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Дозволено цензурою.—  21 Декабря 1892 г. Впльиа.



 איך אונ לעזעו ליפער מיין , פערלײננען ניט ד׳ד נןען אין־
 גכריאל הער אז , בש־ורה טרו־;עריגע דיא אנזאגק ךיר מז

 ךעסט פון נאר .נעשטאךפען צוריק אטאנט פאר איז ראזענפעלד
 ךאס ניט זיןז נעהם אונ ליפערלעזער/ מײן , ניט זיןז גךעם ווענען
 ניט איהם פרן ײיגען ןתוםים פיל _קיץ : האךצוו״טאג פון לעבען

 ׳ אפכײלין טאכטער אײנצינע אײן נעבליבען נזר איז .עס ;געגליבען
 געבליבק איז * איהר אז , זא?ט מען ; רו״ו ארעם ניט אבער

 שויךװײטער ןאןי איז אל;א טויזענדרובל. פופציג פון אפעךמענען
 צךה מ.ין אז_א ,צרה אנדער אײן פךאגק אבער דא איז ? הא , נוט

 .געישעהען ^יט דאם זאל טאכוטער אירי׳גזע גאטספאלכטיגע כןיין
 פלינען וןיא , מענ^ען ױנגע אפאנװעט איהל האכען עסז , נעמליןו

 יאיהר .רוהע צו ניט איהר לאזען אונ , האניג אטעלער אױף
 אלײןי? איהר נאןד נעיאגט .זיך זײא האפען ךאם אז , אנ־של מ״נט

 — ,בןענישק ייעגע הײנטיגע ניט נאך זײנק נאךען אדעלכע ,נײן
 . תבל איהךע;נטליכע נאך פראסט נעיאגט טאקע זיןז האבען זײא

 אץ * נעלט האלטען זײא אז ״ עזאנט״ג אפילו זײא האבען איהל
 כןיען האבען צוא יא1אפל פאל אלײן פעךזאן איחיע ;ניט זינען
 זײא האבען דאס אז דאכט טיל נאר . מאבק ?לינןליך זײא

 , נעלד ״ דאס געםײגט פאךט האבען זײא׳ ; געלײגט צוא אביםעל
 אױףפער־ האטיךאם לאזענפעלד פרי׳לין . אצו״קאװיסט קןקט אוג

 רעךט מען װאס ,פערשטי;ען יילינס פו אלע ניט ךען .שטאנען
 ,ךעךט מענ־ש 1אױננעף וואס אלץ אז ׳ מײנען אנךערע . ״זײא מיט

איז״ פויגעלע די



 ךעדט דער מען וואס ין פער^ט אבער דארןז מען ;הײליג ךאס איז
. געכןענט ךאס האט ראזענפעלד פרײלין אונ .אױןד ניט

 ;גסבעזוכען וויא , אמאנאטצײט אועעפאהר ׳שוין איז /יס
 האט פאטער ךער ױען . געםט אונגעןעטענע ךיזע אפט איהר

 געװעלט האט דען ;זיין געכןענט ניט ךאה האט , געלעפט
 דורך ,מאדע אלטער דער נאך טאןטער זײן פאר אפאךט;ע בויען

 • ןגלך דעם איויף אײךער .יו־ןוס אויןז געקונןט מעהר האט •, שדכנים
 ,שטענריג ןעלנםט געווארען איז טאכטעי ךיא אז הײנט אגער
 דער ,אפארט;ע אין זוכט זיא אז , גערעדט ארוים זיןי זיא האט
 ךאס וױא מעהר . ליבען אידזר זאל אוג אמעניש זײן זאל אלײן התן

 דאם מענשען ױנגע ריא האבען ים1ק :געדארפט ניט מען האט
 יף1א איהר צוא געלאזען אװעק אלע זיך האבק , דעךװאוםט

 אין זיינען זײא אז , זאגען געגומען איהר האבען אונ וויױטען
 ,איהר^עךכןענט האבען זײא זינד אז ,פעךלי?ט שטערפליןד איהר

הי נעדאננןק אײנצינען ךעם מיט ארום זייא גי;ען אי ק ענ 1 ; וו
 אוג גאנץ יייא האט וועזען ליגיעס איהר , גראצי.ע איהךע אז

ו . ווײטער זא אונ , בעצױבערט גאר
 .אבענד אין איבעךהױפט געםט איהר בײא װאךען שטענךיג _
 מען , ליבע איפער פהילאזאפיךט מען , כוארטען אין שפילט מען
 זיך כעמיהט ײעדער אונ ׳ אנעכןדאטען אײנאנדער זיך צײלט ךער
 ךער איז; ;נס וואס מיט צײכנען צוא אױס זיןד איהר פאר אלץ
 זײ^ע מיט דער בילדונג ז־ינע מיט ךער , כ־ןאפף װיטצעען זײן מיט

 קיךץ , געפיהלע הערצענס זײנע מיט ךער , געשעפטםנןענטגיס
 מים ראזענפעלד פרײלץ פון הערץ דאס ,עראפערן וויל יעדער

 איהך׳ג צוא ;עלוננען צוא אים , ליבע פון .קאנאנען ךיא
.רובל עטליכע

 קום , ניט זיף ילסט1פ דוא איויב , לעמיר ליבער מײן , יעצט
 וויזיט אומער . ראזענפעלר פךיילין אוױזיט מאכען געהן לאמיר

 יאגען מיר ווײלע .ערםטען , פאלען ניט פע־שװעיליןל איהר וועט
זיןז פויגעלע די



 רף־ ײעלען ?יי ייײלע צוו״טען אונ נעלד איהר נאןד ניט זיך
. ליבע אין ;נךלןלארען ;יט איהר

%
 איהר װאוזר יזא ראזענפעלד פזייגעל .מארגענס ךעס איז עס

 טראגט זיא ,טױאלעטע איהך געענדיגט ער'שט האט ^אטען(
 ,האלח ךעם איויה לןעטע אנאלד , כןלײד זײדענעס אשװאךצע

 ׳ ברונעטע אשײגע איז זיא , אךמק ךיא אױף גראסלעטען אונ
 ,אלי־גען כ־לובע שײנע ,פארבע הוייט אגלאטע האט אונשלאנק הויך
. מילד אונ רײצענד איז איהרע מיגע גאנצע דיא אונ

: זיך צרא ךעדט אונ שפיגעל פרן אװעק ^רשט נייט זיא
 מוז איך ; ט־אלעט טיין מיט פאךטיג שוין איף גין יעצט נױא

 'שטענדינער אין זיין אוג געהאריגליך אננעצויגען זיין 'שטענדיג
 זײנק וועלכע ׳ נעםט געבעטענע ניט מיינע יף1א עךװאךטונג

 פון.ךיזעם ענדע אײן זײן שױן ױעט ווען , לאםט צוא זײער מיר
 צ־א ךיזע פין וועךען פרײא אמאל שױן איך וועל ווען טומיל?

 אר־נ געלד מיין נאןז אלע זיך יאגין זײא ? מענטישען ךךינגליכע
 נעטץ זימגר אין מיך אום לןאמפלימענטען טויזענדע מיר מאכען

 ־זײןןר זײנען מעגטשען דיא , וױיס איך , ען(פעךשטךיקר צוא
 — .גוט זײנען זײא פון װײ;יג ;פעךךאךבען זײער אונ שלעכט

 וועמען ? איז גוטער דער װעלכער עירראטהק צוא איז וויא אפער
 )אוים עךוואהלען נעפעהךטען לעבענס מײנעם צי־ טיר איך זאל

 איף ־־ ׳ געלד _קיין זוןד אי־ , .יחוס גןיין פעךלאננ איןד ? לןלײבען(
 האיין זאל ,מגבילדעט מאסק אײניגער זײן זאל מאן ךער 'נור וויל

 דאם דען איך זאל . טרײא איניגכט .זײן £יר זאל אוג הערץ אנוט
ניט פױגעלע( )די



 מײנע מיו־ פערשטעלט געלט טײן אבער ? עךלאננען פןענען ניט
 אונ / קמןען אריץ ניט באראנןטעד ז״ער אין .קען איף אוג אױגען

. ? ציל צוס פאךט איך קום וויא
 גילעזען עטיואם האט האנד אין אבוןי גענומען האט זיא

 דער אז ,זיא זאגט ,ניין — . געלײגט אוועק וױךער האט אונ
 , ווענען ךעסט פון .לעזען ניט מען פ,ען ,ךרייט צו איז פ,אפף
 אטענטיש וועגען דעסט פון , פדיזע אײנער נאןד וױיטער זיא זאגט

פון ךעכטס אונטעךשיךען כןענען ךאןל.׳־ דאךף פעךשטאנד מיט
̂כןס  וועךטער וועטעס ,פעך^טײן כןענען דאך ךאךף מען אונ / לי
. גיט וועמעס אמ געמײנט״ערינסט זײנען . . .

 מענט׳טען װיכטינערע פאר איך געפין זייא פון צווײען , יע
 . וױים לעאן אונ שטיין הערעש זײנען דאפ . איבעריגע דיא אלם
 זיך דאכט מײנען זײא ;געבילדעט אונ כןלוג גענוג זײנען זײא

דוךןד אױט זיך צײבעגט ^עךעזטער דער .?גךעפט גענוג מיר ?יט
 זייינע דורןז אנדערער ךער ,באכאכןטער ^נעךנישען העפטיגען דץ

 צוא בײךע מיר זײא שײגען אזוי .געלאפענהײט אונ זאנפטמוטה
 ניט איך כןען זײערין כאךאנ-טער ריכטיגק ךען אפער ; זײן

.ענט'שליםעןיניט בײךין זײ יף1א נאך מיף כןען איך אונ ,•׳גרגרינדען . . 
. ךא שוין ^יז אימיצער ,אננעכןלונגען האט טען , שא

 יןאבינעט איהר פון טיהר אין אנגעכןלאפט באלד האט מען
 ךרײסיג א;אהר אמאן וואר שטײן.ךאם הערעיש איײן איז ?גס אונ
 מיט ,אויגען ךיא אױף ברילין מיט ,געזיכט אתנלןעלעם > ךיק אונ

 אױס האבען .קין ךאס אונ ק(באפ ךיא אז ,באךד אגעראזירטען
בלאה. 'קזרוארץ ניזעהען

 אונ אנײג העפליך איהר זיך גיט ,ךרײסט אכײן גײט ער
.האנד ךיא איהר רײ?ט

פךיא זא נאך ? מאדאםאזעל זיך זײא בעפינךען וויא —
‘ אונ־ איהרע ^ךװאךטעןי אונ אנגעצױגען שוין זינד זיא אוג

. געסט געלאךענע
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װאס פויגעלע( )די



. זיא זאנט ,מאהען מען זאל וואפ ?יינע
אונאנגענעהנ׳ליכ^ײסען טאנבע מען מוז אפכײלין, איז מעז ווזןן אונ

.שטיין ־אויס
וױא ,מארע^אזעל , אײך אויף זיןד װאו,נדער איך - עזען

יפ-1אונא וױזיטק לאפטיגע זאלכעז ,מיךע ניט דאס איוזר ןוערט לעי
* פערטךאגען ציא הערליך ׳ №

גןען װאס אןער ; שטײן העו־ד , מיךע יע ווערי איןד - י ,נט^ז
? מאכען מען 1יפ

זײא לאז,ט , рч? איןד ;מאדעמאאזעל ;ארזיש זױא טרײנט — '^עי
• אויפנעהקען ניט מער זייא קענטי איהר אז ,זאגען

 זאגט !שךכגיס דיא בײא אפארטיע זובען זאל איך אונ —
ק ךיזע ;עךנער מיט זיא • ״ 0י״ .;עלד וײא ניט מעחר ךאןד מ״נ
זיך ז

ד ? אנדעןם וואפ מיינען ,איהר מײנט ,נעםט אײעךע אונ — ייי
ניט זײא מאכק װאם פאר .?ךײלין , טעות אגרױטען האט איהר !ײגע
? טאבטער שוקטעךם דעם הארלאפ יענקעצקע בײא וױזיטען לןײן צוא

זײא ? מײרעל שנײדעךם דעם צאפ שמערקע בײא ניט װאש פאר יט?
 אט ל/5רי ,עטליכע האט איהר אז ,ישפע^ט דער פךאפט האבען

,מיר נלויפט .גיגען ךיא וויא אח?ר געלאפק ]אטק צו זייא זײנען
אײןר מאנןק זײא , שאךלאטאנעס אלע ךיגען זײא , פכײלין ינעט

 .הויפען אין אוים אײןד לאבק אונ כןאמפלימע-נטק יײםיג
ראןד איז ,עם אפע-ר ; זיא זאנט ,אוייל איץ וףיס דאפ — מיט

. אוין מעלשען רעכטע ןייא או^ער פךאנען אױם
 איע^טר אײנער איז щ ,טאךעםאאזעל ,אײןז זאנ איך —

• אןראבע וױיזק אייןי איןר װעל ׳ ?>ילט איחר אויב אונ . ניטא אונ

״ װײזען דער ?ױר דאפ קענטז א״הר יב1א , זיא זאגט ,א — £ריא
ק , זי*ן דאגל^אר העבםט אײןד איך יועל ! אונ- אױך ־ש*־ין יואלט איך ך

.?אןכאנעס אונ^רטראגליכע ריא פ*ן װ^ען לײז אטאל וועלען
£ איןר ’ פויגללע( )די



 אין ךאס אז ,זאגען אויים פאר אין אבער אײןד מוז איך—
 װעט איהי אבער ; אזיכערער אפילו , רעצעפט אבי^עךער

 אונאמענעהמליב- שטונתג אפיךטעל איויף דאבײא האבען דאךפען
• יןײט־׳נן

 מיטעל דאס נאר ; אויך צוױיא אונ אשטונדע זיין לאז —
. אזיכערעס זיין זאל

, בענןאנטע אײ״ערע אלע זאנען לאזט , ערי זא?ט , אלזא —
.גאטענסטאנ אי;ער איהר פײעךט טאנ רעס אונ׳ ךעם אין אז

? דאצו דאס ןעהעךט וואס —

 אוג , ךא זיין אלע זייא לאזק ,מיןד איהר פארשטייט —
 ערדאכט שיױן האב איןד . אטאל מיט טיעפין זײא ור׳גט אוךאר ןער

 צו'לז־יפען אלע וועלין זייא אז ,שארלאטאנעס דיא פאר אשפיצל
. אביפם פון שאש ךעם פון פאראנ^ם יױא

. טאן אזוי איןז וועל ראס ״ טט גו —

 לעי זץ־ זאל חברדז אז ,אסיוד גלײבען אמיר ראךף ךאם —
.דעךוויהען גיט פון

,ךעישטיל אין וןעךטער אײנינע נעזאגט איהר ?ןר האט דא
 אישטייכעל חאט זיא . הערען גייעגט זאלין מענ־שען ז4ר ךיא אז

? ךאס מען ®אבט וױא אפער ;זאנט א־נ געטאן

 שוין איןי װעל דאס .מיר אויף שוין זיןי פארלאזט ךאס —
* טאנצען ױעלין זײא אונ ,שפילען וועל איןי ,ה ה ,אײנארלענען
.א־נ ,װיױטעךס אײניגע נאןי געקומק ארױף ןייןק באלך

 ־שטיץ הערעיש .געישפיעך אנךער אײן אטעפאמק זיןי האט עס
.מעאנגען אװעק איז אונ צײט אשטוגךע נאןז האט^ערבכאכט

־ פױגעל( )דיא



 פון נאמענםטאג דער װאר דיגפטאנ אם ארום אוואןי אין
 גע־ זא איהךיג אלע . אבעןד פון איז עש .ראזענפעלד פרײלין

 , איהר צו זיך שחנגעי װאס אלע הײסט דאם , פרײנדע נאננטע
 געטײלט פאגאנדער זיף־ האבק ןײא . פעךזאמעלט שאן זיך האבען

 פעו־שיךעגע בייא גיזעסען ױינען וועלכע ,גרופפען פעך־שיךענע אין
 גרופפען אנךערע .פןאךטען אץ געישפילט האבען אונ ,טי־שען
 האט.?גךטט ראזענפעלד פרײלין .האלטען אונטער י1אז ןיך האבען

 דעם פון אױפגעישטאנען איז ,אין.סןאךטען אפאךטיע גי?גגדיגט
 האט זיא . זאל פון אװינהןעל אין געצאגען צוךיק זיך האט ,טיש
 איז ?גט .לײדענד וויא אונ פערךריהליןד ,כוטהלאז ;עזעהק איױס

 אין איליןד געוויס וואר וועלכער ,װײפ לעאן ניגאנגען צױא איהר צו
 ארנ אכט איאהר מאן אױמער וואר דאפ . פערזאטלונג דער

 ארונךען מיט ,געויכט װייהען א־שײנעם טיט אבלאגדין ,צוואנציג
 • געכןלײדעט עלענאנט ,שלאגק אונ היויך איז ערי,’באךד בלאנןען

אנגס־ איהר פרעגט ? פרײלין ,אידזגען מיט איז וואם — '״
• אנקוהןענדיג טליןי

.נאכלעפע זיא זאגט ,גיט גאר איז עפ — V״ • Т • т : • : •V־

 זאךגע א־שװערע אז ,זע־ען צו איז щ ,פרײלין ;ניין —
 איז ײאס ,מיר זיא זאגען ,גיטע .הערצען איהר אליןש לאםטעט

.העלפען איהם איןד щ פיללײכט ,קומער איהר
 זאגט טהײמאהמע איהרע פיר זעהר איהנען ךאגנןע איןד —

 / גלױבען װאלט ווער .העלפען ניכטם מיר כןענען זיא אבער ;זיא
 ךיא זאל ,פרײליןי אזלי הײטע איז װאו ,הױזע אין״ךיזעם אז

.האבען טראנען צו זארגע פיל אזױ וױרטהין
 .עלענד װיא .ןיפץ אביטעױן מיט זיך פאר ?;ר זאגט ,א —

 , איינער ניטא איז פרײנךע פיל אזױ פרן וויא אונ !...זינד זיא
• • • זאײען אי;עלע טראגק העלפען אײך וועלען זאל וועלכער

אשװאבעס פוינעל( )די
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. 1 ווע^ט גאטעס אויף אליץ אײנע , פרױענצימער אשוואכעס . . 
ק א«ן זובען אױס ?יט זיןי זיא נןענען שוין גיט ט ^ ץןי  גוטען א

 איף .;גךלייכטעךין צו לײךען א״ערע ןוכען זאל וועלכער ,.פריינד
 מיהע אונד געלד ?ן׳יין אלל ,מאךעמאאזעל ,זיא ?יר , בעיײט פין

נאמק דעם מיט מיך זיא פעגלי.קען נאר , אפפעךין צוא אויף
• קיײנד

 צוא אפער ; זיך פאר זיא זאגט , ךעךט ;ןר שיין וױא —
? ערינסט דאס ער מיינט V т  г • : ו

 פאךךער פון אגע^ױיא הערץ געלאזט זיןז האט פלרצלוננ
: ציטער

. נעלד מײן — . .  ניט מיר מק и;» זןאס געלד טיץ !
. 1 אוועק . •ז !נעלד פלוטיגע טיינע .

 גאןד זיןד הערט ,אוויילע שטילער < וױיטער ;יט ^עהט —
א פון װאהרשײנליך ,.א^וטימע  , םארגען קוטט : טענשק הױז ך

 פךעטךע ךא זײנען щ ; טומיל יןיין ניט איצטער מאכט זעהט
שען.' מענ

; שטיטע יענע וןידער שרי״ט !מין־ עם״ קימעיט װאס —
 צי;תומישע נעהמט מ?ןן וויא ,הערען לײט לאזק טאקע מיין איך

.נעןען אװעק ניט וױל מען אונ געלד . . רופל הוגדערט אבט . . . ! 
1 מ$לד ןתומישע רופל הונךעךט אכט

 . לאךס דעס פזן אויפגערעצט נעוראךק זיינען גע&ט אלע
 ״פער־ אץ אײנאגרער אליף קמןק גענוקק :יך האפען אנד־עיע

 ךא . טהיר צום נעטאן אוואךף ןיןז האפען אנךעדע , װאונדעתננ
:שטימע אנרער איץ הערן געלאזט זיןד האט

 .אוועק!.; ניט מיו־ מען ניט וואס גךן טאבטערס מײן —
.רופל הונדעךט ךרײצעהן  דעם בייא אײגנעלייגט האפ איך וואס .

א ותאט ;עצ־ט אונ , נבריאלץ אלטען  זיןז טאנטער גיטע ך
מיט טאנ אגיטען לעפט .״ .פעלער מאכט .געלד ךיא נןריםװאיעט

ױגגע פויגעלע( )דיא



*געלד ?טטיגע סיינע פאר לייט טנגע .  וועל איך §יינט זיא . !
.שנױיגען דאס ^ . . !

נאך אבגערופען זיך האבען ,עיווײגען ;יט זאלען טיר — ־ןז
,שװיעען ניט זאיין מיר :געישרייא אגוואלד מיט ש^ימען אײנינע ]ע . !
.־ש^יגלען דיא גרעכץ לאטיר ן5 . . דיא גאר גךעבען צוא לאמיר !

.מעביל . .  , געבען אוועק אונז זיא זאל געלד ךיא מאל איין !
к הולטייקע ךיא♦ !! געלד אונזער !געלד אוגזעד . .

 נערופען אכ ןיף האט !ניט לארם ניףן מאכט צו הערט —
איהר ן צימער פארדער אין ארוים איז וועלכע , שטײן הערעיש נר

 פרײלין .העלפק ניסט ^אר וועט ״עס ;ניט שקאנדאלק םאכט.קײן
פאטעו איהר פין .ןתומה ארעמע איץ געבליבען איז דאזענפעלד ט•

 זיא וואס ,חויבות גיט מעהר ,געלד געבליבען.קײן ניט איהר איז
,סיןז איהר פאךישטײט ,אדװאקאט איהר בין איך .צאהלען ראךף ןף•
א»ן וױיפ ,ךיעלעס איחךע געגעפין איבער מיר האט זיא אונ ,
וועט , נוטען מיט יב1א אלזא .זיך טהוט איהר מ-יט וואס אקיכאט ־ע

ק אז , איז עסי פיל וױא קריבען א־הר  איהרע פערקויפען וועט מ
אקאפײכןע א־הר וועט , כײזען מיט יב1א אונ ; אימושצעסטווא ;

גיט,קךיגען ען
 ראזענפעלד פײג־על איז , טומולס ךעו ווערענד וויילע ךער

 אונ נעישטעלט זיןד האבען געסט ךיא אוג ,נןאבינעט איר אין אריץ
• Г4 אײעק גענימען האפען

,אײנער זאגט .זיך טוט דא װאס ,פךיךער ,העךט איר — ף_
.אגןפצענטע גאר איז בלה רײכע ךיא . !דאנען פון ציהען אכ לאמיר .

Iגעװעלט אונז גאר האט זיא ,חברה ,שטײט פאר איר —  г  ?  V I Т » •  V ; » •  -  : — •

,געלד אקאפ;קע אן נעטען איר זאל אונז פון איטיצער , אנפײפען . .
, אונטער חאפט ,אויך הובות אירע צאלין נאף זאל אונ — .

. אײנער נאןל עם
.אפערטער זאגט ,צרה דער בײא ניט מער בלײבען אונ — זיך

. אפעסט פון וויא ךאנען פרן לויפעי לא^יר ;יט1
חאפט פײגעלע( )די , ,
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•»• יאנען פון לויפט אונ ברידער ,פעפןלעך דיא האפט —
.בלה כייכע אױפ .  טליזענד פופציג אויים . • • הלום זיהער אויפ .
 ׳ פלה ארײבע פון אךאלע שפילט י נןען ניט אפעפטיע וואס .רוכל

 רײגע ניט מער וויל ,ניט נדן נףן נ-עךלאננט ז.יא אז ,אנטאװעט
 אויס נןענען זיןד ;אל זיא אום , סאנראױעם זיןי בייא מאכט , ליבע

.מענשען ױנגע ךיא פון בעםטק ךעם לײבין(ך .  ? װאם םיט אונ .
. ניפט גאר מיט . . ! לױפט ,פרידער ׳נו . .  פעפער װאו לויפט .

. װאפפט ז : —
 איז אונ פאלטא זײן גענומען יעדער ןץי האט רײד ךיא מיט

 אנןלאפ געהעךט גיט מעד זץד האט .נעגאנגען ארױם האםטינ
 איז מינוט פינף אין .צו זיך מאכט טיר 'דיא וױא ,אנןלאפ נאך

 ראזענפעלד פײגעל פײא נעכלינען ניט געפט דיא פון לףגער
р.ч ישטופ .

 זיך האט ?;ר ._זאל אין אלײן געןליבק איז שטײן יהערעש
 אױף פום דיא נעצײנען אוים האט ,אפןרעםלע אין גיטאן אװאךף

ה :אנעלעכטער אין געישאשען יפ1א האט אונ אשטיל נאך ה  ! ה
ן פון היגד ךיא געפראוואדזעט אדויפ טי ה! ! טעפיל ^ ה  או־ױס ה

 האלט אץו !הי חי הי 'גרוב שכאלץ ךעם פון פלבים ךיא אגטזןעי
.גילעכטער פון איו־יפ ןיט . ,חלוימלת פוםטע אײ.ערע מיט ארויעק . . . ! 
. געבילדעטע ,נ,ל^ע דאם זיינען ןײא .  זאקהאב א\ן אונגעפיךט .
 אז ,פאבען ךאם לין ״ װ זײא נעזער לאנגע אװאפעוע . זײא איןד
 כויט האפ איןי אנןאמעךיע פאר וואפ ,וויםען דער זיןד וועלין ןײא
.ן /עישפילט זײא .  , זאק געלד דעם פון אנטלאפען זײנען דיא .

. מיר צוא נעהערען איצטער װעט וועלכער .  טריאומפירןן אלײן אי־ .
 געפינען וועט זיא װעלכען ,איעצינער הײנטךער איןדפײ יעצט/

 ליןן ?י ניזעהען 'שוין האטזיא ײ׳נצט ;זײן צוא טאן איר ווערט פאר
.אלע _זײנען װעלכע'שאךדאטאגעםריא , בלאר .  האפ אלײן איןז .

 א& לאווקע אזוא איך האב אלעמען .אליגען אירע אין אוועויט נאר
.ווענ פון געראטט .  אפען אונ סאפערױקעס ;עצט.קײנע האפ איך .

װעג פײגעלע( )די
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 איך ליב אליץ איי אונ .אומעשטעךט אלײן איןד גייא גליק צום דרעג
ט: ערםט א־ אלע ךיא פאר מער אהאר גיט איו־ ליב איף ני איי  ש

 ,זון דיא וויא שײן איז וועלכע ,ליזען מיץ גיר ליג איך . טאנעם
 ךיזע נאר .פיננעיל מינדסטער יענערם ווערט ניט איז דיזע אונ

 אלזא .האבען נײטיג זײער איך ךארף ךאס אונ , מטבע ךיא האט
 , סוךהאגעם דיא אי נעפײפט אן איןד האב שװינדעל איין דעם מיט

א אי  > העלעז אלע אין גײן מיר בײא וועלען אלע • פײגלען רײכע ך
 אין פלאן מײן .טאג אטטען לעבען װעלען ליזען מיין מיט איך אונ
.פאךטיג טיר בײא שוין
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 צימער איר אין זיצען נעכליבען איז . ראזענפעלד פײגעל
 דיא אין גיזעהען האט זיא וואס , פאלש_קײט ךיא .געשלאגען נידער

 , םכןאנדאל ךער אויןד • אױפגעבראכט■ הזלכםט איר האט , מעגשען
 געמאכט האט ,נאמעתע אויפגעפיךטע א געווק איז ךאם וויא
 גא;ץ געפיהלט זיך האט זיא .אז ,יייגךךיק אײיא א1אז איר איויף

 ־ געדא^ק די אין איר בײא אחאאם נעװאךען’ איז ?נם ■ פעךלאךק
.ארעכטער מענש רףן ניטא איז עם .  זױגק האפענומען אירע אלע .

.גרונדע צױא
 הערעש אריץ איז /גם ,אפען וואר צימער פין טיר ךיא

 מאךע- / זיא זעהק חײגט — . נעזיכט אישטראלעןדע מיט שטיין
 מײנע אויף נעלאזען איוים ךף־ האט щ וויא ,זאגט ,מאאיעל

 װעט איר אונ שמוץ אלע אבנעכאמט יעצט אײך האב איך . ךײד
. אויפאטהמען פכײא ין1ש

 נעפעללעקײט ךא §אר ,שטיין העךר , אײך דא;ק איך —
 איך אבצוואר .לײזע זײער זיא זאנט ,געטאן מיר האט איר וואס

; פאלשה״ט מענישליבע דיא פין נע'שלא;ין נידער זײער דאפאן בין
אעבר ’ ’ פײגעלע( )די



 האב.גיזוכפו איך : גיעפינט אועען מײנע מיר האט,עס ךאך אבער
«גיט ערםט איף וױיס װײטער אוייף אונ ,ניטא איז עם וואס ,ךאס . .

 אױף האפין חאטם איך כןען ,?גר זאנט ,פרײלין ,יעצט —
? פרישךשאפט אייעףן

 ךעו איר זײט אלעמען זײא פון ,זיא זאנט ,נאטיךליך —
. בעםטער . . זײן צוא ווײגיגסטען אם עס שײנט זא .

 מײמן אין צוױיפלען נאך איר כ^ןט ,פרײלין ׳ א —
? אויפריכטיגקײט |  - I  • I • •

 איר ו אײך זאג איך וואס ,שטײן הערר ,נענונ איז .עם —
 איבע- . נענגגק אױך שוין ״קען ךאס . זײא פון בעפטער ךער דיט

 , פ־־ײנד טיץ ,פנטע ;עצט .דאפאן רײדין נאך מיר וועלין ךי;ענם
 , פערװיררונג פון מיר שפאלט נןאפף ךער .אלײן מיןד זיא לאםםען

' .קוטען אריץ .ניט מיר צו דאךף איר וויא םער ,אן הײנט פון
 געגאנגק ארוים איז אוג האנד ךיא גערײבט איר האט שטײן

. פרײליןר זייער
 , זיןר צוא זיא רעט ,װאורפען ים1א אלע זיינען אלזא —

 האט יעךער .ארעכטער אײנער גיטא ,ציםער אין אלײן בלײבענדיג
 נאןד געיאגט זיך חאט ;עךער ,נעטריגען געוואלט מיןד זיןי פאר
 !קיין .קיינעם בײא האט נעלד אן אלײן פעךזאן מײנע אונ , נעלד םײן

 צוא״האפען װעךטה _קײנען , איז עס״ טרױעךיג אװיא .ווערטה
 צו ארטע דיא 'שוין זײנען היגזיכט דיזער אין !׳זײן צוא געליפט
 ; נעלד אהן אפאר^יע זיןד שליםט אז.עם זײא בײא : בעגײדין

 כןײן ,איינאנךעו־ אלײן זיך גיפעלין זײא אז ,דאןז ז״א ווײםען
 האפק ,קענען זײא אונ ,ניט א־ויגין ךיא זײא פערבלענדעט געלד
 איך .קען בין*. איך ײיא.רײןי !װײא אוי .לעבען אנייקליכעס אויף
 ,ניט גליק איז.קײן נעלד פאר אמאן קויפען .זײן ניט גליכןליך דאך
 ״ניט װײפיאיז לעאן אױף . גיטא איז ליבען מיןז זאל ווער;נם אמ

.אלע^ען פאר בעפער .  אונ עךלער ערשינען מיר חאט %ר .
.זיק צו אךענטליבער . .עךנםט אזו זיך דאכט גירעט חאט ערז . . .

— 14 _

־Н פײגעלע( )די



 גירע- װירקליןד שוין האב איןד אז ,טילד א1אז װאר בענעמען זיין
 זעת הײנט אוג — > אוים־״עךוואהלטער טיץ זײן זאל ̂ער ,כעט
.זײא פאר בע^ער ניט איז ערי אז ,אין־ . .אליין הערעש ךער אונ . , 
 ,בעװיזין מיר.יא האט נאלד.;>ר כךן נאר ניט אזיןד איז איןי, פיל
, וױיסיאיך וואס מיט אפער זײנען אלע זייא נידעךטךעכטינ וויא

,איבערציעען מיןד איןד >ןען וויא ? האנדלען אנדעךס ױאלט ;יר אז
״.ורעלש אפאלשע ,־שלעןט . מיר םיט ,עךנסט מיינט ?גר אז ! . . 

 מעהר נ^ײגנןט״מיר בעהאנךלען עזוא מיך זאל װײס לעאן גאד
. אלץ פאר

 אונ אריין איז טײךיל יז1ה ךיא .אנגעגןלוננען האט טען
 פון אשטראל . געקומען איז וױיס לעאן אז ,געמעלדעט אן האט

 האט האךץ דאם . נעזיכט פײגעלם אױף געטאן אשק האט פרײדע
 ,/ער נעזאגט איר אט3 זיא ,פכײדע פאר ,קלאפק גענומען איר
.קומען אךיץ ואל

 צימער אין עלליין ווארען זײא .וױיס לעאן ארײן איז באלד
אז זאל אוט ,אקוקגעטאן ניט איהם אדף האט זיא ץ,׳ שטי  פעך
 וואס וואךט זיא אונ ;אױפנעבכאכט העכסט איהם אױף ^יז ןיא

 איהר געגען דא זיך .ער וועט וואס טיט ,זאגין דא איהר ?גר וועט
. פעתננטפערק .  ;יט אווארט אכײננײן ?יץ אפער האט ןןר .

 איהם אויף האט ,טישיל צום געגאןנען צו גלײןד איז ,ער .געזאגט
 פון געטמען ארוים וךךער האט ,ביבעלע אפאגק נעלייגט ארויף

 אונ ׳ ןעל״גט אוועק אויך האט אונ בילעטין אפאק טאישע דער
.פעךצ״הו;נ אזם פיטע איןד ,פריילין מײן :ןא;ט . .  ז.ײט איהר .

. לאגע אל^יטישע אין ;עטצט .  זיבצעהען זאמען צוא איז ךא .
 , ךאטיט זיןן ךאספראזײעט . געלד ;אגצע מ״ן רוביל הונדעךט

 אמא^אט רופיל 150 געהאלט מײנע ױײטער אונ . ווילט איהר ןויא
 ד,יט , גיט זיף נראמט נאר , ךינםטק צוא אויןי אײך ש^ײט
 דןאט אײף ןןאס אונפאהללע, אלע ךא נענען העף-ן אײער

גיטראפען פײגעל( )לי



;נעטראפען . .װאוגש אײנציגער מײן איז דאם ,רוהיג זייט נאר .
 נעטאן אקיק פעךװאונדעךט װיא אזיוי איהפ יף1א האט זיא 1

ж גי^טפערט ניט איהם האט .
 ווײטער % זאגט פכיילין וועךטהעםטע ,̂יןד ;ינטשילדיגט —

 ג;קע^ט ניט האב איןד .נעגאקגען אװעק תיכף דאן כין איך וואס
 מיף האב איך .רײד פוסטע מיט ^רײםטען אונ דא פערבלײבען

 מאטעךיעלע מײנע אײןז אום ,קומען צו אונ גיץ צו אוועק געאײלט
.נקען אץד ווײט וויא ,רײבען צו הילפע

 האנד ריא איהם כײכט «געטאן אשטײכעל האט פ־ויגעל
 נעהמט אפער ;פױעך מײן ,זעהר אײך דאגק איןד :זא;ט אונ

. ריק צו געלר אײער
 איתר״ענטזאנט . פערדװס אזיכטנאךען /נרמיט זאגט ? וויא —

.פרײנד־שאפט םײנע פרן זיןי . .טהײלנאהמע םײנער פון . .  את .
. א־נגלינליך בין אין־

 דךיכןענד פרײנדליך ד;האנ ךיא זיא זא;ט , פרײנך טײן ,נײן
 ^רײנר- איײ^ר פרן ניט אבײד ,לרלפע איי^ר פון מיך איןל;ינ^זאנע

 יף1א ערזאײ ,זײער מיןד פרייט עס גענענטחײל איהם . שאפט
 מײנען אײף אין הויפט איבער אונ ,זעהען צו טהײלנאםע ריכטיגע
 גךעסטער ךער אין וױך״ןליך װאר איך .זעהען צו פכײנד בעםטק

 אויך מיך האט איהר אז , גיזעהען האב איןד ווען ,פעךצװייפלונג
 ,יעטצט .מענטישען גיכטלוווירדעע יענע וויא נלײך פעו־לאסק

 איןד . געאיךט ;יט אײך אי] מיך רןאפ «>יך אז ,מיןי щ פרײט
 / בעקאנטעז מײנע אלע פון ןעפטען ךעם פאר גערעכינט אײך האי
 איז מיר געגען האנךלונג אײעךע .וױךכןליןד איחר זײט דאס אינ

 בעווײז ךיבטיגען ךען מיר חאט איהר אוג , לעבע;םװעךט העכסט
. געזוכט האב ^י־ וועלבען , יענעבען
 אונ ,פךײלין געעחךט: , פרײךע דיא מיר טהיט טוא -

.מאכען גלינןליך מיר איחר וועט ,הילפע לןלײמג םיעע אן געהסט
 צוא געגאנגען צו איז ,גײלגטפעךט ני^טש איהם האט זיא

איהר פײנעלע( )די
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 ארויש האט ,אבנעשלאססען אידם חאט ,^כאגק אײזערנעם איהר
 בילעטץ אט_זײ;ען.וױגןי^נעי זא,גט אונ ?אפירען אפאק גענוטען

 קופ^יא־נןיעפאקטק צווײא די^ק $ט ;װנײל טױמ&ד 18 אויף
 ?וזו״א צזא דאדואר מיד סן-אנק יועל?ע ,מומיךק צװייא אויף

יאחר חפיל טויזעגד  א^ט רזביל טויזענד נןיר אזוי איז אט ,̂ז
 אויף וועבםלען זיינען אט אמ , $עלט בארעס רופיל הונדעךט

 אט אמ דישט, *אר איןז בין שולדיג אונ ,רוביל טויזענד ־זעפס
.ת$יל טויזינד א4דךי אױף ןףהגנ מיט אשאכטעל איז

 יף1א קונןט ,ער .פעךבליפט שטײן נעבליבען איז װײס לעאן
. ^רשטױנען אין איהר

. ? װיא טא .  האט ? גיווען ?ריןןר דא ךא איז װאס ווא .
• שטאטלק גענוטען ער

 מיט זיא זאןט , §ריינר מיץ , אנןאטעתע גיווען איז ךאס
. אנקוכןעגךג מילד איהס אשםײכעל
: /נרשטוינען א׳טטײנענדען םיט ?ןר זאנט ! אקאמעדץע —

. י1אז וויא . . . ? וואצוא ?
 מיינע פראבע דער אויף 'שטעלען צי־א ראדוךןז אום —

 װעלכער זעהק אוג״צוא מיר( צוא זיך שדכענק )וראפ בעוועךבער
. ווערטה אונ נוט וױמןליך מיר ^יז

? ן־עזולטאט ךער אונ נוא —
ער אונ -  ,ויא זאנט ,געוױזען יס1א זיך האט רעזולטאט ד

אויפ שאךלאטאנעס,י , װאוךפען אױס זײנען אללע ןאס
• צי!יי.עז גענאםען
-  פרענט , דאךף פועגין *יך ײען , צויייא דיזע זײנק יוער ׳

. שטימםע אהײזערינע מיט ער
 הערר איז צװײטער ךער אוג , וױיס הערר איהד זייט דאם

 ;האט איהר ,פעשטאנ״ען נוט פךיפיע אײער זײט איחר .שטײן
 איניגםט אײן וױא יאונ י־״נער^אן ?נבטער איץ װיא , נעסאנדעלט

1 גוטער 2• פ״נעלע( )די
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 מיר האפ איך וועלכען ,מאן דער זייט איהר ךץ4ק .?רײנד נוטער
. נעווי^זט איבמער

* אונריהינ ערז פרען» ? שטיין העךר אונ ,נוא —
;זיא זאגט נעצײבינט יס1א ^ילטס זיןד האט ־שטײן העךר —

 אונטער האט ער ,שווינךעל נא?צעז ךעם אויפ^טאן האט ?נר נאר
א געפיהךט  אונ ,נװאלד ךעם ^עמאכט האייען װאם / פױאנעם ך

. לאפק צוא דינען ךזע
 ךיא אױפגעטאן ישטיין האט ,װײם זאןט אלןא —

 זןר אז ,פעװײז נןיץ ניט אפער דאןל אק דאס ; מאכעבײא גאנצע
 אנךערער אײן אז זײן בןען עסי אונ ,ארענטליןי אונ פיין איז

. בעישטאנען ניט דובןא אליין «ר װאלט אויפיןיהרק ראס װאלט
. ךא זאגט ,זיץ גןק ךאס —
 וױא . ̂ער זאלט ,געוויס איז ךאט אז ,מיץ איך אונ —

 אייהט פון פיינעס וואם איך האפ ווײטק פון איהם כןען איןי
.נעהעךט וואס ווייניג

. זיא זאגט ,גרונד הףן נאןד איז דאס —
 צווײא נאך זײגען מיר ,?אךעמאאזעל ,ךא מיינען אלזא —

. ? סאפעוױקעס
; שטאךטערער ךער זײט איהר ,וױיס העךר ,נאטירליןי —

 האט ערי' ,יעדיטעען צוא ־שווער гг« נעווייז אהנע איהם אפער
: נעפאללי^ייט אגה־יסע נעטאן מיר ז־אך

 איהױ בײא ןעיפראפט נאןד ;גי האט נלטפיעך ךיזעם פייא
 ניץ אוועק |יץ ײא3 .;עגאננען אורעק איז אונ אשטונךע ןאןז

 :זאנט אונ האנד ךיא נזןדדינןט פרײנדליןד זיױגר איהש זיא האט
 האפפע איך ,י װײס העךר ליפער < וױקען זיא זאלין לעצטען אם
 ן ניטע אימנרע .פרײנד גי־טע עװיג עוןיג בלײפען ;ועלען מיר אז

 זאי בעװיזען, הײטע מיר האט איהר וועלבע ,טכי;ע אונ נױלדע
בײא פײגעלע( )די
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 ניע י>ם אום ,ויעיצען מיינעם אין אײננעפרעפט טיף מיר בײא
’כןענען צו פעךגעםען
 וואלטען אױגען איהךע וױא ׳ אננעקוקט מילד אידט האט זיא

 ; װערטה זייט איהר װיא ,קוסק הײם אײןד ווילל אין־ ;זאגען
. זיץ נעדולד ^טװאס נאך לאז אבער

 צוא קוממק אפט זאלל ?נר ,געבעטען איהם האט זיא

. גענאנגען אוועק איז .ער אונ איהר

*5

 גינומען זיןד .ער האט גאם אפען געווען איז וױים לעאן אן
 :זיך צו רעךט אונ פאפשיךט האט ךא וואס ,אללעפ לײגען איבער

 פ^ן ^ךגסטער ךער איז וואס ,שטײן הערעש ױנג לידעךליכער דער
 וױךלןען אוים גענןענט האט פעװעךפער עייגעײגעלדגי אללע דיא

 הײגט אונ ,ראזענפעלד פרײלין פון איהש צוא געזינונג פרײנדליכע
 וויךכןליך איהר בין איך וואפ מיר׳ , אםאפעלניק מיר איז

ר . איניגפט אי־ג העךצליך אזוי איהר ליב אונ ערײא  םײגט אוג;י
.נעלד איהר ןויא ניט מעהר ךאןי .  םאפעךניס מין אזא אבער נוא .
 הטאימליך עריהאט נעװיפ .פעױגען צוא זײן ישװער גיט מיר וועט
 ; כאראלןטער זיין אויף פלעגןען גוטע מאכען וועלנע .זיך ארום

 ערז וועט ,זעהען ךער מאל איין נאר זײא זאל פײגעל אױפ אוג
 לײדער אבער . איהר געגען וואשין ךײן כןענעז ניט מעהר שױן זיןי
 ניט לײלט זײא ען(ר אונ בעקענט וױינינ איהם מיט איך בײן

 ימגע ךיזע פון אייניגע ?זיט י זעהען זיןז דארף מען . נעפינק אחים
 דארף מען ;שאנדליך י1אז געלאכט ים1א האט ערי װעלכע לײט
 וואם זײא פון איך וועל פיללײכט ,עיצײלען אללעס ךאם זײא
 אקאמעךנע אױפפיהךען אויך איהס מיט איןד וועל דאן ,וויפען ךער
. טאנצען מיר גײא װעט ?יר אונ

אויף , פײגעלע( )די



 ציא גענאנגען אוועק ווייש לעאן איז אבעגד מארנען אויף
 מפינען ״ער האט דאךטען . שטריק בענעױקט אפרײנד זײנעש

 .שטערן פאװל , ישטאלץ מאןעם :געשט פױגעלש פון אײנינע גאןד
 ךעם פון גערעךט האבען זײא . זילבער וואלף אונ גרינשטאק ךן

 אונ / ראזענפעלד פריילין בייא געווען איז נעבטען וואש .פ_קאנדאל
 האט זיא וואש ,עז_קאנאל־י אנרויןע איז זיא או ,געפוגען רןאבען

 זאל אהנןדיש ,אכןפציצטע .זאק אין פיהךען אלעמען געוועלט
 צוא ארױם ךאתרןד אוש נאהל;עךניצע ארײגע פון ראלע ךיא שפילען
 ׳אראנק ,אטאן פאר לײט היײגעױנגע פון פעסיטק ךעם חאנפען
 ׳ЧВДК איעמע .דיא9םי אך?ןנ»כלה ךיא ,שטערן זאנט ,דןלעפען

 שױן מיר וואלטען ניט אז ;אױגען ךיא געעפינט אונ» האבען מאש
. כןלאפטער צעקען ,ערד ךער אין נעלענען

 זאגט ,מ־ששה אנדער אײן גאר זאגען _אײןד װעל איף■ אונ —
 גאר איז щ :מײנוגג זײציר געהעךט צו האט וועלכער , דױיש

 . ׳ אשװינךעל געווען איזנאר שקאנךאל ךערגעכטיגער : פאךכןעהךט
.שטעלען צו פךאפע ךיא אױף אלעםען אום

 יש-1א אײגיגע האנען 1 רײך זיאי איז אטתן אין אונ —
.נעשײען

.רײך —
.אלע שרײען ,אליגען איז ךאש —

 באךעש איוזר אויצען מיטמײנע געזעחען' אלײן איןזהאב אונ
 טויזענד זיגי¥יג איפער אױף צױונג אונ פאפירען וועךטהע ,געלד
וױיס זאגטז . רופל

 ]ײא ,פעו־פליפט נעפליבען אלע דינען ווערטער ךיא §ײא
 כןװעטשען ארנ אנדעךע ךיא יף1א אײנע קוקען גענומק זיןי חאפען

{■ .פלײצעם ךיא מיט
? פלק געלערנט אונז מיט דאס זיא האט , אזוא —

.ישטךיק זאנט
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.נעו״ױם —
? שוױגדעל דעם א״יפגעטאז אלײן דאש האט זיא אונ —
.ארבײט שטיינש הערעיש איז ךאכ• . זיא גיט —
 ךער אט : געשרױין אליס זײא האבען ! שטײן הערישקע —

,פערפיהיט פרײלין איין גיט שויץ האט וואש !לײדאק
 זײא האט , טרעגער אןאד געדז^ען ךאם האט %ר , יע —

 פאר לאכ״ ךעם מאכען צוא אננעלערנט זײא האט איינ אנגעשכךט
 רעזילטאט דער אונ . אױגען ךיא אין נע;עלשאפט גאנצע ךיא
 מיר אונ ׳ בעגש פײנער דער נעבליפען איז ?יר אז , געװען .איז

• געלד איהר נאןז נאר אגטזגעי זיך ־ האבען וואס ,שאךלאטאנעיס אלע

 יפ-1א העכפט אלע שרײען ! כ/ען ניט אלײךאק וואס —
 אוג.ער ־, בלאטע ,אין נעפיהךט אלעמען אונז האט /ןר .גערעגט

 אין רייבשטע דער זיין וועט ,נאשלעדגיצע רײכע דיא חאפען וועט
 וועט אונ כןאךטען אין א־יהר מיט פאהךען וועט ,שטאךט ךער
 דער ? אליין ןןר איז וואס אי־נ !געזיכט איץ או-יפלאכען נאך אונז

 ,קײן ניט יך1א , אמנוול , ש״טאדט דער אין ימג ליבליבםטער
.אךוואנןאטל אסטי^ל , פע־דינער .  אײנפאל אנוטען מיט נאר .

. געפיהױט או־יס §אךטיא גלאנצענךע אזא האבען ?גר זאל
ניט ךאס זאלען מיר :ישטריק שרײט , בךיךער ,ניין —
• דעךלאזען
 אונ איהר צוא געהן לאמיר ,גרינישטאק ,געהעז לאמיר —

 מעשות פיל איהש פון האנ איך . שטימלעך זיינע אלע ךעךצײלען
.^ערצײלען צוא ישײנע גאנץ

;מאכען ניכטם מיר וועלען װעךטער טיט , װײש זאגט ,נײן
 ךער ״עפעס : ךײשטעווען דאלף מען . ךכילות פײנט האט זיא

.טהעלעי אפען אי־ר לאמען
 אויך איהם לאמיר : ־שטאלץ זאגט , גערעכט איז ער —

איהש לאמיר א,יג אוגז ״ער וויא .קאםעך־ע מ־ן אזא פיה־ען אונטער
צאהלען פויגעלע( )די



.מיגצען זעלפע ךיא םיט צאהלען
 ווער ניט יליחר ווייםט ; וױיש זאנט , פךידער ,העךט —

? אגעליבטע האט ערז צוא

 נט:זא ,געליפטע ;גטליבע געהאט האט ״ער ,װײם איך —
• זילבער

 ליזע אכלת האט אז , גרעישטאק זאנט ,ווײס איןד —
 נאר .זאגאר תנאים נעווען איז ;נס אז ,דאכט מיר . פיעעג-פוים

.ישײנהײט אזעלטענע איז זיא .געוויס ניט איך וזײם ךאס
. וױיס ווײטער פרע^ט ? װאו־הנט.ער װאו —
 2א גיבט וועלכע , װאסיליעװנא אגנע בײא װאוה^ט ער —

.צימעין צװײ בעװאוהנט ערי .האלאסט;ע פאר ציטערן נזעןליךטע

? בענןאנט טט אירט מיט ביזט ?דו ת ווײסט ױאנען פין —
 קרם איך נאר .װײטען פון איהם םיט זיןד פןען איך —

. אישװעסטער מײנע װאוהנט ךאךט . יז1ה ,ןענעם אין אפט
 װאוהנט װאו .װײם װײטער זאגט ,גוט איז ךאס , אהא —

.וויםען צ־א דאם זעהר מיןז אינטערעסיךט דאס ? הארט זיא
 זאןט , אװאנד איבער אװאנד איהם מיט זיאוראוהנט —

. גריגשטאק וױיטער

 האב איך ;איויס װײס ^זרײט װעלט.י ךיא װיא וןאוהל —
 װאש / גרײשטאק ליבער , װײטער מיר זע זאג . פלאן &יין שוין
? אירט פון ריין'שװעסטער האט א»יינומ פאר

פאךשטעלען. זיך щ וואסטען ,םײנוגג ש^עכטעפטע ךיא —
 דארטען װאס , רײדוטען נאכט אלע פאסט ךאךטען העךט זיא

 ךיא , געחלאפאצעט מאל פיל וףא האט זיא , אב זיך טהיט
. ^װאטיר פון לאזען ארויס איהט זאל ווירטהץ

ע , דאכט מיר . פארטרעפליך , גוט אלעפ איז דאם — I ( т * • т ןו I — • I • I ^

װעט פויגעלע( )די



 ״ װאבסט פעפער װאו װאויהנוננ יענער פון ענטלױפעןי שױן >ועט
 ־ײ׳ין װאוהנט אדער לאךךט ודאו , פדײנד מיין ,מיר זאנ איצטננר

? פייגענבױם ליזע פלה גלינןליכע
}אר, װײס איך ; ווייס למיער , ניט שױן איך וױיס דאס —

 ארויפ איחר .ער האט װאהך^ײנליך . היא ניט איז זיא אז
פערהעלטגיםע וועלכע אין זעחען ,קענען ןיט אליז זןא , פריװאתעט
. ראזענפעלד פרײלין ?יט דא 'שטײט
 מוז מען אנער ; שטאלץ זאגט , זיק גרײליך כןען ךאס —

 צוא אן שויין הײב איןי . איז ןיא װאו נעחן דער צוא ןעהען
»אויפךרעק ךא וױל װייס ארעךל פאר וואס > פעךישטײן
א אן שו׳ין ןיןז איך נעחם דאס — עתן, דער «  זאגט נ

 ניכטס ערי װעט ,שװעסטער טיין ײא3 אפט זײ^נךיג גרינשטאק.
אויש תהיג נאנץ זאןל מײן װעל איך א^נ ,חא^ק פעךדאכט אין

• ,קעגען פאךישע!
 איז , אךרעס ליזעס נאר טיד ניעןאה ׳ ?לירעי ׳ אלזא —

יס-1א באבע אונזעיע הא^ען סיר אמ ־ , אבענראבעגער
. נען־יהךט

 מיר : נע^אן אמ מגרעדט ;שטריק זאגט ׳ בךידער גוא
 ,קק * פךידער הערט איהר ׳ ^אךען .ק״ןי בליי?ען ניט יאלען
!?לייבק ניט מיר זאלען גארק
שרײט ׳ אנװענדען מענליכקײ^ען זאלען מיר - ’

 אך1 אונזעי אוג זאלעווען ניט נעלד אוג_קיק מיה .קײן ;שטערן
• ווערן אוי^נע^יהךט זאל

 נרינשטאק ,^ענאגנען נ־אנ״אנרעו זייא ױיגען רײד ריא מיט
 דער פון טהייל אײן פיהרען צוא אויס אנגעגומען זיך ןזאט

 אכןטאךק הויפט דיא אוג .טהײל אנךער ךעם ווײס אונ .כןאםעדיע
.זעלכפט ז.יןו ג«ן דײםטעװק שיוין וועלק

— :*2 —

עספױגעלע( )די



— 24

° ׳ •

 גיטזנ ־שטײנס . צײט אוואך געלאפען אייער פאר איז ןןס
אך, אין נעדײקטעװעט פױיגר״האפען  חאפעו זײא װאס רערז

# מיט ,אננענוטק זיןי  געקומען ;ײגען זייא אויכ ^אר .כ^עפטין א
 . שטײן הערעיש גײא אוױזיט ®אכען מיר מוזק ציל זימנר צוא

א 3י1א . לעז״ער עריליב מיץ .אלזא  . קום ,ניט ?יך פױלםט ח
* דאנען פון וױיט גיט איז ?ןס

 האטגעשעהען צײט^ס ,טאג זיפענטער דער יעצט איז ןןס
י ע  . ^אכט פאר איז . ואזעגפעלד פויגעל בײא סגןאגדאל ן

 ךאס איז ?גר . פרײלי]־ זעהר אהיים ^רקט קוטט שטלין העדעש
 העכסט געװען איוזם איז זיא .גאסלעדניצע רײבע דער פייא געװען

 אידזט ןערײט איז זיא $ז , געןאוט איהס האט אונ ,^ײנדליןל
אי אידזר זאל ר3? ווק , היידאטהק צוא  אריבטיגען געןען נ

 * זיין אין האפטיג ארײן נײט ש־ .אלהר ליבט $צז ,געוױיז
 איפעךן ל־ויפען ארט געהטט אונ היטל ןיא אװאר^ ;יט ,ציםמער
 צופרידענהײט פון הענר ו״יןדריא כייפיז ?לייר* ןרוים אין זײקער

 אישטיק אויפגעפיחךט ראס איןד האפ » : זין צוא ?נדט5 אמ
אי ̂ליך װיא , ג/ידײא איך .װערק אשייסטער נ  ךאס האט מיר ,נליפ

. אויס/ע^אלטק «לעס  דאךטן פלייפען זאל אײנער וןק אונ . .
 ,געמײנט האכ ^יןו , וועלכער , ח־׳ייס דעד אפיל,־ ! איחר ײא3

 אונ ,נעצייגען אפ אזיןי דאן חאט ,ז$$ת איין מיט איהר ליבט
 הונד ?ןײן .אלײן ?ויי פאר ^ראנעדט איך האכ גאלד_קאקטען ךעם

 ?ץ אלײן ; ארײן ניט איהר צוא יעטצט ין1'ש שטעכ^ט
 היגרא^הען ןועט.זיא מיר נןיט אונ אײנציגעי איחר הי;נט
ס אי פארלאנגט זיא ם! ה  אז , ןעוױיז איי^טינען , ?ןיר פון נ
 .אויפצוטאן לײכט זעחר מיר איז דאם א^נ . איהר 3לי .איך

 וועל שווינדעל אשטיקעל אניער ; ףט נאר איהר ליפ יןי4 ^אטס
איך פויגעלע( )די



 . עפיצינ נענרג איז כןאפף מיין גיםקאסע ,;נרדענלןען שוין איןד
 דער ,אנןאפף ®אךךךײען אלעטען זײא געכןענט האט וואפ ךער
 צוא אירױ , ךרײד?גל אישט/קעל נאןז אױםפינדק כןענען וועט

! . ליבע וואהךע רײנע מײגע בעווײזען ד. ה  אגוטער איז ,עם ה
 וױילע פעױאגט׳. אלעמען האג איןד ,װאךט ;נהךען געלעכטער,

ק ךיא אז , ןעוויזק ארוים זיך האט ;נט  אונ ניט איהר ײב
- ןענ^מק צוא געלד איהר נאר זובען  האפ אלײן אין־ אונ ,
 שװארצע אשטינןל ״ אלעמק ?אר האלט װײניגער ?ניסט איהר

 איז .יאז , אנמוטה)ק( האם זיא , זאנען זײא ! אאץ־ישע מיידעל
 מעהױ וױים איך . ניט פערשטיױןר כןין ךערויף בין איןד מילד.

 ךיזע . נאגעל מיגדםטק ליזעס םײן ווערט ניט איז זיא אז , ניט
 ארייצענדער , שינייא װיא ווײס :זון ךיא וויא ש״ן ע(טאה איז

 .קלוג זיא איז צוא ךער ; וואנגען איהךע אױף שפילט פוךפװ
 געלד נןיץ דןאט זיא וואם איז צרה גאנצע דיא . ןעראטען אונ
 פױגלען איןד וועל אלזא ; האפען מען מה נעלד אמ , ?יט

 דער . אײנלאזען ניט אױך איך וןעל ליזען אונ הייראטהען
 זיך זיא לאז ׳ דובעלן אץ נע^יכ־ןט אװעק איחר איך האפ וױילע

 . שטערן ניט וױילע ךער טיר ךא וועט דא אוג פערגעניגק חאפען
 ושלום חם וואלט זיא אז . גיט זאן _קײץ פון זיא ים“וג הײנט

 זאל זיא אז . גאל וױא גײטטער ןעװען װאלט ,וױקק ןןטוואס
 דא־ וויל זיא ךען ; ה^פ־ט יןו4< פץ ,וואךט אײן פױגלען ןאגען

 זיא אז ,נעש־ריבק אפילי פיר האט ךא ! ליבע װאהרע אךײנע
. .זיןי ז^הען מיר מיט , קומק װיל  מיר וואלט דאפ װיא טעהד .
. געפעהלט ניט . . ^ א ט גלײן איהד איןז־ ה ך ע פ ט  ;אל זיא אז ^נ

 אלי״עלא וןעגען אייעק ?אדז־ איך רק , ארט איץ ׳אוץש זיטצען
 ; קרמען לןענען יש־ין דא וועט ךאן אמ . וואכק אפאר אױף
ק  וועט ליזע . פייגלען ею חופה מיץ נאך דץ שוין וועט .עס ן
אי ; ;ןרגערן שטאלק פ,יאנח פון ;אטיךליןד זיך  איהר ײעל איף־ ;

 װײפ מײן אונ איוזר איך קפ ליפען אז , פער׳טטיץ צוא געןען
װעט פויגעלע( )די
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 אויף פאלק ־שוין וועל איך , נענונ דא איז שכל .זיין זיא זועט
.ה ה ה אפלאן . .שוין האפ איןי ! .  איז קאפףז אנוטער טאקע .
. וועלט דער ^ין אלץ פאר קערזשטאך ק דאךף . .  ? שייגנןײט מ
ק דאךך.  גאר . בלאטע אלץ איז ךאס ! אפע ? עהךליבכךטז מ

 ציא זעחען טען דאךף איצטער . אלץ םאכט ^אפף א§יפעער
 איןי װעל מאךגען .רא׳טער געקן זאל מאש׳^ע ךיא , שרױפען

 ! ה ה ה שטעךפ^יף איהר ליב איך וזיא ,ווײזען דער איהר
ט נןענ אפאר אין אונ  איז צ״ט דיא . חיפה אונדער זיין זאל «־

 זיא . . .קומען יף1אר ניט ;אל ליזע סורא נאר האב איןז . ק־רץ
. אױין ךךטעל אין אש_קאנדאל מאכען כןען .  איז פױגעל דיא .
 אנגעלעבט איך האנ שונאים אמ , פארזיכטיג פיל צוא
.אסף . .

א נ;עפי;ט זיץי האט דא  .ליזע ארײן געהט ״עס אונ ,טהיר ך
. פערװאונךעךט שטעהן געבלייען איז העתגיש

 איחר ערי פרעט ? ליזע ,אהער איצטער דוא קוטסט וןיא —
אנקו^ענדיג. שטאךק

 דער ךאך איז עךםטז , זיא ?ננטפערט ,אײג§אך גאנץ - י
.פאיעזד ךעם מיט גיקומען $ין איןל־ אונ' ,ריגע פון פאיעזד

.קומען ניט זאלםט דוא אז ,נעשךיבען דאך ךיר האב איןד — י
/ קימק ניט זאל איך ,נעשריבען האםט דוא וױילע אט —

 ,יע זאל איך ו ?ןיר §אר לױנט , .ניט ףר פאר נעוױס לויגט о% ווייל
.געקומען זיק

• מעיטער פאר דאס איז וזאס ,פאישטײא.ניט איך —
 מיט זיא זאנט , הערעש , טט גאנץ פאך־שטײסט דוא —
 זאלען יױאס ,וױיטעו . אויך וױיס איך אוג ,שטײבעל אגיפטיגען

 יף1א ףר צו געקומען בין איך קוךץ ? זמורקעס אין שפ;לען מיר
. התונה

 זאנט ? דוא ?לױדעךסט מאם ? אסתונה פאר וואס — ז
.^עךװאונדער־ננ ;עצוואונגענער טיט

טאקע פויגעלע( )די
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 אינךעש ,זיא זאגט ,הערעיש ,התינה אויף ךיר צו טאקע —
.חוץז איהם גױעוין אױגען איהרע אז , געפיהלט האט ןןר

 אבער זיך האט .ער .אצומישטער ^ט״ן געבליבען איז ער
 האב איןד ? התונה וואןןער : ווײטער זאגט אונ פאפראוועט גלײך

.חתונה גןין
 גייסט דיא : זיא זאגט ,שװינךלען צוא גענונ , צו הער —

 פאר פאךטיע אגיטע טאנןע איז ,עס ראזינפעלד פרײלין הײראטהען
.פײגעגבױם ליזע מיט וויא בעםער פיל ,ךיר

 האט .װאו^ה פיץ בלא אונ ח־יט גיװאךען איז הערעש
 אונ ױאךפען גענומק האט ,צים־;ר איפערין געהק ארום גענומען

 , פאפאךזעט נאר זיןר האט איהם וואש ;יךד דער אן שלײדערין
.ציין דיא טיט שנןךױיט אונ

.איהר פרעגט ? דאס ווײסטו װאנען פון —
.העךען זיןד לאןט נײס נוטע — . דיינע איז דאס אט .

!הערעיש מיר צו ליכע
? הא ליזע ,מוסר אןיסל זאגען מיר וואלשטו אפשר —
׳ וועךטער ^טליכע מיט אבקו־מק וועל איןד אז ,מיין ניט —

.טרעךין מיט אךער . .
? טאן וועשטו װאס ,שא —

איהר װעל אזנ , ראזענפעלד פד״לין צו געהן וועל איך —
, איןז מיין ;געטאבט אונגלינןליך מיןד האסט דוא אז , דערצײלק

 щ וואס ,אמענ־שען פון אב־שא^לען אביסעל זיך וועט זיא אז
 איהךע §אר .קענ׳ש ז.ײן אונ געפיהלע זײנע ,װארט זיין בײטען

 הערע׳ש וויא םו־חר אראיעלערין נןךיגען זיא כ/ען רובעל עטליכע
. איז שטײן

. װאו־טה גרוים אין געשרי״ק אויס ערײ האט !אה !אה —
א  געמאכט האט ,נײעפי^ט ברײטער איחם זיך האבען נאזלעכער ך
 , װעלט גאנצע ךיא שלאגען וועלין װאלט ;יר וןיא ] פויםט ךען
,צוגנ בײזע ךיא אנצינךען געזאלט האט אפײער אז ;שרייט אונ

װאס פויגעלע( )די
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ט... ארײן דא זיןד האט ;ואס שי עמי  וואס ? טהוטמען װאם ג
ק צהוט ? מ

 פאךישטעלט האט ,אישטול אױף נעזעצט אוועק זיך האט זיא
 ׳ איהר צוא צוא געהט הערלש .טיכעל איהר מיט או־יגען איהךע
 ; זאגט אונ הערצען זיין צו צו לײגט ,האנד פארין איהר :עהמט

 3לי איך ,טײערע מיין ,דיר פאר גאר שלאגט העךץ דיזעם אט
.גלױפען מיר ךאש כןענסט דוא .אלײן ךיך יור .  ךאןד ווײםט דוא .
.אמײדעל אשװארצוכע איז זיא אן .  איהר געגען פיןט דוא .

אבעןנאנע. אײן דיר גענען איז זיא אוג אנעטין׳
.ניט איחר הײראטחע טא —

• אסך געלד אפער האט זיא —
א וואס , ניט פעריש^ײא איןד — יזט3 דוא אדער ; רעךסט ת

 דזאםטו מיןי ;מישונע פאר מאבען מיןי ווילםט דוא אךער ,משוגע
.איהר וױלםטי הײראטהען אונ ,ליפ

 3א זיןד #ר רופט , זאגק ךיר װעל איןד װאם ,צו הער —
 דער ניט אלזז מען ,האבען רא1ט וואלט ;גר װיא ,קוכןענדינ ארום

 יועט ,עס . ־הײראטהק איוזר וועל איןז צו הער :רייד זײנע הערען
 פעךשטײסטו ,ךאן , האגד אין מיר צו געלד איהר קומען ארײן
.וועלק וועלען גטיר וואפ ,טאן נןענען מיר וועלען ,טיןד

 איהר ; ?גךגער מיט ןיא זאנט !איױםלאנד נאך ענטלויפען —
.עגונה אײן פאר לאזען . .

. ניט איןי וויל דאפ .נ״ן
זאלמט דוא אום אונ . ;יר זאגט , גטן איהר וועל איןי —

ארוים מארגען ךיר איןד װעל ,טאן דאם וועל איןר אז ,זיכער זײן
 יף1א ,רונל טויזענך צעחען איױף צו פינף אוי^ װעכסלק געבק

 איהר םיט חתונה מײן נאך אונ . װעלען וועםט דוא .פיל וויא
♦ אװערלע װענפלען מײנע שוין האבען , מיף פאךישטײםטו

 י 4 נעהמען.קײן ורעלען ניט וועט זיא אז ,איז וויא ״אונ—
דערויף פויגעלע( )די
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 דזאכ איןז : .ער זאגט ,מיטעל טױזענךר ךא איז ךערויף —
 א־שט;קעל דירך נאז פארין פיהרען ױנגען אפאנךע גינןענט

 זאל זיא / איגטריגע אײן אױפטאן קענקי איך מעל »שווינדעל
 , איינעם אונטער פיהרט טען צביש .גט מיד בײא נעהמען מוזען
 ,אבלבול אי־ר אויף מאכט טען ,מאבק צי איהר צו זיך זאל וואס

. ^יהם ליפט זיא אז . .אונ . . .
 געלאזט זיך האט ,פדאזע זיץ גי^גדיגט ניט נאך האט ער

 גלײך זי־ האט עס ; וואןד הינקערין !אױ ,אנעישרײא הערען
. װאנד דיטיגער דער פון טחיר דיא אויפנעריסען .  ,זעחט ךער .

 פון אוג , וױיס לעאן אן אנגע^טיצט ץצטעהט ראזענפעלד פויגעל
 געווען איז זיא .גױנשטאק ד• געשטאנען אין _זײט אנךער ךער

אטוך. וויא פלאס
 אנגעחאפט ןיןז חאט ,צוריק נעטאן אטךאט האט הערעש

אפלאט/ וויא זייטעךין ;ענוקען תאט ליזע ה,:קאפז פאךין
.פיױגעל — .  אינךעם ׳ אנעשו־ײא י>ר ;יט ! ךא זײט איהר .

 אבגעײסק וואס אידזם פײא זיך האט ״עס , געפיהלט האט .ןגר
.הארצען אין

 איןד : װעךטער געצײלטע זיא זאגט ,איך פין דאה , נא
. * געהעךט אלעס האפ Г י .לגוןיג אויף אײע .

 מיט גענאננען ארוים איז אונ געטאן .אקעהר זיך האט זיא
.נעאו־מט מײסען

. נעשלאגק גידער געבריבען איז הערעש
! אוועק איז פויגעלע ^אלךענע ךיא
ה — ה ה ,ה ה  אנװאלךיגער העךען געלאזט זץל האט .ה

 , פאטשבכאװא ;פעךזאנעןפוןנעבענצימער פילע פון געלעפטער
1 חהי ה ,לןאטעדיע שפילען אױך מיר״קענען , הערעש

 .פענסטער אץ געטאן אקוק םא^ינאלנע האט הערעש
 אײן ש(אױ געזעצט זיך האפען װײס לעאן םיט ראזענפעלד פ־ױגעלע

.נעפאךען אורעק ז.ײנען אונ איזוואסציק
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אדי פויגעלע( )דיא



♦ אײנער זאנט , געפלײגין אוועק איז פײגעלע ךיא —
• אײנער ;אןי זאגט ,פליט פײגעלע ךיא —
 נינומען אלע האבין 1 פליט אפײנעלע !פליט אפײנעלע —

.הענד דיא ?יט פאטשק אונ ^כײ;נן

— 30 —

עה, אץ־ * נײגעריג ביסט״זיײער תא אז לעזער׳ מײןליפע ז
 געאנגען צ־ איז אזיא וויא ,וױפען וועלץ װאלסט א1ר ,חלש£ דוא
ל ךיא  האךץ פרן אפיםל אב זיןד צ־בע ,ווארט ;רןאמעךיע ־שט̂י

 געהם , העו־שען ארמען ךעם ליב צױא האםט דוא וואס ,ווייטיג
 איך וועל דא־ ,זיןי צוא קום אונ וואססער .קאלטע אביסיל

. ערצײלעז דיר ■ ־ ו ז •

 אז ׳ לעזער האןצינער ליב מײן ,ךאן־ װײםטו ךאם
 םיט אוואנד איגער אוואנד געװא־ױנט האט 'שוועשטער גרינישטאקש

 1 אךיגע געווען איז וואנד ךיזע אז ;שטײן הערעש אונגליך^יבען דעס
 אין .זיך טוט ?גס װאס , גיהעךט אלץ זיך האט ?נס אז ,פךעטעד פון

 איז װאגד ךיזער אין אז ,וױמען אויןז ךאךפםטי וױיטער .?יםטער
 >< אבא\עם מ־ט פעךכןלעבט נעװען איז זיא נאר , אטיר געווען

 נײך אפטער נענומק האט ,אפטאך יענעם נאך , וױךער גױנישטאק
 הױז ךיא קױפין אונטער .צ״ט פאצט ךיא פאר שוועפטער ז_ײן צוא

 , ניהאט מויךא ערי האט , בריף ךיא שײקט ערי װעלכע מיט ,מייךעל
 * בעךעכענט האט ווידער ;זאנען יס1א אים זיא וועט פילײכט

 ״ער חאט אלזא . פאצט יף1א בריף זײגע אוועק אליין טראנט _ער אז
 איז בײא ךער . שפאלטע טיר דיא אין וואנט אין אלאך נעמאבט

 האט גרינ׳שטאק אונ ׳טיש ישךײג הערעשעס גע־שטאנק עאד';
 3גנריפ? .אלע צװיישען .שרײכט ־и? וואס , לעזען געפןענט לײכט

װאכ פײגעלע( )די



 ״ער װאמ אבייף ;נךזעהען % האט ,שױיבען פלענט הערעש װאס
 אי אינהאלט ךעם אי עךפארען אױך האט -ц? .ליזען זיץ צו שיייניט

 ן ״ער.ניזעל׳ען האט אינהאלט דעם פון .בריף דעם פין אךרעםע ךיא
 ,קיםען צוא הײלק ניט זיןד דװ־כאוים ןאל זיא איר שרײפט ;גר אז

 מיטי אלם האט.ער ךאס .װאכען אפאר איױף אוועק פארט ״ער וױילע
 נעמאבט ?לײך האפען ז.ײא אונ , וױיס לעאן אונזעי געטײלט

 גייט שטיין הערעש אז ,דופעלין אין פיעענבױם פרײלין צוא אבריף
 ■אמת איז דאם אז איעוױיז ,ואזענפעלז־ פרײלין ?יט האןען חתונח

 צוא איז עם ן װעלכ פון , בריף העדעשעס איר פון האבען זיא גןען
 האט ךאס .קוטען זאל זיא ,ניט דוךבאױס וויל ערז אז ׳ זעהען

̂ען ניט גע.גןענט זיאניט א .?לייי  זיא אז ,געװעןזיכער זײגען אונדי
. קומען געװיס װעט

 אז ,גירענינט אייס געהאט האט װײס װק טאנ זעילבק ךעם
 ;יר איז ,בריף זיין נאךיפארעןז צוא קומען דאךף פיעענבױס פרײלין
 ;ױל זיא אויײ : גיזאנט איר האט אי־נ ראזענפעלד פײגיל צו אמעק

 , ארענטליכקײט אי־נ אױפךיגטי^סךיט שיטײגס אין צײגי־ן ןער1אי זיןד
 אוג זעהען אלעפ,קענק זיא וועט ,ניץ מיט אים טיט זיא זאל

 דעם אי־נ ,פאךשלאנ זיץ אג^ענמןען גלייך האט דיזע .העךין
т ויױיסען ךעזעלטאט а שוין .
 איהר געפײעךט ראזענפעלד פריילין מאט אחש אטאנאט אין
 אוג גוט מיךקליך געווען איר איז װעלכער , װײס לעאן מיט האכצײיט

 מיר וויא נעליבט .ריכטינ יף1א איר האט ןץעלבער אוג ,טרײא
 גיפונק האבין אירע ?עװעךןער ^ע^עןענע אלע אי־נ ;עמיין דוײפען

 אויס־ וויךנןליך »יןז האט װײלע ,פונד דיזען רעכט זייער פאר
. איהר צן )יגע איגיגם^ע זײנע דמ־ןל אלעסען פ?ן געצײכינט

ענדע
פײנעלע( )רי



געשיכט שזארגאנישע אללע דיא
בלאשטײן ה׳ כאת

 טהייל 4 כהן דער
 טהײל 4 װעלט פינסטערע דיא
קארשון דער
 טאן אלעכעדיגען פון אלטגה אײן

 הויקער אין אקלאפ
 מת לעבעדיגער דער

 װײבערניק צװײא
בדחן דער

 כלה רוכילדיגע טויזענד הונדערט
גולם דער
 גיפלױגק אװעק פיעעלעאיז דיא

 פקחות דיא שפרינצע
כלה אויסגיבראקירטע ריא

י המכונה שײקעװיטץ ה׳ מאת טו « ,
 איד דערכשערער

 יתומה בלינדע דיא
 פרויא אײזערנע דיא
 האז שלימזלדיגער דער

 װײבער דרײא פון אםאן
 צדקנױת דיא

 אדיע בלוטיגער
 ? בארד מײן איז װיא טואלד

 טאלצע מומע דיא
 אנטיקעל דאס

 הימטעל אין אשפרונג
 זאק אין אשד

 אלײב פון האניק
 װאלד אין פרינצעםין דיא

 קאזאק ראשקעלע
 זאהן פערלארעגער דער
 נגיד נאײער דער
 רחלע שײגע דיא

 הגם בעל דניאל ר׳
 זיגעל דער
 הושענה פםולע דיא

 אװײלע אויף אחתן
 אנגיפײפט

 קומט חתן דער
 פריקאט אויף אכלה

 שװינדעל ערד'אונ אונ הימטעל
 מויד װײטער כלה אוים
 שטײנער פאר גאלד

בהור ישיבה

 אױפלאגע)פערלאנ( טײן איזט ן
 פלאטקע מאדאם

 אשיכן אשפיטצעיפון
 ערן גן אין גיהינם פון

 מפלה המנם
 מאפס יאקעל
 אעלעבער אלוננ
 זלטן אונ קלמן

 ברײנדעלע
 פעטש פאר געלד

 בוף יחיאל
איציקעל

 ־ אין-גאז אשנעל
 פײער אין װאםער פון

ארויפ באד פון אנאר
אשער6ער6 אנדערע ון6

 נאז דער אכפרה
מלוה דעד

 געלם דער קאשמאן ר׳
 הלעבען װײבעל אגיטראײע־

 צדיקים דרײא
 צואה פאטערס דעם
 צואה רמיט״ם דעם

 באנדע רויבער
 יתום האלבער

 שיף אײנגעפרארענע
 װערין צו קראיק גיך מעטאדע אנאײע

 שטש ליב ר׳
 װאלד אין קײזער
 ועזובה שלמון

 האן שװארצער
 חלוםות פתרון

 באראן דער
צנײע״ט שלתי

 ביט^ער טוב ױם גוט שטעי׳ ר׳
אלײן חײציקיל

 צונזער ~ עם שירי , זינגער דער
 קליבאי-אװ —חדש קול , עקרה רני

נעיםים שירים
 זיזטער ה׳ טאת םפירה דיא

 טהײל צװײא קרילאװ באסנע
 טהײל צװײא טאג אײן טױזעגד

 בער טיטען עזריאל ר׳
װאלד איז סוכה דיא


