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 ירגגע ךיא ךאש זיך יאנק וואס פאר ,גיט גאר װײס איך

 זלאטע געזאגט האט ? ;ען1פר װנגע אונ שיינע אלץנאך לײטלעך
 זיא בשעת ,אכמאױא נןאװגער געהאלטען האט ױאס ,מאריאםע

 :§אחק איר געטאן אן האט אוג #פיגעל בײן געשטאנק איז
 איז,ניט וױיב ךיא אז ,זײא אךט וואס < ניט גאר שטײא §אר איך

עם , װײס אזוא  צו , פנים אפען צײכען פאקען ״עטליכע ךא איז א̂ז
 דאס נארען װאסעךע ? כןאסעאאקע אביסיל קו,קט אױג דיא אז

 וואלט ווענען זײ?נרט פון !טאכטעי אאיךיישע יין איןד וויא ,זײגען
 צוא גײן זאל ,שײן א1אז ניט איז וואם ,ךיא אז ,געװעזין ךעכט
 פארזיצען זאל צעפאונ גראע בין זיצען זאל ׳ יאךען שװאךצע אלע

 איךישע מײגע יף1א ,שרי;ען צו גװאלד דא־ איז דאס ;.קינדער
. !זיין געזונד א1אז איף זאל , זיץ צו קודע ! נאמנות .  איך אט .

. ;אר פינף פון שוין אלמ^ה אפינםטערע ,אלמנה א\ין שוין בין . . 
ען איז,גריגג >ס’ אג  רףלעכדיגע פינף אןאמאן זיצען ,זיך אפצוז

.;אר . . .טעג. 395 איז מאן זאגט איאר אין !  דאךף אץ־ אונ .
 אן טענ ;עכצינ אונ פינף הונדערט דױיא מאל פי^ף חושכין אב

.אמאן .  מיר מען האט שדוכים §יל וױא !געישײען ווייא י1א .
.ניסט גאר אלץ איז од? אונ ,גערעט איבער שוין .  — ? איז װאס .

 .איך ,.זיך דאכט .װילען זיי וױא מבור.עת אזא ניט כין איך ווײלע
 טאג אלע שפיגעל בײן אב שטײא ,^לײדער שענםטע ךי אין גײא

 אר>יכע מיט פארוק ךעט נןעם פאר איך , זייגער אפען שעה ךרײא
 אלץ איז ארנ.?יפ - ׳ קו.קען צו אמחיה פראסט איז од? אז / גיײז,לעך

 .. ? װעךין פלאצט צו ניט מען דאךף ;ניט מיך וויל נןײנער ,ניםט נאו
 זוכט ̂ער , אגרויש מאן אױננער מיר בײא אײן שטײט דא אט

. !נײן , םיר צו שךבנען ךןד עיײ וואלט לעחי — ,אשידוך .  אונ .
 ,אלע'שװאךציאךין מיט שידוכים אים ךעט אהרן של־מה ברוךער מײן
. פערגעשען גאר ?גר האט מיר אױף אוג .  ניט װעט ךאס I נײן נאר .

. ין » .  זיץ מוז מענש ױגנער דער .שװײגין גיט דאס װעל איך .
׳ מײן שײנער, בליצען..*^זראיז_אזא אונ דונ^רין מעג Щ טאן



 איןז וואס ,לעל אז ,צײט שױן איז ״עס ,חלעפין .געזונטעל אזא
 מיר איײף זי״ זאל ,פואנען לעל צו גאמען זײ־ן װעלט ניט פין

 זאל״על ,געװאלט לאנג אזוא האפ וואם:איך פאר ךער אז ,פאלטען
 ײן9 מיר קאןז דאצו נאל . ©אן ארע־טין עפעס״ פעעזעלען מיל

._ז«ן פעהילפיג ?רודער
 אלטמאךיש אהרן שלמה פתלעל איר געגאנגען אלײן איז ?גם
 ןיף האט אונ אמלטד געווען .איז ״ער .פופציג א;אל ,נעכןלײדט

 ך זיך לײפט אונ ,אליין גײט .ער .אויףי ישךכנות מיט פעישעפטיגט
 פין איןד וויא , לעכט זיץ וועט עסי :זאגט אונ פלײדע פאל העגד
! הע הע ,מן׳!פע אישײנע שלכנות אלײן איןי לײס פאלד !אאיד
. זיא פלעגט ? שלכנות װאסערע —
 ,מאן ױנגען דעם §אל אשידוך נעזי־בט אױס האפ איך אט —
, פ-ײאז־יל אײן דא שטײט װאס
 ,וועלט דעל איויף ארומ גייסט דוא װאס ,וועלט גיט פיזט דוא —

. פעס מיט זיא זאנט , פלודעל טייעלעל ^ײן
 פיזט דיא מאריאםע? זלאטע , געװאיען ךיר מיט איז ײ-וואם

? וואט ,ב_עש אין מיל אויף
 זאןט פעש? אין ךיל אויף איך פין צו ,נאןי פלעגשט דוא —

 ?4} ו עולם של ךפונו ,געליאיען גיהעלט ךאש איז װאו ;זיא
? שװעסטער זיי־ן אשונא אזוא זיין זאל אפלולעל

ד איך חאפ װאם ? ,ךעךסטו װאש ,אשונא ךיר פין איך —  ך
נעטאן•?

? טאן ךיר;יט װאלט אגזלן וואס / געטאן מיר האםט ה ~
 ין1£א ,רערםט רוא וואם ,גיט װאךט אײן ־שטײא איךפאר ~
.י איד־ מײן

 זאגט > !ירוךער טײערער מײן ,וויםענךיג .גיט זיך מאפט ;גר —
 אױנגער קוטט щ אז ? געהעךט .נךימאשע אפעראכטליכע מיט זיא

 ךער.עיד א־^טער פון אױס ;>ר זוכט אישיתך, פעךלאגגט , מענש
 :װאנד ךי וויא אים ארט מיר פאר אונ אר,זי אשװאךץ אכלה עפעס

”— ! א ט א ט א ׳ ניךענט פײייר ךער װאו ,איך וױים אט?גל?ט ט
זאגט װײבעלגיק( )צװײ
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 איז ,עס > שװעסטער ,מיר זע זאג אכער :אישמייכיל מיט יאגט,ער
.׳. ♦ אונ ךיר'שידובים ךעט טען וויא ,ארזי פ׳ײןש פון אמעשה ־שױן ־אך

? .זאגען וױלפטו ,.ניט מיר וויל אונ.קיינער —
/ ̂ויישען אויײן ךא מיך אי־ ״קען ןויא זאגט״ער; ,טאקע נו —

? װאם יו־דע טי גאר זוכט אז
. ♦ האו גואןן ביז זיצען איך זאל ,יײד ד־ײנע גאך איז —  פאר .

? הא ? ןיצען.קינךער
 , מיר גלויפ ? מײנע שװעסטער / העלפין דיר איך ..קען וואס —

.אבער ,נליכןליך זײן זאלהט דו , װעלין זײש־ וואלט איך ׳ . .
 אױם חא װאלםט ,וועלין װאלסט ח אז ,זיא זאגט ,הער —

♦ פיןזךען
פארץ שלעפין דען אים איך קען ? מיר אן ךען זיןי וועגט —

? 1ר,ראגע
 פאל ,קעפעל״ אךרײא ,למדן אגמרא .עפעם ךאך ביזט דוא —

.אפלאן יף1א .  ווײסטו ,פירען א;ײס וועסט דוא אז רוײטער אונ .
. גוט אויך״זײן ךיר וועט ,מט זײן וועט מיר אז ךאך,
 ,ת1היוב אין פערזונקען פיסט דיא אז ,גוט _זײן טיר װאס״קען —

? שלעכט גײט געשעפט ד־ײן אונ
? פארשטײםטו ,סזיהר אגרױםער ,אנגיד דאך איז /נר אבער —
 איך װאםנןען מיט , מיר זע זאג אפער רעכט; אלץ איז דאס —

• אז״ע״ע״ע• ,עיפארטי דער צו ציהען צי װאס מיט ,אײןױיךען אים
 טיר זאלםט רו .הערין ניט זאןד נףן וויל איך !גענונ ,נענונ —
 כןענעז וועסטו דאדוךןד . פיףן אױם זאלסט אונ שיתך ךעם רײךען
 פרײ>ר אױין ̂ער לאז ;טאכטער אינגערע דיין ביײנגק יס1א לײכט

. הענד מײגע אין
 נעמען וועל איך עי.י זאנט ,ןלאטע ,גערעכט ביןט דוא —

. דעלינען טאן
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ךײךענ־ געהעךט האט לעז״ער ךער וואפ ,נעשפרעך ךעם פון

 שלמה גנוץדער איו מיט ךיאבעל-אכהניאטע מאריאםע זלאטע ךע
 ׳ געלעריגט שוין.קעגען איר האט,ער , איןד גלויב טלמד, דעס אהרן

 ,שױנהײט גריויםע געײען_ק-ץ גיט איז ,טאריאסע זלאטע ] זיא אז
 נעוואלט ניט איר האט רףנער װאס ,ײאר פינף פון אלמנה אײן איז

 הײםט דאס ,הובות אין פארזונקען געוו־ען איז זיא אז ;געמען
 הײסט דאם , אבבאנדולהןע געװען איז זיא אז אונ ,רייןז ניט נאר

 נעהיי־ האט /;ו װאס ׳ חאבען חךטה דאךף אמאן װאס , אזעלבע
 פארט פראסטען פון גערוען ?לאט זיא איז צוא דעו ;ראטחעט

 האט פרױען אינטעלליגענטע פון אגעזעלשאפט אין וואס , וױיבער
 ,דעךלײגין נאןז אײך אץד וועל צו דער אונ .דין געהןאגט ניט זיא
 װאפ ,מאן עךםטעןירעם פון רןינ־ער עטליכעז געהאט האט זיא אז

 איהךע אלע צו — .אשידוןז צו ניט מעלה גרױםע איוי־.קײן איז
 געװאלט האט זיא :מעלה איין .גיהאט אבער זיא האט ת1נ1הכר

. אמאן האבען
 גיישטאנען איין איר בײא איז וועלבער ,מאן ױנגער רער

 געוןען איז , אויג אײן געװארפין האט זלאטע װעלכין יף1א אונ
 נמעהען אןייס האט,עי צו דער אינ שײן זי;ער ;אר 28 פון אמאן

 נאמעז( זײן װאר )זא ארנפעלד(ר מענדיל .זיין צו נאר רןין ניט
 קוייפען אויף שטעטלעןז נןלײנע דיא איבער פאךין ארוש פלעגט

 מיט גיפירט מיט האט אונ שװייגיארםטען ,וואל ,כןאלב.לעדער
 קינדער .קײן ׳ אגרויש נעװען ?נואיז .רופיל טויזענד ?לטליכע זיך

 דער אז , װאוםט רארער האט ^ וויא געהאט. ניט ערז האט
 זאל ,ער ,געטראגין אויף אים האט/ער ,אשךכן איז אהרן שלמת
 אױש שוין האט ךייער . שיתך ארעכנטין ?נפעס אים פאר זעהען

 צ-א האלט אז,ער ,נעקוטען דאם איז אונ ^יד־ן־ אגוטען געפונק
 שוין מיר האכין ךאם נאר . שךכנות מט^ע ארעכטע פערדיגען
 פליגלען ךי אבגעישלאנין איס האט שװעסטער די וויא ,געזעהען

 אשידוך שלאגין פאר אים זאל .ער ,געישטאנען צ,י אים צו ^יז אונ
טיט װײבערגיק( )צװײ



 שװיג־ איז עסז אװעלכין דרךןד פיךען אױס זאל ער״ אפער ,איר ;יט
 קארנפעלד פאר ןיר האט אלזא .טאן איר ווערין זאל אז,ער ,ךעל
 שלייפען אהיים אװעק איז ארג ,גערעט ניכט שידוןד יענעם פון

 האט דען,ער ; ישידוןו ךעם אוםטראיען דא זאל ערי וויא ,מיח ךעס
אז געװאופט גוט נאנץ  ךעם פארלייגען נ״לאט אים זאל וועןיער ,

 אין טאן אישפײא אים /יר וועט ,טאריאסען ןלאטע פיט שיהך
. װאפםט פעפעו װאו ,װעט;ננטלויפען אונ נעךכט

 אפערהײ־ אײנע :טעכטער צוױיא געהאט האט אהרן ישלפה
 ךיא ;שײנע ז״ײער בײד־ע ,אמעךכען נאןד אנדערע די ,ראטהעטע

 צו חתונה איר , הויט פון טאן יס1א גידארפט ןיך האט.?נר ערפטע
 , הויט .קײן נעהאט ניט שוין ערז האט אנדערע רי פאר ; מאכען

 גיגעפען אוועק -у; האט ערשטע״ דער * זיך טאן צו אױס וואם פון
 ז_ײנע נאר מיט פירוישח געהאט האט .ער וואס ,אשטיביל זײנע

 ,נעהאט גיט מער ?ןר האט אנדערע ךי פאר ,וױרטישאפט ארעמע
 חתגים ךיא וױלען ג־שמה ךי אונ , געפין צו אוועק נשטה די וויא
 זײ?גר געגאננען אהפ איז ״/נר אױפין בשום נדן אין געםען אן ניט

 טידו ךעם שלײפענז־ע א1אז .טאכטער צװייטע די ווענין פעזארנט
 ניךאנ־ אגלי/קליכער נעפאלען אריין אים איז , 'שװע״טער זײן ̂רעגיץ

 אזיף קכאנכןע צװייא װעךן גענעזען כןענען װעלכען״עס דוךך ,פןען
 גאןד אונ אמאן פךגען זאל שיועקטער זײנע הייפט ךאם ,אמאל

 פאר נרן געכין כןענען שיױן זיא וועט דאן אונ , וויל זיא װעמען
 ^טעךן אין אפאטש גענעפין זיך ראט . טאכטער אינגעדע זײן
! אאיד בין איך וױא ,װאוהל :נעזאנט האט אונ

 זיא ,טאכטער ^לטערע דיא געטאן ארוף *>ר האט ! רויזפןע —
♦ געגאנגען צו אין

? שװעפטער דײן ראטעווען וױלםט רו ;זאגט !רויזקע —
 : הענד ךיא מיט אפראך אוג אנע׳שיײא זיא גיט !ראטעװען —
 ווײא אוי ? נעטראפען איר מיט האט אונגליק אײן פאר וואפ
.!טיר איז

װענין ךעהט פון ,געטראפען אוגגליק .קײן איר מיט האט —
איז װײבערניק( )צװײ



• אונגלירןליך זיא איז
. פאטער , זע »אג ? אוננליק אײן יפאר װאס —
 > ניט נדן _קײן האט זיא אז ׳יזע1ר , גוט גאנץ ווייטט ״דוא—

.$עפ גךאע גיז זיצען צו געפאו יאין שטײט זיא אונ
 אז ,פאטער זאגסטו איז * א׳^מייבעל טיט זיא ןאגט , אה —

? רעטען איר ,קען איך
 גוטע זץין אן טוא ,ראטעװען איר װיל^ט רוא אויב .יע —
. מיר מיט קרם אונ כןלײד
? פאטער ,פירען טיןז ווילטטו ן ה װאו —
.ניכט גער ,מאריאסען זלאטע מולזמע דיא צו —
.קום אונ ניט ת1_ק'שי .קלין פרענ —

אמנ־ מיט נןלײד בעכוטע איר גענןליידעט אן זיף־ האט וױזיל
 בעפןאיטע אונזער צוא $אטער איר מיט אװעק איז אונ טעל

. מאריאסען זלאטע
 מאריאסע זלאטע האט , אהין געקימען זײגען זײא וויא

 ׳שיינע ניט דיא אז ,וױיסען מיר דען ,מינע אפינסטערע געמאכט
 דאצו נאןז זײ זײנען אונ ,שײגע ךי ניט ז״ער לייךין פוױ?ינצ;מער

 .ברוךער איר אױף געבראכט יף1א נאך זיא װאר ךא ,שונאים נרױםע
 אײן נעווארפען האט זיא וױא ךען ■ געביאכט איר ד)אט ױאם
 זאל ,עס ,נעװעלט ניט זיױיר איר זיך האט ,קארנפעלדן יף1א אויג
 װאדורך ,איר פון שענער איז װאס ,אפינירע דרייעז ארים דא ןיןז

״ .׳ פלע^ר אירע אלע אײנפאלין כןענען עםי
 טאכטערס זײן אז ,פערשטאנען נלייך האט אהרן ישלםה

 ״ אײנדרוק א'שלע?טען שװעםטער זײן אויף געטאכט האט קוםען
: זאגט אוג אזײט אן אפנערופען איר האט

? אטאן פאר קארנפעלדן האבין װילסט דו , זלאטע —
« ערנערי טיט זיא זאנט ? ̂אןד ןולענסט רו ? עשי ט9ד«ײ וויא —
א יזעל1ר מײן מוז אלזא — . זיין ן

? אראב ןיגען פון ?יזט ? טכאכטען אויס װעסטו נאך וואפ
. _בעם ^יט זיא זאגט

איך װײבערניס( )צװײ
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^ ,מײנפט דו װאס , שטײ« פאר איך א ,רוהיג זײא נאל .ז
 ךוקא וועט ,פאכען װעט.קאלע ?גם ,טיינםט דוא ,וואפ ,ךאס

. ציל צום ?יהךען
 איריישע ,מײנע אויף > לעךםט ליי וואס ,ניט ש_טײא פאר איך —

 איןד װיא ,צוךײדין נויף צו ניט זיך איז וױיבער ךי מיט - .נאמנוית
 / זלאטע ,צו הער : פלײצעם ךי לןראצענלינ עריזאנט. ,אאיל כין

 אשיחך פאךישלאגען גלייך אים זאל איןז אז ,נאףן ניט זיןד לאמיר
 איבעל פאר מיר אויף ,קעגםט דוא ,נײן ״עם.ניט װעט דיר, מיט

. נײן גיט וועט אגער.ןןס ,האבען
 אןמי״ ךען ;ערנער מיט זיא זא^ט ,שוין געגוג ,שוין נענוג

 , אנצוהערנס איהר גיט מען אז ׳ לײדען ניט זעהר וויל ענצימער
 ;עהל האט וועלכע םאריאסע׳ זלאטע ובפרט ,שיין ניט איז ךא אז

.ווייםען מיר וויא ,פון ךער געליטען
א אלז  שידוך ךעם צופיהלען איוים אום ,װייטעל ערז זאגט ׳-

 מוזטו לכן ? נײן צו פארשטײםט דױא ,צושווינדלען אביםל מוזמען
.הײםען וועל איך װאם ,אלץ פאלג?גן מיר

 װאם איז .אזיפץ מיט זיא זאגט ,פאלגען ךיר װעל איך—
? טאן $*יך לאלף

א—  ךא זאל לייזעל ניט מעהר ;טאן גאןניכטס לאלנןםט ח
 ךא נןענסט תא ? פארשטײםטו ,ישטופ אין בעלהבלתטע דיא זײן
 ב?ןלהב;תטע דיא אבער ; וױלםט חא װאס ,טאן אונ ישטוב אין זײן
 , מיר יף1א זיך פארלאז איברעע דאס װייטער אונ ,זײן זיא זאל
! הע הע ,קאפףז אין מאךך האט אהרן שלמה דײן

 זײן מיט איג שװעסטער זײן מיט זיך האט אהרן שלמה
♦ געאנגען אװעק איז אונ גערערט דורןל אביהל נאך טאכטער

.3
קארנ״ מענו־ל טעג. צװײא נאך געלאפען איטעל פאל אין

 געטלוננןען האט אונ נומעל זײן אין אלײן געזעסען זיןד איז פעלד
טהײא װײבעלניק( )צװײ



 רעכנפיגל ןיין גענומען או־ו־יס װיילע דעו זיך האט ערי . טהײא
 ו פט געקיו דא האט וואס ,דיאסחווה אויכגערעכינט זיך האט
 ;שלעבט ניט נעהאנדעלט דא איך האי פח־ורה ;זיך צו רעדט אונ

?сд לעבענ־ ךיא מיט אבער .פעורינען צו גוט פאר מ׳ר ךא שטייט 
 דעם אעעבעטען דא האכ איןז .שװערליך צו ^ייט סהויו־ה ךינע

 גאר ער קומט— . אישירוך מיר פאר זעהען זאל .ער , אהח שלמה
. ? אישידוך טאן צו שװער דין דא זאל .^יט .  איז אײנענטליך .
 דא לױנען מיר #סװאלט ,געישעפט מיין פאר פלאטץ אגוטער דא
 אש־ײך׳ מאכען דא מיר זיך וואלט י>ס אז איז — זיך, בעזעצען צו

.לןסטאטי זעהר געווק од.וואלט . .
1Д זיך האט אונ האנד זײן אן פאפף דען אנגעישטיצט האט 

 אתש גענומען %ר האט נאבךעש .מנוטען אײניגע אויף פערטראכט
א ,װײבל דיא אט :זיןי צ־ ךעךט אונ צימער איבעךין גיין  רויזעל ך

. מיר פאר פאסען זעהר זיך וואלט .  ישײנהײט אזא >נפעס איז זיא .
 אזא ^פעס זיא איז אוננליק צי־ם ! ען״וועז ליבעס אזא אונ

 איממעל זיא ז^ט ,רײרען איהר מיט נעהש איך אז ,שעטעדיגע
 װאלט איך .מײלען צו אױס אימער םיך זעהט אינ פל־כטע איויס

 װאלט פיללײכט ,איז זיא װאס אונ ווער , קלאר יף1א װיםען וועלען
. * מיר פאר אפאלטיע וועךין איהל פון כ/ענען  שלמה דער אונ .
 װאלט איהש דולןד ׳. גיט גאל זיןי ווײזט ,שװאךציאהךען אין ,אהרן
• אטאלק גײן דער עפעס איך

 םען .טהײא טךינכןען געזעצט װײטעו זיך האט קארנפעלד
 קארנ- .אהרן ישלטח ארײן איז од ,טהיר אין אנגעכןלאפט האט
 אגלאז אײנגענאסען איהש אונ זיטצען נעבעטען אידט האט פעלד

 ־, אהרן שלמה זאגט טהײא, אי/ערע מיט אויף הערט— טהײא♦
 ךער מען האט וואס .טהײא א־יערע מיט אלץ לײט ױגגע איהר

 ךאס - װאפער ווארעמע מיט געךעךים ךיא אויסשװײנלןען ? פון
 משיפרא אביסעלע אהער בעםער גיט . ?לאטע מיר פ״א איז

.ךשו;.רא .  אלע אין פאנאנךער טאנןע געהט ישפיךט אגלעזעלע .
1 הלעבן גליךער,

קארגפעלד װ״כערניק( )צװײ



 ייא5 .רויזעל אױין איז ,עס ♦ אנגענןמנגען האט קארנפעלד
 יף1א קונןענךג שפיציג אױגען ליא געװארען איז סאן ױנגען רעם

 טראכט אונ אהופט גיט ,פעמעמןט דאם האט אהרן ישלמה .איהר
! אאיד בין איך וויא ,באנןט .ןעש :זיך בײא

 אנ־ראן£ינצינ ארײנטראנען זאל מען נעבעטען׳ האט קארנפעלד
.געגאנגען ארױש איז זיא ,פייסען צו טיט ?ראנפען מיט

.קארנפעלד פיעגט ? וױיבל דיא דאם זיא איז װעו—
} V * V Т  : V I V “  • т  • • "

 געזונט איהר זאלט ? ניט וױיפט איחו־ ? /נש ה־יםט וויא -
־ ב?גלה?:תטע ךיא ךאך איז ראם ,זײן

 זאגט אבעלהביתטע, װיא דא זיף־ ואספאראז״עט זיא ,;ע—
̂ר האב איך אונ , קארנפעלד שװאךצע דיא אז ,געמײגט פריי

? זיא איז ווער טא .פעלהביתטע דיא דאם איז וױיבעל
 אױם״ דא ארײן ווען קוטט װעלכע , אשכנטע איז דאם -
. אופײט פיל דא איז Щ.רוען ,העלפען

, דעם מבח איז וואם ,אהרן שלםח ר׳ ,מיר זער״ זאגט—
. ? גערעדט האפען מיר װאם .  אוועק באלד דאןד דארף איך .

האב פאהרען... איןז  אהר זאגטשלמה ,אםך ?ונינים פאראײך -
 ליא • שװערליך צו גײט щ נאר ; טאבאק אשטעק נעהטענריג

. אשלעכטע איז דיא ,שײן אזוי ניט איז ךיא ,נדן װײניג האט . . 
.מטות מר עהזא'שהר א . .  ניט ,מיך איהר שטײט פאר ,פין איןז !

 מיט אװאנד זאמען צו פיהרען װעלכע , שדכגים אלע צו גלײך
 כןען אי־ .פלױדערײא זײערע מיט אונ לעען זײ^רע מיט אװאגד

.ניט דאם .  דעם זאגען מוז איך ; כיאראקטער טײן ניט איז דאס .
 מען ״קען רואש נאר ; געלד איך פעךליר דאתך־ חאטש ,אמת

 װײפ אישלעפטע טיט א־ינעפ פערישװינךלען װײטער אוג ? מאכען
. היטק אויפ נאט זאל— . .  צײט אונגליכןליך אמענשען מאכען !
.לעבען זײן .  מיר א\ז ,טיך איהוי פאךשט״ט , פאר ךער אט .

 אײף טאקע וויל איך דען ; אשידוף אייך פאר צוקלײפען צו שיוער
 . לעפען צײט דאןנןען מיר זאלט איהר װאם ,אוױיב ישארען צו

.איןד האפ כאראקטער אזא אט .  ניט שוין מען טראנט װאם .
ארײן װײבערגיק( )צוױי
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 יף1א )האלז אין טרוכןען מיר איז од ? פראנפעז כיסעל ךא אריין
.איך. מײן  אטאץ געטךאנעז אריין האט אונ וױזל אףין איז באלד .
 . געגאננען אװיס איז אוג בײסען צוא מיט אקאראפין מיט

 האט געטרונלןען, אויס האט אונ אײננעגאסין זיא האט אהרן ־שלמה
. נעטהנרןק א־ויס ווירער האט אונ איינע נאןי אייננענאסען

 אין געראטען גאר , איד מײן אױף ,שפילט נוטע גאנץ—
! הע הע , ב_עלהביתטע ךער

ז אי  רןען אײךנאןי נאןי איז ,קארנפעלד זאגט ? וואם -
? щ הײסט אכלה אן דאנען פון פארען אװעק איך

 פערלגענהײט אגרױסע אין טאקע ?ין אץ־ ,נאמנות אױף—
 }Щ איו אונ פעךנארען ניט אײןד װיל איך דען ;אייך וועגק

• • ♦ פעךנארען ניט אייך
 האט ,האנד מיטען אזייגען ךיא פאךישטעלט ערי האט דא

 א־ גיט אונ באךד דיא גלעטין גענרמען האט ,פארטראכט זין־
. אאיד איךבין וויא װאזהל׳ :געישרײא . .  ^יסטאכײן איז מיל !
 איהר ׳. וועלט דיא אוי־ם אײך פאר אפאךטיע קאפףז אין געפאלען

.ליןד(}ליפ זיין וועט זיא אי ,גלינקליך זײן וועט .  נועגען דערויף א .
 טךעקט. אוג אײן זיך גיפט /יר .בראנפען אביסל נעהמען שיוין

.קארנפעלד זאגט ״ אמאל מיר ישױן זאגט ,נו נו—
 Щ אז ו )ישײגבארליך( בעישײגפעךליך טאקע זעהט מען—

 אריין מיר איז ״ערקט אט ;אהרן שלמה זאגט ,השמים מן אי»
 אײך ווארום , נוט שוין איז щ אוג געד־אנקען דער נעפאלען
? זיאדאס איז -ווער .זיא געפעלט

גע־ נאןר ?יך האט איהר וואס ,וױיבעל ךיא אט טאקע—
* ב^לאכסניאטע אונזער ,איהר װעגען פדעגט

 דער האט אהרן שלמה אונ פארטראנט זיןד חאט קארנפעלד
״ געטרינלןען וױילע

 פךעגט ? טיר געפעלט זיא אז ,איהר װײםט וואנען פון—
. פויזע אײגער נאן־ קארנפעלד
 הע פרעגען צו ניט שוין מיך איהר דאךפט ךאם ,אהא—

אה וױיבערניק( )צוױי



.פיעסעל הינעל אלטעל איין איך גין ראלױןן !וזע .  קוגןט איר .
. גלאלעןד איז באךד מײן װאס ,ניט .  יף1א טיך פארישטײא איןד .

 האט איהל אויגלעןי װאסערע נעזעהען האנ איך .זאכען אזעלכע
.איהר אױף נערואךפען .  וועגען געפרעןט נאך האט איהל אוג .

! הע הע .איהל
? איהל מיט איז װען אוג װאס ,מיל זע זאגט טא—
 זיך אחרן ישלםה .זאצט ,זאצען גיכטם גאל אײןז וועל איך—

 ♦ אײנרײדען ניכטט אײןז וויל איך דען ;באלל לעם גלעטענליצ
פאלישטײט איל ;זעהט איהל װאס ,לאס האנלעלט איהל ,העלט

' 1 * Т  Т  I VI י ^ • % «

 איןז אי־נ טאן ״עהךליכעל צלױפעל לעל באמת בין איך ? נײן צו
 טיר בײא איז אליצען װאלום , זיץ מגזם גיכטס גאל אײןד וױל

? זיא איז אשיעע :אזױ איז לכן .ממשי בפועל .טויט לער У I V ־ Г  V . .  -  — •  I ~  т V . .

.״יא.י אה— .  זעהט איהר'שײנ_קײט אין ׳ קאלנפעלד זאצט .
 ליא װייבעל יקװאךצע ליא ^נטנענען לא אלויס מעהר נאך זיך

 אמנוולת איז ךיא װיא . אלום זיך ללײט לא װאם ,נעשטופעלטע
 ;איענטליך אונ ישיין ליא איז אזױ כןאקעטקע׳ עקעלהאפטע אײן אונ

.אהרן שלמה פלעצט ? באלאצןטעל איהל איל געפינט וויא—
א  פרן העלט מען ,אלטיג ,שטיל ,וועזען אגוטעס איז -זי

 וואם , שװאךצובע ליא וויא ניט ; ניט וואךט הױך כןײן איהל
 ו לעל אז , דאכט מיל .מויל איהל אין אמ פעך אונ ישװעפעל

 לאךפאן ניט הקבל חבוט שוין.קײן וועט ,מאן איהל װאםוועטז״ן
.לײךען .  , איז לאס יא1פל עקעלהאפטע אײן פאל װאס !פטפו .
ו1 בללל נ  איך האפ ,אהלן שלםה ווײטעל ;אגט ,געלד מבח אונ -
 װעט ,װעבסלען זיא האט לאלױף ; זאגען צו װאס גיט גאל אײך
 אכסױא ליא װאס אױסעל .געלל אסך האט זיא .וײיזען אייך זיא
.ניט נאל ןיא ך«אט .קינךעל ♦ ה׳ אבלכת א־שפע ב״ה איז .  איהל .

 איהל בײא איז מאן לעל .ױגענל אבלוט איז זיא ,לאןז זעהט
 אוננליהןס־ אײן חךןל חתונת ךעל נאך מאנאט זעכס געשטאךבען

 דא :מיל א־ולף פאללאזען זיך איהל נ;ענט ;חוס וועגען אי־נ .פאל
. לבנים פון געלןגאטען איז

זעהט װײבערזיק( )צװײ



• שטאךק ניט״אזוי זיך איך יאנז נאןר.יחום ׳ איהר ךיהט—
 שוין איז ,גערעכנט יס1א ;גוםט האט איהר װאם מעלוא עאל ךיא

 זיא טאמערוועט אונ . ךײןען גײן איהר;קענט \ מיר ^נוגיפאר
 פייגעג־ שמערל ר׳ כײא זיא קעןי ,מױ ווענין פרענין נאןד װעלען

 .קענט איר װײטער אונ ,פארען צו אפט -דא קומט װעלכער ,בוים
 זיא אז ,אחרן שלמה זאגט ,מײן איך - .הײם ךער פון מיך דאך
 אײן?גהרליכען פאר מיך כןען ך וױילע מיך, אױף פרלאזען זיך וועט
 אפײנער זײט אױ־ אז ,היים ד־ער פון אײך דאך כןען אוניאיך ,טאן

.הע הע ניט איהר האט וױיב כךן נאןי אונ רור1ס
 ךעם געלײךגט אויס אהרן שלמה האט ,געישפרעך דעם גאך

 הט ווי,ער געירען״ גיט שךכן איז.קיץ חאטש/ער דיען״ .קאראפינציק;
 טראפען׳ כיטעךן פון נעהאלטן הט^ר װענען דעםט פון גיזאגט-, אל״ן
. געגאנגק ,אוועק ״עו איז נאןוךעם .שךכן װירקליבער איין וויא

Л
 ךער מיט אהרן שלמה איהם צי געקומען איז מאךגק אויף

. אהן גייט פאךטיע ךיא אז < ןישורה
 איןד האכ ,שידוכים פיהר איך ןינד , .זןר זאגט , אה —

 ניט אײןז װעל איך ,ךעם יף1א װיא ,געהארעװעט גיט פ־יל אזוי
 ,גחאנט האט זיא נאר ;זעהר איהר איהר גיפעלט גיפעלין ,לײקענק

 .פךעגען נאןר דאךף זיא אונ ,האבין חתונה ניט זיןז אײלט )יא אז
 עפ־>ם ךא זיך שדכענט איהר צו אז ,גאננק דער איך האב צו ךער
 האב איןד ? ברייען אפיילע אײך מיט איך זאל װאם . אנדערער אײן

 מיט געדאיפט האב איףי ;זאגען צו אונ זינגען צו איהר מיט געהאט
 חתונה וועלין זאל זיא ,אךצון מאכען צו אךבײטען פױער איהר
 ,דעם אט איש צו מאכען געדאךפט איך האפ דעם נאך ;האפין
 געװאךען טרוקען טיר איז עס , קירץ . איהר צו זיך שדבנט וואס

 איצטער ,אױסנעפיהרט , אטזג איז יבט“נעל. נאר .רײךענדיג האלז אין
 צוא נאך װאם האט איהר אױפ ,קארנפעלד ה־גרר ,עצה מײן איז
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 ששעילען אויף זעהט ׳ גקעלט אײך יב1א אונ , ךאך פרענט ,?רעגען
 װעט ,וויסען דער זיך וועט ײ>נער אז ך?ין ; גיכער וואס הופה ךיא
 וױאש ,אלעס אײנוואךפען וועט אונ ישךכן זײן ש;קען אוגטער ער

 װאסערע גיט שדכגים דיא גאר כןעןט איהר אז .געבױט האב איןי
 ציננ.קעהיען זײעךע מיט ,סותר וזה בונה זה ג זײנען ז_ײא בלבים

 איןז ווײלע אינ .אאידען מיןד זעהט איהר װיא אט ,פעךג זייא
.ירוהם ה׳ ,הרמה _עד מיר זייא רוךפען ,מאן עהרליכער איץ גיי־ן

 געפיהרט ארײן האט ,געגאננען ארױם ער איז רײדענדיג אזױ
 ;גירעדט ווײנע האט ,ישעמט פאר זעהר גיװען איז װעלכע ,רײזלען

 ו גיזאגט האט אונ ענטפעךט §אר שוין איהר האט אהרן נאר.שלמה
 אונ אדענטליכע אײן מאל אלע איז ,?ין־ זעניךט װאס ,אפיויא אז

 ׳שלמה .גיווען גיפעלין ךאס איז קארנפעלדק מענדיל .אנוטע
 װאס ,ון/זיסלע; ךיא וױיזען זאל זיא ,געזאנט איהר האט אהרן

 אױף 4300 אויף װעכםלען אפאר געבראכט האט זיא .האט זיא
 ניט יהאט קארנפעלד ,נא^וירלץד ,װעלכע ,מענ?ז'שען פערשײךענע

 וױיביל שײנע אזא כ־ריגט ער אז ,ט(ענטצינ גיווען איז пд .גילןענט
. געשאפט נוטען אזא בײא אונ געלד פיל אזוי מיט

 זאל תנאים כןיין אז ,דארױף בעשטאנען איז אהרן שלטה
 בײא .ח׳ופח באלד שטעלען בעםער זאל מען אונ מאכען ניט מען

 אונ ? צעךמאױע דיא מען ךאךף וואס אלמגה אײן מיט אגרוש
 אייננערױמט ער האט איהם ? װארטק מען זאל װאס הופה דער מיט

 אונ ,תפה דער מיט אײלען זיןד מוז מען אז ,אויער אין אסוד
 שדכגט װאס יענער װײלע / טוםיל וױיגיגער מיט מאכען צו ןעהען

 ניט איז קארנפעלד .ז_אןד גאנצע דיא שטערין .נןען ,איחר צו זיך
 אונ אבפאהרען באלד נעדאךפט האט ער״ ווייל ,דאגעגען גיווען

 האט רײזיל .נעקויפט האט %ר מאס ,םחוריה דיא שטעלען צוא
 שלמח נאר ,הופה דער מיט אײלען זיף־ גיװאלט גיט ;עהר אפילו
 האט מען .אויםנעפיהןט האט אונ נאםטאיעװעט האט אהרן

.נאכט ךער בײא ^ןאךגען איבער זיין זאל הי״ה דיא גיזעצט פעסט
 ניט יועגען דעסט פון קארנפעלד זיך האט טעג פאר ךיא

פערלאזען װײבערניק( )צװײ



 נ/ךעגען, צו נאף גיזעהען האט ער ;אליין אהרן שלמו־ו אויף ןעילאזען
או האט װאויער  אונער ,בעלאפסױעטע .דיא וועגען ג;קעצט, ן

 פייא גיפרעגט חאט ער .אויםקינפטע גוטע זיײער פאקומען האט
 , פעךשטאנען גלײןז האט ךיזער ;הױ» ךער פון הפ;ת בעל ךעם

 אין וײענטפערט נוט זעהר האט״ער ,אשיחןז װעגען איז דאס אז
 ער איז . שיתך אנוטע; טאן װעט זיא ווען אז ,האפפנוננ ךערי

 װעטנאןז ׳אונ גאנצען אין זיין וועט ^עלט ךיךה זיינע אז ׳זזיבער
 גיפרעלט האט וױיטער ♦ יך1א חסד אגמילות סאפען איז ווען;ןס

 איזגיווק אכםאױעטע פעל דיא ײעמען אפארמלװת, נאך פײא
 האפפני־ננ ךער אין מענטפערט נוט יך1א זיא האפין ,נעלד שולךיג

. חובות זי;ערע פעקומען צו
♦ גליהןליף געאנגען אלעס איז אזוי

 גענןאהױען ארױם זייא זײנען נאכט דער אויף מאךגען אױף ״«־׳■;
 גירופע; צו.זאמען דאךטען האבין שטאךט, אױסען אכןרעצטע אין

 אײנגעךיכטעט אזױ האט אײניגעפרויןנן)דאם מיט אמױןי^ידען
 ךער שטעף־ן ^יט זאל אכםױע פון טוטיל ךער אום ,אהון שלטה

 ״ער האט טהאט ךער אין אפער ;חופה דעו פון צערעטאניע
א אז געסײנט. א שטערען ניט זאלען פךױען פעקאנטע ך  ך
 כןרויןןן ךיא או^טער אױפפיהרען( רא וןיל ער װאס ,כןאטעךיע

 זיא ;אױך מאריאםע זלאטע גיװען איז ,שױן זיך פערשטײט
 נימאכט נלײך האט מען .ױיזלען מיט כןלײד אײן האטינעטראגק

 איין אין אננען4גי ארוים פלה דיא איז נאכךעם פעךעקענס♦ ףא
 זיא איז גיאלד , טואלעט איהר מאכען רעכט צו אפיסיל צימער

 אונטער ^אר ;פלאטץ איהר יף1א ניזעצט ןיך האט ,צוךיק יס1אר
 ךיא .פר;עו װאס זעלפע ךיא גיווען ניט שוין איז ךעכןטיך ךעם

. פאמערכןט ניבטס האפין ווײפעו ארוטיגע
 איזגיװעןדיאחופה געמאכטךיאהופה,גאפךעם מעןהאט

 , צערעמאנ;ע נאנצע ךיא נעגאננען צו איז נאההער ,וועצערע
 ;ניװען איז;יט טאגצין אונ זמר פלי .זיך ג-יהרט אידען יײא וױא
. צערעטאניע וױי;יג מען מאכט אלמנה אײן מיט אנהיש פײא ךען

אויף װײבערניק( )צװײ
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נעטךאפע{ חתן דעם האט פריא ךער אין מאךגען אױף
 וןאס ,םבדז זעלפע ךיא געטראפין זיך האט איהם מיט :אדונער

 אונ/עם״איז — בבקר ויהי .השלופ עלױ אבינו יעקב מיט
 ! ווײא י1א - מאריאסע זלאטע היא והנה , פריה דער אין גיווען

 אשױךער !מאריאםע זלאטע גאר א.יז .עס / רײזיל ניט גאר איז עס
 געריבען יס1זיךא האט ?נר . גלידער זײגע נעלאפין דוךך אי־-ם איז
 ךאס מײא! אוי — טט ניט ,ער זעהעט פילייבט ,אי־יגען ךיא
 געישטופעלטע שמארצע ליא איז דאס ,רי׳יזעל שײנע ךיא גיט איז

 פון געל אונ גרין געװארין איז ,ליפען בלא^ ליא מיט זלאטע
̂יז . װאיטח  שלטה זוכין ציםער פון געלאפען אװיס גלײןז •

 ,אויפגעלאבט אזוי איהם האט וועלכער ,בעטךיגער ךעם ,אהרן
 גיווען עזוין איז .ער — פרימער וויא ^ליגער גיװען איז ליזער אבער

.בערג אלע איבער . .  ןןר _ ילזרײ גיטא ,אהרן שלטה גיטא .
1 ר ר ר ך י . ?וילאשקע זײן מיט אלײן נעפליןען גאר א\ז

5.
 ין רײךען וואס איהם מיט געוואלט האט מאריאסע ןלאטע

 דיא מאקט פאר האפטיג האט ,געלאפען ארויס אבער איז %ר
 האט ,ער ;אצומיפטער ךרליםין שטײן געבליבין איז ;יר .טהיר

 ,גענירענט איהם אין האט כ#ס ךער ;ציין ליא מיט געשלףעט
.פי;ער אהעלישער וויא .  האט ערי ? מען טהוט װאס אבער .

 ?גר אבער ;פאהך־ען אוועק אונ אפוהר נעהמען גלײןד געװאלט
 אנ־ דא האט וואס״ער ,לאזען ניט םח;־ך,ה ךיא איהר בײא ןאןז כןען

 ,שטעטיל אין צוריק פוס צו געגאנגען אוועק איז ,ער - .ןעקויפט
 געהײסען האט אונ פוהרען געתנגען האט ,כןװאטױ זיין אןיף

 גיקונןט האט אונ נומער זײן אין ארײן איז ער״ * פהורה ךיא §אנןען
 זײן אכער ;פחורה דיא פאכ;ט מען וויא ,פעגםטער דאס דורך

 גײוען איהט בײא איז קאפףז ךער אונ גאל מיט פול גיוןען איז האךץ
 לײךיג גיזעסין ניט ווײלע דער איז מאריאסע זלאטע — , צומיפט

 ארופ גוט גאנץ זיך האט ,אהײם פאהרען צו ;עקומען גלײך איז זיא
געװאשק 2 װײגערגיק( )צװײ
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 וועלכע , צירוןנ $יט כעקטעס,ק^ײו־■ איהר אננעטאן ל.אט ,ןעוואשען
 איהם צו ארײן איז אונ אוייסגעפוךעךט זיך האט ’ ןעל;ען האט זיא
 צי זיא זאנט ? טראנין צו אזױ ביןטו וואס ,מענדיל - .נו^ער $ין

 האט ,ע־ .פךעך זי;ער א^עקוקט איהם האט אונ ״ איהם צו נײ^ךינ
 איז ךאם מענטש אמאךנער פאר רואס — . טענטפעךט ניבטס איהר

 ךאס איך בין צוךיק ישעה ?נטליכע ?אר :װײטער זיא זאגט חלעניין
♦א^דעךם נאר איז איצטער אונ ליב אזױ נעווען איהם  עסי וויא .

.גאמנות אויף נאטור ךיא אמענטשען בײא ןאם זיך ײט3
 ןןעהר;יט האס 1Д 1 $עטאן אקוק .גיט איהר אויף האט ״ער

• נעשװינען האט אונ אז״ייט אן אש^ייא ןע;ע?ין
; בליטיג נןאלט זיא זאגט טײא טרינכןען ,טענדיל ,קום —

. טייש אפען סאמאװאר ךער ישיוין קזטײט »$הן
א איז אהרן מש־ח - ע ״ער פרענט ? ן הנ  קג,ען צי א

1 . <{יהר אױף
? אהרנען מישח דאךפסטו װאס אןיף —

 ?יט ערי זאגט ,$ײנע ךיא שלאנען צו אויס איהם —
. שטיממע אהיטעױנע

;?בור אזעלבע איױף קומען צו נאר א1א ניט ןאר איז ̂ער —
.אכהדער מײגער ךאך איז

? אברי־דער אי/עךער איז ,ער ? עזױ —
 ?אר ךער .,שסײכעל אניפטיגען מיט זיא זאגט ,נעווים —
.טאן לי$ען אזא ישאךק צי צי מיר נע׳טטאךעט זיןז האט,ער . . 

. פריה'^ט;קען ,מענדיל ,קום
 נלײף קו^ענךינ איהר ,ערז זאנט ,זיך נטן ךב צום קימט —

.אויגען ךיא אין
 זאנקט תא רואס ,מענדיל ,אלײן זיך פין לאכסט דוא —

.דאס .  וועל אזוי ,טאנ^־ען נעהמען וועט שטוב ךיא וויא אט .
.אגט ךר פון נעהםען איך

 נײן אחם נענומען קאתפעלד האט וועךטער ךיא בײא
^ישפריצט האכין אוינען ךיא . װאוטה פון פעוועגט ?ימער א^ערין
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 יפט1פ לען געפאלט וזאט , פורעלט צו ןיווען אייז האל ד־יא ,ןי/על
.גזלנים אה זאנט אונ . .בעטלעעלײא אזא ! .  אזא !

!^לעלטלעכטיגרךט
 האט מען זיא ןאגט ,גענאלט ניט גאל לאך האט מען —

 דאך בין איןז אונ ,אכפנ;עטע בעל ״קאװנער };רעדט פלי^ל ךיף
 מען וואם ,פעךמעגען זעלפען ךעם ;אכפױעטע בזיל נןאװגער

 משפחה ליא :אויןד איך האב ,פאךגיישטעלט >'לי;נל ךיר האט
 אונגעלשײל לעל ;אפלימעניצע מײנע איז זיא ךען ,;עלכע דיא איז
 , ניט ױיזיל אונ ,װײב דײן זיין טןען איןד ; ךעל ^ט מ;יהל איז

.אמאן האט זיא ,מץד פאלישטײםטו ,וױילע
!!נישפילט מיל מיט לאם טען האט העליישע.קאמעךיע אזא —

? ליבע אויפ ;יט מען טהוט װאם ,מאן ליגעל מיין —
. איהם צו הקענךינ צו זיןל זיא זאןט . .

 געטאהן אגעשײיא ,על האט !אויןען מײגע פון אוועק —
. געגאנגען אלױם איז אונ

.נעפאהרען אװעק איז אונ םהיךח זײנע אטפלאװעט האט

6.
 האט זיא .נעליכט ניט ,לעלוייף זיך האט טאױאםע זלאטע

 ; זײן פלילען צו ניט אנפאנג פון װעט גןילײבט ,ןילעכינט
 איבער זיך וועט .עס אונ / דוי״ערין לאננ ניט װעט щ אפעל
 ר4 ־־־ זעהען ^יט אונ חעלין ניט איהל וויל ?גל ״עלסט .ךױי/גן

» געפאהרען אװעק איז
,*ניטא איז »ייט-^ר אוואך פאלאיבעלגעלאפען איז /נס

 איז ,עם ;גיטא איז על—אחולש ,וואכען ךלײא ,וואכעז צװ״א
 יד;עה .קײן איהם פון איז -עס הלשים ךלײ , הךשים צװײא אװעק
 ,מען טהוט וואם :פעלצוױיפלונג אין געװען איז זלאטא .ניטא

 Н ? איין,מגינח בלײבט זיא אונ אװעק איהל װאלפט על״ אז
.אטאן אן ןיטצק צוא וויא ,עלגעלי נאך איז לאם .  !שלעכט .

 —פךיף אײ^נע נעשךי^ען אפילו האט אהלן שלמה פרודעל א\הר
עס װײבעלניק( )צװײא
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 געגרענם האט זלאטע .אזמזאנסט אללעס אפער וואר איי ?נס
 זיא האט צו דער .פעךךרוס פון אי כעס פון אי אפיײ^ר וױא

 געגאגגען איז גע'שא$ט איהר :זאכען אגדערע נאך געהאט
 בעל-הבית ךעם ,פיל זיך א־ויף נעהאט זיא האט חובות ,שלעכט

 > געמײגט האט זיא .נעלר ךייה הךשים אײנינע פאר שוין קוטט
 האפפגוגגען אללע פון שולךע;~>;ךשט איהר ךע,קען עעט מאן ךער

 וויא ,געװען איז זיא . יך1ר אונ װינד אױפלעלאזען זיןד האט
 אוג שילטען איך,ם פלעגט זיא פרויא. אבײזע , וױיסען םיר

 בײא ךער ױטא איז ,עד אז ״עה? העלפט וואס זידלע;-אפער
ט. איהר העךט א־נ ני

 אװעק איהר ,געמײנט ניט אבער האט קארנפעלד מענדל
 פױיא איז וועלכע יעג;גע׳יךער נאר ״קען לויפען .צואװארפק

 ז״ײן צו ךא אײנש אלץ איז щ וועלכען פאר אונ געשעפטען פון
 צי צוגעבונדען איז וועלכער ,דער אבער ;װאו אנךשןס אךער

 מיט געװען איז י1_אז .ךיהרען גיט אי־ט פון זיןד ק(ר ,אנעשאפט
 ״ער ;פאהךען אװעק מגקענט ניט האט ;נר ; קארנפעלד אונזער

 אבער ;װערן צו לויז איהר פון וױא , מיטלען נעזוכט נאר האט
האנךלען• זיך לאזען װעלכע ,פרוי^ן ךיא פון נעװען ניט איז זלאטע

 צו געקומען ;>ר איז ארום מאנאטען ךרײא אין ןנניליך
 געװען איז־ ךא ווײלע , האלפער געשאפטס ^רסטען ,פאהרען
 צו צוױיטען אונ ,געשאפטען גוטע מאבען ,קען װאו,עו ,אפלאין
.זיןי ‘נטן צו ווײב זײן מיט איז װיא ,^הען

 ,פעגסטער ךעם הךך ,דעךזעהען איהם זלאטעהאט װיא
 טײן ער״ איז אט : נעםאן אנעשכײא דא האט ,צופאהךענדיג

דןי .ךראפעןךיאצ־הז צו איחש וועל אא־ך ; .  איהם װעל איך .
.טױפניאק דעם לאז/גן גיט בארד אין ״אײן«האר . . !

 איהר .זיר האט , ךערבײא געװען אבער איז אהרן שלמה
 .גוטען מיט פרובירען אלץ זיך זי זאל אנפאגג פון אז ; א:נע;אנט

.טהיר אהינטער תרך אררסצענאננען איז י;ר"
 6איה גײט ,׳שט־ב ׳(אי ארײן איז קארנפעלד מעגדל וױא

זלאטע װײבעמיק( )צװײ
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 וואש ?פאי מענדל ,דוא מאכשט וואס :זאנט אוג זלאטע.עגטנענען

אזוא געװען דאך $ין איןז ? געשךיבען ניט בריף נןיין מיר האסטו
♦ אומרוהיג

> • •

ףן האב איך — רנ ך ט ז;יט נעשאפטק מי ,קורץ ПД זאגט׳
.גט געבען צ־ דיר אהער געקומען בין איןד

 ניט איןז װעל גט .קײן ,זיא זאנט נארישקײט דיא איױף ד״יר —
.רײךען צוא װאם ךעם וועבען גיטא איז од אונ / נעהמען

 ער״ האט !ארצעזות^־ע ,גט נעהטען טיר בײא וועסט דוא —
.בײזען מיט אננעהױןען

.געפען איךדיר גטװעל — . .  בײא װעסטו זוכה ניט אז !
 געװאךען איז זיא .טאן איהר אויף אנגעהויפען זיא האט !ז.ײן מיר
, ליפען ?לאע איהוע יף1א בעוױזען זיןד האט סם , װאוטה פון גךין

.טייש קלאפענדיגאן ער ישױיט ! גט .גט — Г  ¥  - | !  V —  I V V ן I Т •

 כןענען זאלסט דוא ,בײן טךיפענער ,ךיר זיןי ווילט גטלעןז —
.טאג אנוטען לעבען אוג אשוואךץ;אהר одод אמײדעל געהמען . . 

.נ.אר אזא ניט }אך איז מאריאהע זלאטע !ניי־ן מאל טיױזענך !גײן . . 
1 זײן ניט דאס װעט ,פלײצעס מײנע אױף איז כןאפף די זמן פל

. пд זאנט ,לעבען ניט דיר מיט וועל איך —י
.מעגרקע! , לעבק װעםט תא — . לירמאכען לдװ איך .

פין איף וויא / זיין ביטער אונ פינסטער וועט ךיר אז , אלעבק
.טאכטער אאיךישע . . דוא אז ,אלעגק מאכען דיר וועל איןז !

אין גיהינם מיט׳ן הקבר חבוט פארשפאךען מיר בײא וועפט״
.אײגעש . .אר־ין ניט וןעט געטלעןר אבער . .  טרײפנאק» מיר, .;אג !

 'שװארציאהרען אללע אין געךױיט אוועק דאפ האמטו״זיך װאו’
 אויף אקאפײקע געלאזען גיט האסטו ?יר אונ הדשים ךױיא אויף
הא? ׳צאה1ה ךער

.ניט הוצאה דער יף1א איך גיב ךיר —
.נעבען הוצאה דער אן־יף וועסטו מיר — . . _קײן ױעםטי מיר !

.ניײ,נעבע; מזזנות . .  טײנע.ק;נדער פאר געבען אפילו וועקט דוא !
.אוייןי . !ניפקאלע ,

דוא װײבערניק( )צװײ
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ארפגעךענט. קעהר נאך עריפרעגט ? נןיגדער רען האקוט רוא —
 פײא װאס? אפעזדעטניצע? פין איך ,טײנקטי דען וואס —
.טרײפנאק פײאךעם ,אגנעלײגט ניט נאך איז איהם . .  לײטען פײא !

 ל( )להבדאיךען גוטע צו מען פאקרטז ,ניט כןינךער האט.קײן מע אז
 געפראכט איהם איך האפ אונךא— ,געלד צומ_כשפיט,עםכ{אסט

.דין געזונר זאלען ,כןינדעךלעך פינף . .  אקאפ;קע1 ךאס האט איהם .
. נעכ׳אםט ניט . .מאטעךנעס אן אונ מיה אןז אנגעקוטען . . . 

 געפען״עסק פעניי״ען, ,פעקלייךען דיא דארף עריװאס , ניט מעחר
. ניסט נאר וױיטער ,לטוד שכר צאהלען אונ .  איהם בײא אונ .
 גען ךארף אין־, וױיפװיא אזא ,זין־ דאכט . גיטאננעלײגט דס איז

 אנרעוע צו גלײןז פיןצניט איך ךען ; הענר דיא אויך. טראגען אתס
. קינדער האפען צו אום קורירען זיןז דארפען װאס , וױיבייי . . 

 אױפערםטענס מיטדעם אונ ,הךשים גײען חאפעןאללע ̂קען איך
 מײן מיט יאסינקען מיין ךען ;א־יך אטאל אױף צוױיא נאך הילףי׳

 צװאנציג אונ הונךערט פיז אצװילונג געהאט איןד האפ ציפינכןען
.גיט נארי דאס פעטרעפט אפיקוךיס אזא פייא נאר — ,יאהר

;א.ט , צחאמטען ק־נדער דײנע מיט קענעןז ניט ךך װיל איןד —
. שטופ פון גיין ארױס געלאזט זיך האט אונ ,

 װע?ט ה־א ;זיא ישרײט !אטאטע וויא געפען װעםט דוא —
 פיזטו ךעריויף ,אויך חופות מײנע אונ געלד ךיךה צאהלען ןאך
.מאן מײן .  , טאטע ער״אײ איז אט ,אהער קומט ! כןינדער .

.,קלײדלעך איהם פײא ^עט * נעפען אײך וועט .ער.
 זענען ׳ גײן צ־ ארויס כהיר צום צוגעגאננען איז קארנפעלד

 האפען ׳ פאךװעפע נאקעטע גןינדער .עטליכע פעפאיען איהם
 יף1ק ’ טאגיע :שרײען אוג פאלעס ךיא פאר צופען גענ־מען איהם

. 'שטיוועלעך מיר .  אמאגטעלע... מיר יף1ק «1• אלןלײדעל מיר קויף .
.געלד בעט ךפי דער , טאטע . .

 געפעטען האט פ;>להפית ךער געגאמען אױין איז מײלע דער
 חאכען בלװת אפאר נאך געלוטע; ארו^ רניען ,עס .נעלד ךיךה

 וועלען ׳ גיעצאהלען גיט זײא וועט ני־׳גן א,ייפ אז ,נעשטכאןעט
רגיק( )צו׳וי זײא וזײב̂י



 געװארען איז קארנפעלד .אימו?!צעקטװע דיא ז^פיןעװען ךיא
. אצוםיקןזער .  ז_ײן אין אךײן ,איז ,צוריק געלאפען איז ערי .

 ארויס איז אונ אינװײנינ פון טהיר ךיא פעמןזןאךט האט ןױמטער
 ;עקומען ?ןר איז געקלעך זײטיגע טיט ; פענסקער דעם דוךך

 אונ אפװזר גענומען האט ,הײט פאךשוױ^טער םארק אױןען
.אװעק;ע^אהיען איז

;געזיכט פון שװײס ךיא אויסוױםענדינ זיןד ,ער זאןט ,נו —
 אז ן אשירוןד געהאקט יס1א ארקע שלמה ךער םיר האט נו

. ױנגאנץ דער ,ווערן ערז זאל ^ערדאטט . .  אמנװלת/ ננו!.אוױיב !
 ..7חומת אין פעךװ^קען , .קינדער מיט בעפאללען , אבכאגד
 . . . ? פאהךט מען טוזוט װאס 1 .ניט זיא נעהמט גט אוג.קײן

. • פלײבען גיט אזוי ךאןד כןע, ;עס נאר  אירור פון מוז איןז .
 1 װעךן לויז איהר פון וןעל איך ׳יע . . . !ייעדן לויז
♦ אוועק איז פוהר ךיא
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7.
 אבענ־ ךעוי ז_ײט וואכען דרייא פאךאיבערנעלאפען איז .עס

 .טאג האלבען נאף פבייטאנ איז .בעגעבעגהײט בעשךיבענען
 ךיא פאר שבת מאכט אונ .קיך אין שטײט מאריאסע זלאטע
 זעד.ר איז זיא .אנגעפאהךען מאל דעס זענען װעלכע ,אורהיש

 אויבען׳אײננעישמוטצט פון דעךהיטצט און פערישװיצט בעשאפטינט,
 שאלעכטס אין אונ שמאלץ אין אויןד ,רויןד אין א־נ שאזע אין
 ,דינקטמאד ךיא אויף לאךטט אונ שרײט זיא . .קארטאפעל פון

 ך,ערהטזי. האט ^עס זיא װיא בעשאפטיגט אזוא אױך איז וועלכע
 אילישע טרעפען.קײן .ניט דאם זאל ,אוננליק אײן ןעטױאפען

 האט עסז אונ טילןז ג?יט ״קענדל די יפגעכ(עהרט1א זיך האט ̂עס :לייב
.ןיימעס אונטערן אונטעךגעגאפען זיך

 ברעכענדיג זלאטע שיײט !געישעהען ניט מיר איז אקלאג !אי —
 אין מילך ךי אי איבערנעפיהךט מיר ךאך האהט דוא ;הענד ךי

רעם װײגערניק( )צוױ



 איצטער פאהךט איך זאל וואס !טוייפניצע ,צימעס ךעש
.טי׳ש אפען ךערלאנמגן . .  אײנגעישמאלצענער׳ אײן טעפעל אזא אין !

. אלעװ־שלום טאמען מײן פין ןרוישה געבליבען ?יר איז זואס . . 
. א־עזאלה פךעגען ךב צום שוין יף1ל ! הולטײקע . .

שרײט״ מען וויא ,גאס פון הערן געלאזט זיך האט וויילע ךער
.נא ! נא . .  / פענסטער צום צוגעלאפען איז זלאטע 1 פטפררררר !

 .ששת י־ף1א אנגעפאהרען ךאס זענען , אורהים פיל וויא ,זעהען
 פערד צװייא מיט אפוכטע אנגעפאהרען איז ,עס .זעהט זיא

 נעהמט און קאזלעסזךיא פון אראב פוהךמאן,קריכט ךער ;געישפאנט
 ארויס כןריבט од ,זעהט זיא .װאגען פון זאכען ךיא שלעפען

 אפאלטא ,אציפיק מיט אפארוק אין ווײוןעל אױנגע וואגען פ־ן
 אפ שטײ;ט זייט אנדער דער פון ;אפאציילע מיט צונעדעהןט

 נע^ענט גיט איהם זיא האט געזיכט אין ;מאן אװננער ?פעס
 פאךשױן)פעךזאנען( ךךייא נאך ,זיך בײא ןיא נןלערט / נו .זעהען

 געבען צו וואס ניט, זײא האב אי־ איג > שבת אויף געקוטען ‘צי
 דער . הולטײנןע ךיא איבער ,פלאטץ ךיא נןריג חאטס ;עשען

 אקעהר זיןד האט , װאגען פון אראכ איז װאס ,טאן יזנגער
 מענךל. מאן נעליפטען איהר דערנןעגט איהם האטאין זיא * ^עטאן

 נעהמען צו ,טאן דא זאל זיא וואס ,געװאושט גיט האט ךא
. . גוטען מיט ױירען גאר אדער ,זיך שלאנען צו ,שױי״ען .

 אשטײכעל: טיט זאנט אונ איהר צו צו געהט ,ארײן גייט ,עו
 ייעל איף / געווען טישב זיך האפ איןי , ווײםט דױא ,זלאטינקע

.אחדות אין אונ שלום אין ךיר יט9 לעבען
 אט .פרײדען מיט זיא זאגט ,אטעגש ביזטו עךשטז אט א —

• העלפען טאקע אויבערשטער ךער אינזער װעט אופן דעם יף1א
 ;איך :שמײכעל אניפטינען מיט ווײטער י;ר זאנט ,זלאטינקע —

? פרייען זיף וועשטו ,אשמחה אנצחאנען ךיר האפ
 גאט וויא ׳ שמחה מיין איז שמחה דיין ? דען וויא ,אוךאי —

. טוב לזמז ,טיר זע זאנ טא — .געבאטען ןזאט
- .הע הע טיב מזל גו י . . од געווארען געבארען װער איז 

אין װײבערניק( )צװײ
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.,ער זאנט ,פעסער נא־ - ? יל;ע2פא? דײן אק

? געךןאט התינה אלרילעריהאט צי אישוועס^ער דײנע —
געװינס? גרויסען ךעם געװאוגען האסט דוא— . גאךפעסער —
 פאךשטײא ,דאם װיא ,געשער זײן כןען וואס —. פעםער נאןד —

־ לאכעצלינ זיא זאגט ,ניט איך
 ךער אוג ;ניײ^על י׳־גנע ד־יא געגאנגען ארײן איז ווײלע דער

 אי־ג .קיסענס פערינעם ,פעטגעװאנד נאך איהר טראגט פוחךטאן
 זאנט ,געלזאט התוו־ה האט פרודער פרוךעךס מײן — .נןלייךער
.קארגפעלד וױיטער
? דאס איז ווער —
.זלאטיגקע אלי־ין איך —
א —  איןז וױים ד־אס ,ןיא זאגט ,געהאט הת־נה האםט ח

 הונדערט פיז חופה אונזעו געווען איז הך׳שים ךרײא פאר ;ךאןי
 איצטעו מײן איך ;זלאטינקע גיק — .ײאהר צ־װאגציג אונ

.געהאט חתוגה איך האפ
 זיא .געל אונ גרין געװארען זלאטע איז וועךטער ךיא פײא

 אויף פעוויזען זיןי האט םאם ,?ים איהרע יף1א געוואננןט האט
 ? אװײב נאך נא געגומען האםט דו דו — .ליפען פלאע איהרע

.שטאמלען גענומען זיא האט
 פארצו- דיר ,עהרע דיא איןד האפ ,זיא איז ךאס אט —

 דאש אט :װײפעל ױמע ךיא אומאךמענדיג %ר זאגט ,שטעלען
 וועט איהר ,מיץ איך .ה/לײדער או; פעטגעוואנד איהךע איז

♦ ־שװעסטער וױא , אהדות אין לעפען אי״ה
 שלאגען זיך און שרייןגן גענומען זלאטע האט אײי ! אײ —
! באטעװעט ! .ראטעוועט :וואנד אן יןאפף

 אפען געחעךט זיך האט געשרײא גװאלד מאריאםעס זלאטע
 ,פוהךמאנעס ״אײגיגע וואהרק ה־ויף אפען . גאם אפען אונ הויף

 דיא נעװען נךאד איז גאס אפק או: ,פתזש ךא האלטען װעלבע
 מיט פוהרטאגעס שטופ אפולע אנגעלאפען א־ז суг. עס(י_אטל

 זײערע געװאךפען אװעק האפע; ױעלבע ׳ װײלעי אש ל^כים
»ב^גסא װײבערגיק( )צוױי



 אלאךעם געמאיען איז אהער.,עס נעקומען זענען אונ אױבענס
 דיזע געהערט נאר זיך האט .עם .אױין היממעל אין אנעפילדער

;ווארטער
? הא ׳ אמ?ג'״ה פאר ךא איז װאס —

.געטאן אנעשרײא אײניגע האבען ! אישת-אייעזניק איין -
ר ע זאגט , פארך רעו אט .אוױיב נאך געגומען האט -

 ?על רעם ,אים ,קלאןט בךיךער - ♦ אקצב ,באכמאץ יאנקיצקע
 ,זײטין ךי אים רייסט — .אפוךמאן ,קאצאפ יאהקע שךײט !עייר־

. אכןצב .װיפענייטקעס נפתקע זאגט !אישניק אשת דעם
איין ! אפיקויר״ם ךעם ,אנאגצען ניטלאיען אים זאלין ביין -

 גרענען אים זאל מען — . אשנײדער ,דרײא-האר ׳שםערקע שרײט
.בולטרוק טעפקע זאגט !טרײפנאק דער , אשלןאװעראךע יף1א

ע אל  ךעם ,שלאנען אױס אים מען זאל מויל אין ציינער -
 ווײגגיל ךי;י;ע —. שמיד דער גײנקע גענװאלדעעט האט !הולטאי

.ישינדר ךר רױדקע שױיט ;חצופה די ! הולטייכןע ך ׳ אויך נ,לײט
 קארנפעלדן אנבענרמען .קצבים ״עטליכע האבין רײד ך ײא3

 איױס זײא האט /יר .לאנגען דער אים געוואלט שױן האפין אונ
! ים1א שים אין־ , זיך היט : זאגט אונ רעװאלװער אײן נעשטעלט
 איז .עי נערוכןטי אב אלע זיןל האבען מאמענט אײן איין
.וױיבעל ךער טיט אליין מיטק אין ןעבליבען

 װעלבע ,ווײבער ךי צװישל געישטאנען איז מאריאםע זלאטע
 האט , ישװאך ;עהר נעווען איז זןא דען ,געהאלטען צו איר האבען
• געאטעןט ^וועו

,איהר. שווײגט װאם , ךא זאגט ,-?ךיךער ? הולטאי ךעם .
.זעהט. איהו . <;с בלוט. מײן זיך גיקט. .וױיס טײכען . .  נעהמט .

.איהם, !נרקם זיך זײט .
 אר5 חאב ,ךערהצב פײװקע ישױיט !איהם נעהס ,יאסקע -

. ניט מווא איהם.קײן
 ךיר ײא3 ? אץל ;>פעס װאם ,פײבקע , איהם דוא -נעהם

? הא טייער ניט קאפףז מ«; איז
ױא װײבערגיק( )צװײ
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 אהןט איין אזוא אפ ךאס טוםטו וויא ,ארצענער דוא
 רער גלדיח שױיט ? נךשון ררבינו חךם אפען עובר פיזט אונ

I הילטייא דוא ,״ענטפער ,פורמאן
 . קארנפעלד זאגט / רב פיין װעל^ענטפערן איך—

ב! ך ם צו ה א . ךב! צום - . ט. ו  אים ךבװעט דער אה״ ג
♦ אייניגע ־שרילען !געפען ש;ײן

ה א  נאך עזרײ׳גן קאכטער,זאױםנע אײן איז,ער רב בײן ׳-
.וועלט ךער אף אברעכענען אים מיט זץד וועט ער״ ;אײנינע

.כןנסנזגן איב װעט ;יר— . ניט אנאנד נאןד א;אר זאל ;יר .
. לאנגע ךיא חאסקע זאנט ,זײן לר״וךה עיולה

 ישרה זאגט , תהלים אױם טאג אלע זאגין זאל ̂ער ,נײן—
. נךופג־ציכע ךיא דבירה

ר ע ד  תודו־וס זאנט ,פעךקױפען ניט חטץ זײגע זאל ךב -
. שמיש ךעו־

, שול פין גבאטע דיא ננענדל שרה זאגט ,זאנ איך אונ—
 זאל ?גר ו אפיקורוס דעם , ױנגאץ דעם ,אסךין איס זאל ךב דער
.ךערהולטײא לאײערוויסין אונ ,לעפין ניט ווייפ אנךער זײן מיט

״ טי.קעײ!ע ךי מעסע לאה זאנט ,איז אלץ פאר פעסער --
 ,וױיפעל ױנגע דיא זאל אז.ער ,ןעדער דעם אגזאגען זאל ךב ךער
♦ לאזען ארײן ניט מ^וה אין

 אט ; נױיפער אײנינע גערופען אפ זיןד האבען אהי אה—
- זײן נעזוגד איר זאלט , ננעםיע אײך פון אחכמה טאכןנ איז ךאס

אלטע דיא יענטעס ציפע מחלע זאגט זאג, איך אונ—
 אינ חרם אין לײגען ארײן פױ?גר־ הולטײא ךעם זאל מק ,ישמשטע
. גאר אונ ראבאטע יף.קאטערזנע1א שײען אוועק גאכךעם

׳ סאוױעט ךעם געהאלטען האבען ווײנער ךיא וואהרענד
 ; רב צים גענאנגען אוועק װײפעל ױגנע ךער מיט קארנפעלד איז
 זײן דעראונטשר ,מע;שען אטאלפא געגאננען נאך איז אים נאןל

.מאריאסע זלאטע װײפ ןירםטע
 ו שטופ איי רב בײן נעךיסען ארײן זי־ך האט מאל&א גאנצע ךי י

גשתקע װי־בערניק( )צװײ
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 >גר .המדבךים ראיש ךער געווען איז דער_קצב חװאלעפעם נפתקע
•» אנעישרײא גיט אוג טייש אן האנד מיטן אקלאפ גיט , אליץ גייט

, ־שטאט אין אונז בייא 'שערו-רות אי זיןי טוט עם״ !רבי—
!שפאלטען זיך דאךפען הימלען ךיא

 אזײטערענךע מיט לבי ךער ןהךעגט ? וואס ? וואס—
. שטימטע
*  V :  •  *

ע מ . ווײנער צוױיא נעטען צו נעהײנק אן ישױן האט -
 אױס אים וועל איך ? ױנגאץ דער דאס איז ווער ? װער—

.רין2סי;ק . . איס יןעל איך . . . !
 מעגדיל איויף ווייזענליג אייגעע ׳טרײען ! ערי איז אט—

 נײע זײן נעפין רוהיג נאנץ געשטאנק איז װעלכער ,קארנפעלד
 גיוויסט האט אוג מאריאפע זלאטע גישטאגען איז אים הינטער ,וױיבל

. אױגען ךיא
 אהןריינקליכער אלטער איין , שבעים אבן געווען איז רב דער

 זיך האט 0 , אױנ־גערענט העכסט געווארען איז ערי .מעגש
 מיט ישרייט אונ כעפ פאר געטרײפעלט זיך האט ,נע׳שטעלט אװעק

. !אײנער ױנגאץ דוא г ־שטימע אציטטערנךע .  דו טהוםט וויא .
. 5 אךןט איין א1אז אב דאס .  ךא פלאישקען צוא ךיר וועל איך .
- טרפנע ךיא דיינע צװ־ה . א . !'ש_עןשראל1פ ת

;וןילט איר יואס איר הןענט זאגען ,קארנפעלד זאגט ,ךבי
! מאךע אױם איז ךאם ,גיט פעט׳ש נאר

:אלץ שרײט אוג איןפעם מעו איתעװארען^אך ךגײ דער
; וױיבעף צוױיא נעמען שטײטם ! א א

 האבעז §אר;יט מעז אז ,תייה דער אין דאם שטײט װאו—
. קארנפעלד פרעגט ? װײבער צו.ױיא רןין

א דו  תא , פךענען ניט .ק־שייות .קײן מיר פײא זאלםט -
. ! אײנער אפיקװום . .ךרפינו.נךשון אחרם האבין טיר .

 קארנפעלד זאנט ,החטישי אלף ךעם נאך שוין איז איצטער
. גילטיג ניט ׳שוין איז הךט דער אינ ?^ײפל־ינד

פלאצ'־ געגומען זיך האט , פערטיאקט רב דער זיך האט דא
ךיא װײכערגיק( )צװײ



 ניט איז גאצעסרױ איצטינע ךיא פזין :זיך פאר ךעט אונ פאה ךיא
 נאך ./נ;טפערען צוא זײא האבען אלץ אױף ;האלטען צו אויש
 טירלןענען אז ױננאץ׳ ,װישען אלפטז? דוא :ה־ויך זאנט״ער ךעם
.ל;־;אןש אגךויסער קומט ךרי־ר ךמלמתא; דינא מיט רודפין ךיןז

 איז חופח ^ךםטע ךיא ;רבי , אנעלעכטער איז דאם—
 ן е ניט פױזנײעט זאקאן דער אוג ,אהרשאה אן געווען

. כרייפ ;נךכט־ע
 האט ?יר , כ־;ם אין העכשט געװאךען ךב ךער איז דא

מיט עזרי;ען גענוטען האט אוג וואוטה פאר ציטערן געגומען
חופה דיא איז אידען אוגז בײא אבער ;שטימע אהײזךיגע

.ביש־־אל נבלה אזא טאן אב ־ ! אחופה . צװײא נעמען . т ! ־־ ־“ I т т V ־־  ; • « т  т •• ־.• V г

. ! ווײבער . • »יין ניט טאר ךאס אונ ,זיין ניט ,קען דאס נאר .
. גטן וױיב אײן מוזט תא

.קארנפעלד פרענט װיל? איך -מעלכע
ײן א ווײלע ,אנדערע דיא ,-נ גענומען איהר האםט ח

. ניאיפיר
1 •

טאן_על צו פערייט איך בין ,גט נעמק וועט זיא יב1א -
.נטן גיט איר איך װעל , ניט ל ור זיא אױב אונ ,דין פי

.וױיפעל ױננע דיא שרײען גענומען האט ? גטן טיןז ? וויא -
. ? איר ניט אונ גטן ־מיך .עןעס וואס ! גיט וױל איך . וועל איןו .

 אבגענארט אזוא מיך האט מאן מײן אז ,תיי ,לײקנען גיט אײך
 אונ לעבין ניט אים מיט איך װיל , שקאנדאל אזא פירט פאר אונ
. אמאן פאר האכען ניט אים וויל .  דאס ,מיך בעלײךעק נאר .
.פעךטןאגען ניט איך הןען .  , פײךען איז גטן אויב ! ניט דאם .

. ניט איך וויל — אלײן איך האבען בזי׳ונות אשער
 אבגערופען זיןי ך.אבען ,גערעבט א^ילו זיא איז -דאם

. אי״ניגע
 נאןז א.ינ .בײדען גטן זאל ערי רב: ךער זא;ט , גו—

ר ^ ל ם ע .װעלען וועט וועמען״ער געמען .זיך ד
.טאן אזא האבן װיל,ניט איך ;ווײביל ױננע ךי זאגט ,י-איןו־.גיט

רבוני )צװײ
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 »אלט איהר ; מאריאםע זלאטע אי זיף־ רופט / רבוני —
.נעהפען ווידער מיך ער״ זאל נט דעם נאך אז ,טאן עײן הײסען

 ̂ער ,.קצב ךער נפתל זאנט ,ן\יטק איחם זאלט איהר —
.נעהמען איהר מוז

.אײנינע אב זיך רופען !נ״טען אנדעךס ניט ׳ נײטען —
 זאל ערי ,אפרן איהם איהר זאלט ,רבי , אויגי.ניט אוג —

. נפתל ווײטעל זאנט ,האבען חתונהי ניט לעכען צײט
 זאנט , אאיד בין וױא ,אהכמה איז ךאס אט ,א —

 רײכין אן מען דאךף אפיקוךס אײן אי^נאץ .שימש דעל תודליום
. נאז ךעם

 מײגע יף1א הולטײא דעם בישר קרמען איהם וועט ,עס —
. גבאיטע ךיא ננענדיל שרה זאגט ,נאמיות איךיישע

 האב איף װאם ווײס איף ,רב ךער זאגט ,ישטיל ׳ שטיל —
V סופר ךער איז װאו .טאן צי־

 איהם האט לב דער ♦ פ־ופר ךעם געבלאכט גלײך האט מען
 אוג ?ניטערע ךיא פאל פלי״ער ,נטין צװײא שרײבק געהייפען
.?כךר איננעלע ךיא פאר נאכךעם

 פאר פלשנל גט ךעם שרײבי,‘ גענומען האט םופל ךער
 װאם״עפהאט ,פרידען צו גיװען איז די״זע , מאריאסק זלאטע

 אננענוםק אזוי זיך האט רב ךער װאם ,געלאזען ים1א אזוי זיןד
 ;װאונש איהר נאך גײט אלץ אז ,גיזעהען האט זיא .איהר פאר

 ךעם בײא א;ײם ניט גאר ךא פיהלט מאן איהר וואפ עךפטען
 יועט צװײטען ,ווײבעל ױנגע ךיא גטין ״על פוז אט ,שװיגדעל

 אזא גיט וויל זיא ווײל ,נעהמען ,קענען ניט װײבעל ךא
 ווײלע ,צוךיק נעהמען מוןין איחר ;ער װעט ךךיטק אונ ;ױגנאץ

 דאך האלטען אלע אןנ ,צו דער ^ײטען אירט וועט רב דער
״ איהר פאר

,זלאטען פאר נט ?גךסטין רעם אכגעשייבזגן האט םופר ךער
 דין, צו ניחערט щ װיא צעיעמאױע אבנעפראװעטךיא האט רב ןער
ײעט ®זל מיט האט קארענפעלד מענדיל אוג ♦ מאריאםען זלאטע א
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 רג דער זאנט ,;ט אנדער ךעם איצטער שכיי>יט —
.§ר1פ צוס

 יעקב צו װײבעל ױננע ךיא אב זיך ריפט ,פר“ס ר׳ —
 איו מ.יר יןאר . ארבייט אײן פאךשפארען איץד ״קען איף :מישהין

.ישכײבען צו }יט.גײטיג
.יקרײפט ו ךב ךער ישױיט !שױיבען ניט ?גפעס וואם —

הײס. אץז
 ׳ רבי 'אײך איך זאג ,אךבייט ךי איבייג איז ,עס —
 אראי זיא האט ו־ײד ךיא מיט אונ ,װײבעל ױננע ךיא זאנט

 געװען איז זיא וועלבע טיט ,פאצײלע איהר זיך פון נעװארפען
 געבליבען איז פלרצלענ .פאלטא ךעם ,פארוק רעס ,געדעגןט צוא

 בחור איי־נגער טאלפא גאנצע ךי פאר אונ רב דעם פאר קטײן
.וןײזען װעשט ,ךאק у אין

 אפענןן מיט ,פערבליפט שטײן נעבליבען זענען אללע
 נענוטען тд חאפען אײניגע אױגען אויסנעשטארצטע מ־ט ׳ מי;לער

ען  ]ײא .אב ניט דאם זײא ךף־ דוכט צו ,אוינען ךיא או־ישרי̂י
.^רישטױנען נרעפטען אי; אראב זיך קוגןען
ס — א װ-וו  ,גענימען רב דער האט דאס?—דאס איז װ-

.קוכ׳ען ארום זיך אין שיטאטלען
 יי^ער געווארענער ,עךשט ךער זאנט ,רבי ,ניכטס ^אר —
.אאענעל בין איך דאך זעהט א״הר .מ/יגש
וױיפעל נןײן ניט גאר ביזט ת דו אונ —

♦ געטאן אשםײכעל האט בחור ךער
!געלאבט יש1א מיר דאש מען האט , ךב ךער זאנט I א1אז —
 1 בעכער נעװען אייך וואלט ;קארנפעלד זא;ט רבי ? וויא —

 עובר טא.קע אונ אוױיפ, נאך נעהמען טאנן> וואלט איך א.ז
 א'ף אז / לפי ,וויסען »אלט איהר V גך־שון ךךפיגו חרםידעם זײן
♦ איז רעכט ניט וואס , גיכטס טהוא אונ , אאיד גבין

V אנדעשה פאר דא איז דען טא־וואש —
*־« *־ т ״ 1^״ V » ז
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.אשװיג־על פאר אישוױנדעל נעװען איז ךא ,אײנפאך גאגץ —
 איך ?ין איצטער אונ ,אצרה אין נעפיהרט ארײן מיך חאט ןןען
.געװאךעז לױז צךה ךער פון

 פעךװאוגדעריננ. אין אױםנעשױען אללע האבען !אה ,אה —
• רעגאנגען אװעק גלײך זענען איננעל דעם מיט קארגפעלד

 • געגאננען פאנאנדער װײז ביםלעך יןז1א זיך איז טאלפא ךי
 כאריאםען זלאטע .פערגליפט זיצעז געבלייבען איז רב ך>ר

 זיא .אהײם געפיהרט ארועק אלענענײנע נןים םען האמ
 אוועק .זיך האבען װײבער פהמע .,קיאנק געפיהלט ״זיך האט

 זיפצען געהאלפען איהר האבען ,בעטל איהר נעבען געזעטצט
 לעפענדיגעי ךער אז ,געטרײסט איהר האבען אינ אכצען׳ אוג

 מיט טרײםטען איהר װייט י ,צ?גר א־הר זעהען צױא וועט
 ןיעט ך׳טע ,דעם און , איךען פאךכטעען אגאטס $גבעםעךטען

: װעלט ךער ארף בע^אחלק }אטט
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