיסטו העךצו» .

 ךך פוין וואךפענדיג אראב זלאטע פרעגט ? 4װע ? גווען איז דא 4וױ>
 ,זיך בעט זיא . 4אםת בעײען איז ךא — .כורנאס 4אי אונ טוך 4^י .

-טאן צו אהין װאו ^יט זיך האט זיא .זײן וויךר דא וויל זיא  אויה .
 איןל • שרײען גענומן זלאטע האט !ארויף ניט זיא זאל שוועל מײן
 לוײן אונ שטא,דעלניצעס לףן וויל איף I ברעכן פײגלצו אלע איר דועל

 ׳זיך,ניט האט זיא .שטוב אין 4?י פײ האפן גיט הול^ײ^עס
 שװאךץ אלע אין געהן זיא לאו —.כןאלט чу זאגט טאן, צו אהין װאו

 4זיא.װײט לאז איצטער, פיז גישלעפט ארום זיך האט ןיא װאו !;אהךן
א—אהין. געהן  לאש—»4אהע קרמן 4פאל וועט זיא ,גיזאנט האט ך
 וױא ,וויללןעס פיל וויא איז ,צורה טךיפענע איהר זעהן чуч 4נא איך
א איז זזם הארלעה פיל װיא אמ לאצלרייל פיל ,שײױ- אין מיר פײא י
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 אויף אפיפ איז רײד דיא ײא3 — • לןאפף איהר אױף אײ»,זײן וועט
 אשתרן מיט ריק צו ארוים איז אונ כןאביגעט אין ארײן איז ,נעשטאנן
 ^עהךע ךי ךיר דואב איך ; זלאטע , ווייב םײן איז אט — .געארעמט

 געלאזט זיך האט זלאטע .אשמייכעל מיט ?גר זאגט צױפטעלן, פאר
 דוא — . אגינעהאלטץ איחר האט אפיפ .ןוילכןעס נאןי נןיך אין לױפען
 הבתטע פעל ךי אונ פרויא מײן איז אםתר ,זלאטע ,אטעות האסט

ק טרײבט הבתטע אמןל אונ .יז1ה דעם פון .>נע —!ניט ט .מעע . .
.שטא&לן זלאטעגענוטן האט !בע с־־  י3א' ךיאפן הופה מירדאךפןךאך .

.אנײס י־ע( .האפין מיר . .ראך .  ,חופדז האבין וועל אי־ —,אבגעמאכט .
ךי זיין וועט ,יז1ה דעס פון געטךיכי האפט דו ווע׳מן , אסתרן מיט אבער :(פ־

'‘י־ דײנע §אר אםטריאף זײן וועטד־יר אונךאם »הױז ךעם פון וויךטהין ׳
 איז אונ אפף(ר פארן אנגעחאפט זיך האט זלאטע —.שלעכטהקײט

 אונריא —.גע׳שטאנען איהר לעבן איז װאס ,דיװאן אפען געפאלען
 אדין אליין פרום_קײט אז :איוזר צו וױיטער אסיי־ זאגט ,זלאטע וויפען,

 גיטע מענט׳שן דעם פון פעךלאננט גאט .ניכטם נאר איז גוטםק״ט
 אנלןארמענק אירט אונניטטעןזאל ,צווײטן דעם געגען בע־אנדלונג

ק נאר וויל גאט .נאכט אונ טאג זאגםט דוא וואס תחנו־ת פעק טיט  מ
 איהם אונ אונגלי,קליבן ךעם אױף האבן רהמנות ,גוטעס טאן זאל

^ק װיא העלפין  ״ער האט אונדערויף נאט פעךלאננט דאם . װײטמען
.בעשאפן טענלשן ךעש . .זלאטע געזוגד זייא . . .  פאהר'שוין איןז !

.געלד כתובה דיין ךיר נא .אםתרן ן,ימ טיט מאםקװע אין אװעק . .
.וױלםט דו זויא ,צו;ןיר צו'ש;קן אדר זיך בײ האלטן כןענפטו נינדר ךי
ק געלד מיט אקאנװעךט געלײגט אוועק האט ער פ  גזאגט האט ,טי־ש א

 אםתרן מיט גיגאנגן יס1אר איז אונ ! זלאטע געז־נד זײא :אמאל יאןז
 אכתר װאו ,ריק צי־ אטעל דעם אין געקומען איז ער — .געארעמט

 ,מגיד גוטין דעש געפונען ערי האט דאךטי; .לאזיךט געהאט האט
 אפץף גיגענין איהם האט ̂ער .געװאןט איהם אויף האט וועלכער

 ןויא ,געטאן איהם האט ?גר וואם , בה1ט דיא פאר צװאנצינער אונ
 טיט אפיפ איז טאג זעלבין ךעם — .אפגעךעךט איהם מיט האט ?ןר

 ג-עהאט חופה זײא האבן ךאךטן .םאפקװע אין געפאךן אװעפן אסתרן
האיין  זלאטע געשליבק איז זלאטע אונ . בליכןליך *געלעבט אונ,

א ,יא;נעס שלטה . געווען איז וואס זעלגע ך
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