




 אבעף אמאל ,מאום אונ אלט יטדין זיא איז איטצט
 גאך זיא האט לאנג ניט גאוי .געווען ^אן אונ מנג ךא איז
 אױף נאל האט װאם ,יעךערער אז ,געבליהט פךעכטיג זא

ען איהרי עב עג ק/ בלי  װאונךעךט פער גאפט, פער איז ,א
ש ךער בער שמעךל אפילו ,נעבליבען שטעהן  כמה פון פח

 אראפ נידעךיג נאנץ נןאפ׳ף ךעם געטוטט אויןי ׳טניםיהאט
 רײסען אפ געקאנט ניט זיןד האבען אויגען זײנע װײל ,בײגען

 איהו האבען לײט ױנ^ע פי#ל ;איהו־ אויף קוקען צו ניט פון
 פאר ךער .נעז.עהען הלום אין אפט גאנץ געזיכט שא^ע כילד
 ,"שאנע ךי ״רײזעלע גערו־פען נןלעמעניץ אין זי מען האט
ך ױנגע ען אכ ה ט ײ  דאס פױגעל״,נאר #ךן נן ״די גערופען ל

 פױגעלע עךן גן א ווי שטאלציערען ,צעווען ריכטיג ניט איז
 נין אידזרע מיט ,פעדעךלאך לאנגע שאנע איהךע מיט

 ,געהאט צײט כןיץ רײזעלע האט - ,פליטעךלאןד גאלדענע
 יאהךען כןינךער איהר געהאט צײט הןײן גאןי האןען דענן^ס

 געװען פערנו־מען הערץ אונ לןאפף איהר יטוין אי> אוועק,
 איז זיא ,אמת .געפיהלק אוג מוךטבות אנדערע גאר מיט
 »געישטאנען שפ;עגעל נןקען פעךטרא^ט אפט גאןץ זיןד

געטראנט י ’ )מצטז(



 ,שױן וױ נאר ,זיך ווענען ניט דאנן זי האט אמנױ געטראכט
.איז װעלװעלע איהר נןאג ווי

 אײבינ אױף ,׳טטענףג אויף איהרער איז װעלװעלע אז
 ניט צווײפלען גאר ךעם אץ ,גענלײבט זי.?נךענסט האט

 האבען בעכןאנטע איהךע אדי׳ןי זי, נאר ניט אונ .גענןאננט
 געהאט יצייט ך«אט מלאף דער אײדער גאןי אז ,גלײבט:גע

 אונ ךייזעלע זײ, ־האבען לפלוני״ פלוני ״בת רופען אויס
 ךעי אונ !זאמען צו פערבוגךען ,פעךבאפט זיך ,װעלװעלע

 אין אייז שמךיהלס אברהם ךוואיטע גרונע ױען זײן קאנןז פאר
 ־חיה איז געפארען אטאכטער האט זיא - געלעגען .קיטפעט

 מיט געלעגען פאךהאנג אונטער גאןי שמואלס אהרין לאה
• װעלװעלען מיט זוהן, מגפארענעם לאננ ניט איהר

 צײט אײן יאין האבען לאה היה אזנ ךוואשע גרונע
 ארום ,געבךאנט .קינךער ש־שטע ױיערע וועלט ךער אױף

 מענשען פעךזאךגטע פמיל געפאךעט איום האבעןי בײדען זיי
 שטיל בײךק.איז זײ ארום ;געקוכןט ארײן אױגען ךי אץ זײ
 ;ברוגז׳ךיג ווי ,אגגעבלאזען נעגאנגען ארוט באבע אלטע א

 בײךע זיי א־ישרת׳טע^דען געוואכט האט ביידען זיי נעבען
 מיט זײנק אונ געװארען וױיבלאך צײט איאהר .?יךסט זײנען

 געזעפען, אויףרןאסט בייױמגך^עלטערען נאןד מאנען זימןרע
 נעטראגען ארויש צײט אייין אין נאכהער האבען בײךע זיי

ךרויסען. אין קינךער זןמזרע
*I װאס ימצבה( .אװעכטערין
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 .טײץ ,מיר קום.צו ? נלה דער אױף איהר זאנט וןאם
 ж אונ ,חוןן א^אניגגןער פראן איז טיר באי ,זעה חמת׳ל,

 אויןן רײזעלען האגד איין אױף לאה חיה נעטט ךטענדיג
 צושטאלצק אזש ווערט אוג וועלוועלען האנד צוױיטער דער
ת’ פאר ה  פזן ,ױןי ׳טפיזגלען עופה׳לאך ךי ווי קוכןענדיג ,נ
 ״גרונע צו איכער פייךע זײ געהען האנד לאה׳ס חיה

,װ. ז. חאנדא. ךי אויף ךװאשען׳׳

 אץ נן^דעו ךיא אהן פרומגן צוויי ךי זיך חאבען
 ״וואה .געוףנן: פראצע ךי.ןגךשטע איז ,,בעגעגענט ךרויםען

ה ״ךי - ? חתן״ דער מאכט ל  קויפ אוג מאכט?״ וואס ן
 געבעך׳ל״ א ;נפעס איז ״טײנס :גערעךט אויס איינע האט

 ־אוג ב^אונרוהיגען צו צוףיטע ךיא געווען גענונ שױן איז
ק געלאפען גלײןז $יז .ווערען נעװאר שװאכקיכךנד ך

 , צייט ךיא וױשען ניט גנוי פןאנן.מען אלוא
ק ךעד יףך האבען וועלוועלען רײזעלעןטיט ה ע  ‘אזנ-אײגעו ז

ע .זײ װאוםט» ד.ער צוױייטק »וןיחגן ה א ^נ ףן ױ קז פ א  $ןן מ
 ■■וא^נן-און <צו ןאןהער 1האןען ןיי ,^נעוויעגט אייןיווױגגעלע

אן ־אין ,•פעךךלאך מ ,1ןףנל , צייהען איין א ט ל ג ^ ^  ג
̂יא חאפען שפעטעיר אבי׳טעל נאך ט3ײ3 זיף ן ^ הי ע ^ל  ,?נ,

ם » ,מגלעזען גיכלאך זאםעןי צו מ ^ ען »ן »^ .в р 
ר ^קיון *ון רייזעלע שוין האט’ -עגךליך אונ ג  זאןד ^

געטראכ» י )ט*גה(



או ,ג׳עטראכט  ווי ,יטאן ווי - װעלװעלען איהר חיענען נ
.־ !איז לןלוג.^ר

 פון בײדע זײנען ךװאשע גװנע אוג לאה חיח
 בײךענס גךאדןױמגוע אײן פון ,גאס אײן פון ,קלעמעניץ,

 ךי פאר גערעפענט כןלעמעניץ אין זיף האבען #לטערק
 זײנען בייךע זיי ,לײט מזךח ךי פון בו^ים בעלי פײנםטע

; געשפאצירט זאםען צו האבען ,געװען חבר׳תעם י אלזא
 א מיט בעגעגענט גיט זאגאר זיף געהיט בײךע זיןי אונ

 בײדע זײ ־ שטאט זיי^ר גאןי ניט װאס ,מײדעל אנךער
 זיך האןען בײךע זײ ,כןינד ארום א געווײכט אויס האבען
 דעם פערבאטען שטרייגנ אונ געמאכט .קלײךער גלײכע

 זא וואגען ניט שוין זין־ אנךעיע _קײן זאל ער ענייךער
 זײנען בײדיע זיי .גענײהט אויף זיי האט ער וױ ,נײהען

 האט בײדען זײ נאר ,געווען קלונ גאו ניט ,שאן נאר ניט
 צײט אײן אין איז בײדען זײ |ײ■ נדן, אפיולע געגעבען מען

 זימירע רוהיג האבען בײךע געװען,זײ חתונה ,תנאים
 חבר׳תעם ווי ,נאןד אלץ זאמען צו אונ געהאךעוועט יקינךער

 איז צײט ויער מיט ,פי#ל גיט יטױן אבער ,פעךבואכט
אלעס' )טצב«{-׳( :
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 תואיציע נרונע .געװאוען געביטען אום ,פער^נדערט אלע&
 ,לאה׳ן’ חיה צו טךעטען צו צו ג^וואגט ניט שױן זיןז האט

 אישז ,ךיססען פ/יר נאז ךעם הויך זא *׳טוין האט וועלכע
 שוין זי האט חבך׳תע אלטע איהו מיט זיןד בעגעגענען זאנאר

.געוואלט ניט
 אין נלײף זענען שמךיה אברהם אונ שמואל אהרן
 לעם געיבען אײנער זאמען צו זײגען .אגגעקומק קלעטעניץ
 טלײתים׳לאך, ױיהע אין בײךע געשטאנען מזרה אין אנךערען

 נײהע גלײ־ זײנען בײדע זיי ,זילבערנע._עטרות אין בײךע
 ךי זיןד האט דא !א אוג ,געוואךען זיןד פאר בתים ב־עלי

 ,קױלען צוױי נאנצען,,ךי אין געדרהט איבער ראךעל
 ׳ פעךשמנךענע אין זײנק געלעגען, זאמען צו• זיןי זײנען וואס

 גאר שױן האבען זײ געפאלען. מקומות ווײטע גאנץ אין
 . שמואל אהרן מען רופט דעם^ףטטען ,נאמעניש צו אגךערע

 װארשא, אין ױטצט^ר אנאגץיאהר וױייל ,װאךשעװער ךער
 כרענגט .ער ,סכות אויף אדנ פסח אויף נאר קומט?גר אהיים

 כיד טוב יום א מאכט ̂זען אונ געלד אסןי , מתנות טהימגרע
 שמריה אברהם שױן מען חפט אבער צװײטען דעם ,תמלןד
 ״אריסטאקראטישער דער אפילו איהם רופט מען מלמד, ךער

 האט ער ווײל מלמד״ ,,:ביו״שער דער אךער ,מלמד״
 נעבען נאז די ךײניגען .זאלען תלמיךים זייגע אײנגעוואהנט

 חלר אין ,אנדערע אלע בײ ווי ,טיש נעבען ניט ,ציהר
כײ )מצב־(



 צייענ׳ נים_קיץ ,ךבעצען ניט״קײן נעווען גיט איז איהם בײ
 ביץק,פאר פאר ברעטער אלטע ניט_קײן שטוץ, ניטכןײן

 גערופען איהם■ מען האט רעפאךמס אײגיגע נאןי אונ ך
ק כןגזזער ויײכע אלע אונ טלמד, גכיך׳שער ךער ן א  בײ ה

 האבען נןלעמעניץ אין מלמךים איבערינע די געלערנט איהס
• געװען מנןנא שטארק איהט

 פערדװם מיט זײ האגען - ? איהר מיינט װאס -
ק ךארף יטליס-מול צןש - ^עזאגט  נאןז מזל; האבען אויןי מ

 ,בעקאנטען אלטען זײן געװען מכןנא האט״ער אבער ^עהר
 דער נרויש ווי בעװאוסט ניט איז וועמען אונ ,^מוא׳לן אהרין

? זײ צווישען איז שי*ד אונגןזער
 וועלוועלע פון ךער נאן־ האכען נאר געװאוסט ניט

• יײזעלע אמ
 אונ געלעךענט שטױה אברהם ביי האט עעלוועלע

װק  פלײסיג״קײט גרויס מיט האט ,ױנגליןי בעסטע ךי פזן גע
 דאס אוג געטאכט שריטע פאר ישע1גר אוג געלעהדענט

 .לעי • ךײזעלען זיץ צו נעבונךען צו מעהר נאך איהם חאט
 ארויש אוראקען גלײכע רייזעלען אונ איהם פלעגט אליין רבי

 מיט זאמען צו הײסען איהם פלעגט אלײן רבי דער ,געבען
ק רײזעלק כ א  ךעכענונג אונ איבעךזעטצו־נג ךי אוךאקען ךי מ
א ד ר אונ  זאגאר ךאפ געוואהנטיגעװאךען אײן שוין איז.ן

 געלעהרענט זיןי פאר ארוים/ חךר פון ^וין איז ^וענן
” אוג ’ )ו«כה(



 אזנ געלעהוענט ?גפ האט נעלימגנט בינלאך אונ
 ױין אין ווענן אזג .רייזעלען זילן מיט זאטען צו געלײ?ננט
 געפיהיען זוךיגע הײפע י^נע *גחווענןט זיך האבען חערצען

 האט /גר ,רייזעלען צו נעװען сувг איז ליבע ױנגער ךער פןן
̂ךעךן אפ געקאגנט ניט  איהר ,שאנהײט איחר װאונ

.פלײסיגגןײט אונ קלוגיטאפט
 ווייל ?יט לעהךגזנג צום •געווען רײועלע איז פלײםיג

 װאהרע ךי איז ־בילדוננ גאו־ אז ,מנװען מו-ךה האטי זי
 געפיהלט, האט זי זוײל *יט פונעטגעבען, נ׳טמה

 ,געבילדעט שטארען זיך שןלדיג א־ויןי .איז אפרײלען
 באלד אז ,חאט.געװאזסט זי ווייל נאר ,ײין צו געלעהרענט

 אמוועט פראגען איחר וועט וועלוועלע,#ר קומען וועט
 צו>גנטפעךען? וואם ווישען ניט וועט זי ואיז ,ישאן זײן דענן
 הײלע, ניט ,פיךבטעךליך ניט זא איז היטעל אין םלאן־ הןײן
 ,געווען *ועלװעלע איז איהר בײ געאכט ■אונ הײליג וױ

 ןי פעךגרײטען זאל זי געבעטק זי האט ווענן אונ
 װאונש זײן ,היטען ניט וו־ארט זײן דען זי כןא;ן ,אוךאנןען

? גיט.^רפױגלען
 ניט ,געווען יײן קמדעךיט נאןי 'איז העךץ וועלװעלם

 ,וואךט יעדעס ;ישלעפטס ®־ן פאלשקײט פון נאןי געװאוקט
 דער פון טמןף אמ געתגדט רײזעלק מיט האט ער וו-אס

 אז ,וואמךער _קיץ שוין איז אלזא אונ ,ארױם נש$ה
,т а д חארענרינ
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איהף שטעלט וועלוועלע וױ ,מאל ערשטע דאם האיענךינ

׳זי האט ,איז ליבע זײן .;גרענםט ווי גרויס, ווי פאר
איז ועגענבויגען אין זאגאר דאם ,געפלאמט .זא ,רײזעלע
מעןזאל האנךען פעל ניט הןאליךען צױבעךליכע אזעלכע
• פערנלײכען פנים איהר צו הןאננען

;געווק אלט יאהר ךאנן.אכצעהן ױינען בײרע .זיי
פיהלען זײ וואס ,פערשטאנען גוט שױן האפען בײךע זײ

.רייךק אלויס געפיהלען ױױגרע געהאט וואךטעל אדנ.גענונ
,דעמבע אלטע די ,בױם ךי געהאלט האט זײערעךײד

געהײבען, אויף שטאלציג קאפףזךעם אלזא אפשר האט אונ
האבען ,גלאזען ךי ,בלומבען ךי ;הימעל צום ביז אשז

דער אונ זיןי, האלדזען זײער ,זיןי אלמען זמעו נעזעהען
געזעל׳ען אױם צויבעךליך זא מילד, זא אפשרהאבעןזײ פאר

ביז פףהלינג _קײן אין נאןי וױ ,מאל ווי.קײן עפעס
זיױגל פון רויישונג די געפיהלט האט ,סאלאווײ לעל ;איצונד

זא ;גר האט פאר דעל אפשו אונ העךצען ,׳טטיךמשק
דער אונ , זײנעטרעלען. צעגאסען צוכןנאהןט, געפילפאל.זי־

: וואלטעל לי געהארט לי#ד׳ל זײן אין זיןי האט אפשר פאר
איז פראכטפאהל■ ווי ,שוין ווי בעטראכט, ,זעהט

לי^בע ’ פלייהייט מיט נאר פול איז וואם ,’װעלטעל גאטעם
י ן נעזאנג״ אינ

אלט ,בליהען ביי׳ן איז בלום ך שאנעל וואס
האסליגער ̂צט־י(



-  и  -
 אונ װיאגען בײ׳ן זי איז יטלעקליכעל אונ העםליבעל

 איז, טעמפעל דעל הײלינעל וואם שאנעל, וואס ;וועלקען
 #ל■ וועלט לײננעל אלפ ,הלבן זײן איז גלעםעל אלם

 וױ. ,טלױעל״קײט ך איז גאים ווי אונ ,כעכןלאנט
 ,שאן אזא װענן ׳ הרבן פונעם לעל.בלאןי איז אהננרענצענל

 ,גענןעהלט איבעל פלאטצליך וועךט וועלטעל גןי^לן׳ךיגע
, פעללאלען אונ פעלוױםטעט

.3,־. ^ >
 אפ שמליה׳ן אבלהם ׳לעבען לאם האט מאזס גאל

 אוב האפעגוננען זיינע איהם האבען ווײט גאל ;נענאלט
.פעלפיהלט פאגטאזי^ם  אין .איהם זײ האבען געבלאכט ,

 מעג לא.קיין גיט שױן איז щ װאו אלט; אײגגק אזא
.צוריק זיןז .נןעהלען אום . .

 !יינע בײ שמױה אבלהם האט ביעלניאנםק אין
 ,פעלבלאכט יוגענד זײן נןינדהייט זײן עלטעלק אלעמע

 אנ^סט, מייט זאט געװען צלות; דיחקות, גץליטען האטי
 פון וױ>נלעל־טעם דעם געװאוםט ־גוט י ;ביטעלנים מיט

ם.פו^קאלט חזנגער»  פ;על י1איהם,װי,נא האט אפעל ךא
 פלײפינ זיך נעקלאפטיגט ,געמוטהיגט ,נןינךעל ױףשע

ל........................ןטצניז( י ? ב י ’א



 טיט נעלעהרענט האט־ .לעהרנק т נעןען איכער
 אפ געקאנט ניט• איהם האפען יוךעןי התשךה. גרויש
 דאןז איחםיגץבענ^ט. מיט זין־ האבען ווײבעד ,לויבק

 ,ביעךנץאגםק אין כןלוץנינןעס אלעי ווי געיוען/ ניט איז
 יקלייזעל פזן װאנט פי^ר ךי אז ,מעהר וואפ ,בטלנים אלע וױ

 ,ניט זײ װײשק הרובע נעבק שטענךער אוג.זייער
 אונ שרײבען נוט אױןי לעהךנען אויםער ?גר האט גענןאנט
 געווען איז ,פי^דעל אויפ׳ן ^ױעלק אוג זינגען גזט לעזען,

 *שוט איהם האט ביעךױאנםק ,טזגלות אל* אין מושלם א
 _ער האט נעװאוםט .געחאלטק זיןי ביי צי^ױגג א פאר
 מעדג^אגם^ער וואס ךאם, ̂אר ניט ,אנךעךם עפעס פון שוץ

 װעלט אנ-אנךער צו איהם האט געצײ^ען .ווי^ען ױחגן
 פון ציהעגיש אזני נעלמ« ךי איז וואם נאר • ל*נען אץ

̂ר איז באלד ? בחוך׳ל ױף^ען אניעךניאגפנןער  געווארען _
 האט מחותן ךער וואם ,מתנות ךי אויף ק^קענדינ ,אחתן
 מיין ״צו וואךטעד עטליכע די מיט גע^יכןט’ ײן1א ואיהם

ב/ שמךיה אכךחם זוהן געטהרימגפ אמ >$גבעף #  האט ל
 פאטער שוויגעו זײן.קינפטינעוז אז נעעטעלט/ פאזי

 זאגט תען? װאם ;יכןינד א פאר ווי איהם פאר זאו־גען װעט
 שניו אונ אײדימ׳ם אטעניפ־תפטזײמ! אד ר^״י, ?זט• דעגן׳
̂ןן  ״אונ געקדהןט מתנות ךי אויף אלץ האט ? טאבטער אונ זז

 שאנע נאר מחותן זײן איהם װעט שטעגדינ אז נענךנפ*,
מתנות ’ )מצנה(
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ךנ .שעננןען מתנות ק עז  װאם ,בףעםלאך פלה׳ס ךי ,ל
 אויף ,אמאל גילךין צווײ פאר האט /קלויזגיק דער חףםיעקיב
 ,בלה די זי, אוג צוקעךזיעס גאר ,מליצה/דיג געשףבען

 פלאים׳ךיג א מיט פעךצןלןט, געשריבען איבער האט
 אין וואס אכלה,י פון ג.עפאגטאזירט ?ר האט - ,געשריפ^ס

 מיט געװארען פול איז הערץ זײן אין ;גלייןז אלײן ווענוס׳ן צו
ר ? ניט דע.נן וואס פאו ;ליעבע  גוט זיןד דאכט שוין איז ̂.

 ,פערליעבעניש םון מ^שות פױגל מייט געװארען בעלעזען
 .קעגען ניט ,אינטרינעס _קײן דא ניט איז דא וואס? אלא
 וועג אין שטן דא״קײן ניט איז ,^לטערען ךי פון ווילען דעם

ד.ג. ג. א.ד. קן אמ וואס בכןי? מה א.  אהן ‘אזויגם*׳ ד
. ? זײן ליבע _קײן דען הןאבן דעם .  האט איו^דולד מיט .

.חתונה זײן פון טאנ קליכען;גלי דעם אויף געװאוט שוין /ןר
,אללעם לעבט דער ,מען זאגט ,מענש אלעןעךימגר

 אברהם האט געלעבט איבער איבער. אללעס לעבט אונ
 איבער חתונה, דער פון טאג ^ללקליכען דעםי שמויה

 ’,פון.קאפט יאהרען ךי אויןי חךש האניג ךעם געלעבט
 זײן דער.זעהען אונ זיך קוכןען ארום ג#האט צײט שױן האט

טעות/ ווילךען
 זיץ מיט זיך ךךעהענדיג פאטער, שוױגער זײן
 נעמאבט אפ שטיל האט ,חופה ךער אונטער טאכטער

געשטופט גאטאךאפ איז געלויבט שפטרני״, ״בו־ץןי’ בלקה ךי
’ פון )מצגה(
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ט ,*ויאך ^ע׳ןטר׳ט אפ ,אהויקער זיך פון  ■וויאפ דאסנןאם
ם,1אר איהם איז ^רהאטגענעסען  מיט זאגט, מען וױ י

ט א  ;גס או ,מאנט דעו איהם מען האט מאל יעךעס ,ב
 איז .גןאםט-אײךימ׳ס ,יאהרען אמאליגע דא ניט שױן איז

 גענומען ארויס מעןהאט ארוים, מאךע פון הייגט שוץ
, דן םנ ע  ניט, געהט ..עס אז גאר, ,האנךלען געפרובט ך

 אין אװעק זײנען נעשעפטען אלע ,זיןי רײם צו כאטש איז
 געלאהגן אויס זץ־ האט ..עפכןים אלע פון ,#י־ד, ךער

 אמלמד, ווערען מעןמופ ברירה אין ,אוג.קלאג טרױעךניס
• געווען משכיל א ווײפ - בחור אייז..ער אומזיםט ניט

ט וועבןס׳ן יזיין ע א ק ר ע ^ ט א  אפשוט׳ה גאר איז זיי - ה
 וױיט איז אונ קונצען אהן ,חכמות אהן ,דוואשע נרדנע
 .^לענד #ר איז געבליבען י שלעכט .איהם פון ווייט גאנץ
 ווייב דאם כאטש > עלענד .וועלט בךײטע גאטטעם אויף
 איהם געלאז.ען’ ניט ;איהם וועגען ג^ארגט שטענדיג האט

 דרױסען אין יועבן אמאנטעל, אהן ךרויפען אין ארױש
 דאם זאלל ״עם געהיט האט ,געווען _קאלט אךער נאם איז

 איז״ער #לענד צײט; ךי צו זײן טריננןען אונ עםען
 אפט פלעגט חגה בתיה שוויגער זײן כאטש געו־וק,

״יווי ,גוטען צו לעהרגען סאנעווען, איהם קזמען
 רןינ׳ךס איהר געוױס זוכט וואפ ,פרײגד גוטער אמת׳ער א

 האט מאל אײן גיט כאטש ,געוןען איז?גר ;ילענד ; טובה
ןײן )מצכה(
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עי נע׳י^לה׳ט שול אין גענװאלךעוועט ברוצזדיג שװעל וײן  י
 • א״עליה אין אכידיעט אייךים י יזיין האט טען װאםי ,פאל

 האט - אבי-ווער?״ שמױה אברהם טײן ?נפעס איז ״וואס
 נאןז־ אלץ יזיןי האט שמליה אבירהם אונ גע^ריהעף, ןגל

.געןזיהלט י ^לעגד
 טאכטעל >_ײן איז לעבען אין טרייםט איץצינעל זײן

 אונ טךינקען ,עסען זײן פון געשפאךט אפ האט .נעװען
 ווייט ווי בילדען/ טאכטעל זײן נעועהען אונ כןלײדער,

 איז פלײל אונ גליקי שען;גרױ זיין צו אונ .איז מאנליןי נאל
.געלעהךענט אוג .קלוג ,ישוין כשוף׳ףג געווען טאכטער זיץ

 מיטיזײן .זיף האט שמױה אבלהם ווען ,מאלל אײן
 האט פײטלען, פאל פרײנד זיין פאל בערימט טאכטער

:געענטפעלט ^ווײטער דער איהם
זעה ,גלײזט ת ,יטמליה אבלהמ ,דיר זאג אץי אונ - • 1 т • ׳ - :т т : ׳ V

ךיל; איןי זאג גליץט, ח
 ת מײנםט ךענן צו פײטעל מלמד, _קיץ ניט זיי

 ניט ,וויםענד сяк זיין מום טאכטעל יװ־ישע' у אז ,באמת
ט ענ הל ע ^  לעהךגען אזינד פאל נאך ה לעהע?סט ייען צו ו נ

ם ,אכער פעלג.עס ניט ? אטאכטעל ע ד על ^ ױ א  איןי וואס ,^
 אץ אגעשמאק ’איהל גייב ,גײוןוט איהל דאמיט ןנטוױקעל

 פון שץןזאל דעמ’דאמיט אוים נאןד איןי בעשעל ל^בען,
ם דאמיט ?ילךע אין־ ,נאכקאמען איחלע ע  פון ליסט ן

מײגע )»צגה(
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ביי למנגט קינדער פוץ גוךל דער ווארום ,אײנינןלאך טױגע
װענדעט- איהר אן אלעסווערט איףטוים, מו־טער ךער  נע

ען ומי־שטו  ישמױת אברהם זיןי האט - ? דעופון ניט י
- ,היטצט י צו

 ננין איך אז ,שמךיה אבוהם ,דאף וױישט דו -
 _קײן פון ווײש איך ,מלםד אןשוט׳ער ,ווי ,מעהר נישט

 - ,געענטפעךט חהי-ג פײטעל האט - ,זאגען » חכמות
 אמלמד ווען ,זינד־ אגרוישע איז אז;גס טאנןי רעכען איןו

כהות ךי איבער כןינד א בילךען , טאכטער זײן בילדעט
 שטױה, אבלהם מורא, האב איןי .פעךבועך גרױשע א אייז
 זיןי זאלםט ,’יײסען ניט האר ךי נאכהער ,זיןי זאלסט דו

א׳ £ל העךצען אין שלאגען ניט חלילה לי אלעי חט
 בלוטיגע מיט בעדאנקען ניט ךיר לםוף זאל טאכט*ר
 פון ארויס קומט וואפ ,חנוןי גוטען צו רײן פאר טהרערען

 טאכטער דײן’ ,נו ? פוםטעפראזען פזךךי מליצות, זיעסע ךי
 יוואס , ווילסט אלײן דז ווי געלעהךענט זײן שױן װעט

ײן דער וועט אגער  אויןש ,נעךענק ,גדן _קײן ו הבליתז
 וואלען וועפי.זײ ווער אהן.גדן אונ ,ניט דו האסט נעבען צך

 איזיאךבע צײטען הײנטיגע אז ,ניט ךענן װײ׳צטו נעמען?
 ^טלייכע ,חבמות אלע פון טהײערער פסף שקל מאות

ל הוגךעךט ב  מיר ביי .אל^קאנטעניס פון טהימגרער איז ה
 ווי זײן, דארף אטאכטער מלטך׳ס א אז ,אוי*ט קומט

איהר )טגבײ(
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ט זי •טהזד אגדעךש פון״עפעס מאמע, איהר ר;י א  ,וױ׳טען ג
 לעבען איהר דאמיט פעוביטעךען ניט חלילה זאלען מיר

 וואס ,וױשק דארף ,כןיגד ארום א וױא ,זי ,אײבינ אויןז
- !גענוג אונ װײס מאמע ךי

 אברהס ףך האט װאךטער לעצטע פײטעל׳ט פון
 ךינןע זײנע מיט ,בעלײךיגט שטאךק געפיהלט שמױה
 ךי אננעריהךט פײטעל האט נאגעל לאגנ* אונ פיננער

.נשמה זיץ פון װאונדען פעתליוועךטע דין
 ער״ נעהט ? חןיך׳ש זא אטענש זץ־ בעגעחט ווי -

 ״ער שטעכען, גענומען גאר זיך האט אנןלאנ^ער טיט
 זאל .נןגאה פון רעךט.;יס ״ער אז ,ניט ווײש איןי מײנט

אױף קוגןענךיג ,װעךען לאפעט צן זעט?ט צו טאקי #ר
ךי זיינע מיין אויף אונ קוצמעם, נאריישע טאכטער,'

 זיןי ךאךפען לײט אונ נאט וועלכער מיט ,רײזעלען
 שטאךעט אונ ,שמריה אברהם זיןי טראבט זא - פרייהען,

.בילךען אויס בעשער וואם טאכטער זײן זיןי
 ןיןי:צו לעהךענט ,זאך כןי־ין פון ניט ווײש רײזעלע

Vך זײ/גר וועלוועל^ן, איהר מיט זאטען Щ שױן איז 
 .זי . ■ביידען זײ יפאר ווי םעהר נישט אבער ,#נטךעלןט

 לשננען זײ ווײטי ווי ,געװאושט נוט האבען וײ׳גלײעלע אוג
 ןייד־ע האבען וועלװעל?ג אז־נ זי ;צוױיטען דען אײנע

וועט אונ הייליג ריץ, איז ליעבע זיי#ר אוי ,גענלײבט
, ״ .אײביג אויש ,המיד אויח געדױערן

ף )מצבח( ־ ״ 1 ״• 1 •־ אןי



;זאך איז_קײן אבעל אײבלג אױף , ,

ת אלע .שפעט פכות ;גלב איז עס  №ין זענען םנו
 מען וױ ,סכןי מיט נעווארען בעךעהןט גוט שוין ,פעלטיג

 _קײן גאר ,שטעךן ךי זעהען דוךך ןיןד זאל .עס ,ךאךף
 הימעל דעל ,געזעהען מוכה אין.קײן מען האט שטעלען

 איז אומעטום ,בעצײגען בלײא מיט ־ווי ,פעךכמאךעט איז
ה אין אײלע׳ן װײבעל וױ נארז מעןזעהט ,שטילל  םנ

 וואם ,מאנסביל ליכט, אונ לײבטעל מיט ,חלה מיט אךײן
 ארײן שול אין שנעל לײפען ,שפעטיגט פער זיןי האבען

 ,ךערויף קוקענד ניט ,כןלײךער טוב׳דייגע יום זימנלע אין
 ווײטען פון .פינשטער אד-נ גליטשיג איז ךלױםען אין וואפ

 װעל?ער ,ענלה ב^ל א פון וויא!״ ,״וויא א .זיך האךט
 רחמנות,"ניט אהן גאר פפעךךלאך זײנע געשמישען האט
 דער ווי ,פעךשפעטינט זיןי האט ?נל װאם פאל ךער אזױ

 דער שמואל אהרן’איז.געזעפען בויד אין װאפ פאר,
 האט װאגזאל אױפ׳ן שאנעוויץ אין נאןי אוב וואלשעװעל

 מאלל הײנטיגעס אזי ,געװאוםט גוט שױן עגלה בעל ךער
 אסך פאהרט ;גל ,לײבעל אשן־ שמואל אהלן איז

 שוץ איז ’ י£ל ,שטאלצעל , פלאהליכעל ,לעפעךיגעל
על א ת א  אװאלשעװעל’ טאקי אוג נגיד אפאלנעל ,’הקיף נ

גגיד }טצגה(



זײ ,אגגעזאגט גוט םןסים זײנע ער האט אלזא אונ ,נניד х• י - ;т  т <• ־ V • V • ז { т  у * י*

.איצונד פיהרען זײ וועמען וױשען זאללען
 דילןען זײן מאךגען אויף האט שמואל אהרן ווענן

 ,געװאוםט אלע שױן האבען יטול אין געבראכט בײכעל
 צז הךאתי אתה דעם מען וועט טוב יום הײנטיגען אז

 גוט נעהמען שױן מען וועט הורה התן פאך׳ן ,צוכןערען
 פעךךהס גרויש מיט האבען קונים אלטע ךי ;געלד

 וועט ,חזפןה חאמנן זײ ט^נות זימנךע אז ,געזעהען
 .טוײםלען אפ האנד ךי מוזען זײ ,העלפען נישט גאר ךא

 שלום געגאננען צו איהם צו איז שמריה אברהם ווענן
 שפיצען ךי דעךלאנגט איהם שמואל אהרן האט ,געבען

 ״עאכם״ גקננטפערט _קאלט , האנד רעכטען זיין פון פינגער
 צו אויש ניט ״שלום״ דעם זאגאר געווארען שטום איז אונ

 געוואללט איהס מיט האט עךשטער ךער ווענן ,רײךען
ק אכ  ? געשעפטען זײנע עס געהט ווי ,שמועס א מ

 דער שוין איז וועלט? ךער אויף נײס זיך הארט וואפ
שטאנק צװײטער .פענשטער צום פנים מיט׳ן גע

 אברהם צו וועלװעלע איז דאװנען ךעם גאןז
 :נערערט אויפ גיןד אויף שטיל אונ געגאנגען צו שםךיה׳ן
 איהר אויב אז ,געבעטען אײןי האט טאטע דער -

 געהן ארײן בעמיהען זיןז איהר זאללט צײט האט
.אונז צו

 щ שװעהר ווי ,געזעהען נוט האט שמריה אברהם
איז )מצגה(

— 19 —■



 ד־ױןי פון אפילו איהם פאו־ אלינען זאגען װעיװעלען איז
.שלום .  מאלל הײנטיגעס אז ,פערשטאנען גוט האט, ער .
 ווײל פאר, ניטדער גערופען, ניט שמזאל אהרן איהם האט

ר  פאר דער גאר ,איהם זינדינ.קעגען ,שולדיג ?נטוואס איז ן
 איהם פון רײכער אסןי איצוגד איז שמואל, אהרן ווײל^יר,

 מיט נעוואחגן פערלאפען דזעךץ זיץ איז פאר דער אונ
.בלוט זוךיגעס מיט ,פלו־ט

 געקומען שול װייבעףטער ךער אין איז לאה היה ווענן
 װאס ,צי^רוננ טהיױגרע ךי מיט גײךער ךינןען איחר מיט

-װאךשא פון געבךאכט איהר האט מאנן איהר  זיןי זי האט ,
 נרונע מיט בעמיגענען ניט חלילה זיןד זאללז זי געשטארעט

 נעהן צו געוואגט זיך האט לעטצטע די װענן .ךװא׳טען
 האט עס וואס זעלבע, ךי געפיהלט זי האט איהר, צו

 ױךליק, אךעמען ךעם זעהענךינ ךער המן ךײכער ךער געפיהלט
 איהר, צו נענאהענט שוין האט דוואשע גרונע ווענן ;מךךכי׳ן
גאסט, דײן מיט ךיר לי#ב ״גאטט איהד־: געזאגט

 טזל״ מטען אײן אין ציערןננ דײן נדעךהײט;געזו פעךניפזץ
 נאר האט ,געענטפעךט נישט גאר לאה חיה■ האט

 מיט געקוכןט אוג גןאפ׳ף מיט׳ן געטהון אשאקעל לאנגזאם
ט וואללטען וויזײ ,אויגען אזעלכע אג ק  יזאטצט צו ווערי ,ג

ס ךוואשע גרונע !קונןקדיג ט/ג א  אוג פעךשטאגען גוט ה
 איהר אין דארט הושענא פון בלאטלא־ ךי איז פאר דער

 ביטערע ,זוךעע מיט געוואךען וױיקט צו םידור מגחה נןיבן
טהרעריי )סצגה(



 ׳פול אץ■ גאי חקפןןת »זי איז פאר ךער אזנ טהרערען
-געװק ניט .

* האט כפור יום תנ  טהרערען פמגל זא ךווא^ע־ ;ג
ב, יום ה״נטיגעין ווי ,פערגא׳טען ניט у ;ךען טו п% גרױיפ 
 *טװעבק אוינען• ךי פאר ,נןנאה פון וועהטאנ דער איז

 לאה חיה ж זי ווענן יאל׳רען, פערגאנגענ/ג ךי נאן־
 האט זאמען צז נאר אז ,נעװען פרײןךליך אזוי זײנען

 בײ פראנ ״נאו־ ׳ איטצט? אוג פערבראכט, צײט ךי מ*ן
 א?טע©>ל מיט־ אײנעס %ר' גיט װאפ פאר _קשיות גאטט

ם ע  ,וואס מיט ניט? אויך אלעפעל מיט צװײטען אוגך
 ? מיר פון ךיעןט פער מעהר לאה חיה האט ,זיך ךאכט
־ !וועיען נעבאוען ניט גאר מען זאלל מזל א,אהן

ע תנ ג טי א ה א  ווינכן^ל, איין אין גענןלאגט■ ךרואיטע ז
 אוג , «וײטען נ.עפ4< געטרוױגךט :האט שמויה אבךהם
 אים מאלל כןיין האט-זי גאך נעװאוסט ניט , א ’? ךייזעלע

 .^פעפ ,ביטעךנים אזא פון טרויעך_קײט- אזא פון לעבען
 ןאר שױן ךא ניט אז נעזאנט-, איהר האט העךץ דאס ווי

 דער זי חאט וועג-, איהר פוײךען-, _קײן מעהר איהר
ק, ה ע  מי» }יט ג^װארע^ פעו^אמט פעףטטעלט, איז ז

 מיט גאר ,אײזערגער _קײן מיט ניט שטײגעךגער, קײן
װאנדט אזא, איז 'פװעהר װי אונ ,װאגדט י גאלדענער א - и -  г  у : т ׳ • \ י и ־ -«״״■ • : ן

• • בײחג.זאחען? איהר ןעפץט דא !ברעהען צו אײן
איהר מיט האט מיגו-טק קורצע געצאהלטע

װ^לװעלצ )מצגה(”
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ь ףןי האט >נר .פעובראכט וועלןועלע щ אויײן 'ווי 
 פערטרױעךט ,אטוך ווי ,ללאס געווען ,איהר צו געגנב׳עט

ט. ארנ  תהנוניש׳ךיג איהם בײ זיןי זי האט אומױשט אונ'ז
ל ל א ז ן. ע ט ע ב ע .טרויערעגטדעקען ױיןי אייהר ג

ת זײן .נןײנעם פער האט ער א . געגעכען ארויש ז
 גיעפטיגע פער מיט י געווארען פול :איז הערץ זיין כאטש

 יום אויף אהײמ אױ שמואל אהרין ווי דענן פערךרושען;
 נויט אשז אייהם פאױ לאה חיה האט ,געקומק טוב

 ניט .זעהר געפעהלט איהר אז ךעךצאהלט, טהךערען
ם וועלוועלעש מ  % ניט. שטאט גאר.קײן היט .?גר ׳ ךר

 זײן פון .קינדער רײפע מיט קאמפאנירעןז ניט זיןד זעהט
 בײ נאכט אונ טאג גאנצע אפ נאר היגיעט ״ערי׳ נךאד,

מלמד. דעם ש־מריה ארעמען.אברהם דעם
,קינד א-רייץי זיןז־.זײן שטארען דארף ארײך.קינד -

 ליאה חיה האט - געשריהען! וועה א, עד?״ אינ
 האט זי אז ,געגעבען צו נאןי אונ ךײד איהרע געענךיגט

 למגבט פער גאר ,וועלװעלע .לגר, איז פיעללײכט מורא
 איז זי רײזעלען, אין ,טאכטער שמריה׳ש אברהם אין

 זי זאלל .כ־ןלוג אונ שאן פאךט שטן, ימעשה ךאן־,
 ךי שװארצען פער איהר זאלל זוהן איהר לאזען אבער
 אךעמעןמלמד? ךעם מיט ײי־ן מתהתן זיןי זי זאלל ? אדיגען

 ,ניץ ?י ךװאשע׳ן .גרונע מיט נלײבען אויש זיןיי וױעדער
ךעו ^ענ  ניט היטעלי.הןאנן רער ווי אזוי \ נײן מאלל ט

‘ ;ша)קומקי ■׳



מאג щ ,זײן ניט דאם לןאנן אזוי ,ערד צו.דעל קוטען
אזעלןע צוא נאל ,לעבען גא;צען לאם’ נןאםטען איהל

.לאזען דעל ניט זי וועט בזייונות
.געטלײםט זי האט שמואל אהלן
איל׳ר #ל האט - ,.קינלעלס ניט זיןז־ מאןי -

 בײ׳ן .אומזיסט .קלעמען צו .דיל זיןי מןגוג - געזאגט
ײלעל גלאד, לײכען  לי#ןע ײן(ל שוין איז ,פאן גאלךענעל ב

א, ך ט ױס פון לאגג שוין איז זי ני אל ע אל מ על  איטצט , ד
 וועלל איןז .אלײן גאש סוסטעל אין שוין לי/נבע ךי איז

 אנײהע זעהען לעל וועט על ,װאךשא אין נעהמען איהם
ט, זאלג ,מענש אנלעל א װעלען װעט אונ וועלט  איך ני

.אלײט פאל מאכען נאןי איהם וועל
 װאלשא אין פאהלען ז_ײן פון האט וועלװעלע
 װאללט צייט אנלער איין אין .געהאט פ״#ל,קלעמעגייש

ט זיןז עלי  שוין דענן ,גלי־קלעןז איבעל שאטצען יאמי
 ,אלײן וועלט בלײטעל ךעל אין געצױגען איהם האט >-אנג
 זזמפיגען די^זען פון געװאללט איהש זיןי האט לאנג שױן

 זיןי האט״על אבעל נעװאונשען ,נןךיכען אלויש געמײזאכץ
 אי־הל טיט זאמען צו ,פאל׳רען לײועלק מיט ז_אםען צו־ נאל

 וועלט נלוישעל ךעל פון פליידען אין פלײהײט טהײלעןדי
 אללע װעגען געפאגטאזיךט /גל האט לאנג שוין ;לאלט

 ,פעלשאפען לײזעלען זיין וועט &ל וואם ,פעתנימגנס
י ? איט?ט אונ זיין/ וואלשא אין ז_אםען צו וועלען זיי .יןןעןן'

’א )טצבה(



או זיןי האט א, עו ױנפןט פיךועןי, געלאזק אויס נ  ך
 גאר ווילל פאטעו זײן - האפעגוגנ זייגע אלע ׳פון הי&וןי

 ,א - ,אײבינ אויף שיירען צו רײזעלען מיט איהם דאמיט
 אבער וואס ו אוננליק ^ךװאךטענעס אום א פאר וואס

 ? וױךער דער פאטער ךעם זײן י ? טהון קאנן^רז אנדעךש
 מךתךמ׳ם ךי אץ איהמ פון אנטלײפען’ ,איהם $אלגק ניט

 .?ו זאלל װאס פאר ? ניט דענן וואס פאר אונ ? אהין
 פאר ווערט ביכעו־ ךי אין ווי העלד א זײן פןאננען ניט אױןי

 אללזג איהם זיןי טאנט דעו באלד נאר ? געשטעלט
 ווײט ךי פון געלעזען האט וואס״ער ,בךי^ף טרוי/יריגע

 װי פאו איהם זלן־ שטעלט ,^מיגראגטען פערפלי»מגנע
 לעבען ךאס זיץ װעט щ ביטער אונ טרױעךינ ווי שװעהר

אונ זיינפ ט, ר א  איז רײז^לע ,א1-?ןדאי .ךענן ?נם איז ך
 װער ,כדאי אללעפ אױ איהר לי^ב צו ,ווערטה אללעם
 ? צו דער וועךען מרוצה װעט רייזעלע אז ,’ווייש אבער
 ? פעךלאזען ^לטערען איהוע וועללק רמזעלע דענן וועט

 ,_ער וועלכען ,רבי׳ן גזטען זײן קומט.#ס וואס פאר אונ
 װאונךען פי^ל אזײ איהם זאלל .מר - ,לי#ב אזוי האט

שאפק  זײן טאבטער, זײן איהם פזן רויבען אזנ פעך
 שויךערליך, ווי ,א ? לעבען ביטערען טרויסט,אין אײנצינק

! שרענןליך וױ
ק שלעבט  מוז מען פאטער, ךעם פאלגק מזז ם

אז ,מגהאנגןען פיט;די זיןי האטלער נאר מגטךײ?וט פאהלען
ער )מצבח(



 אץ ךאךט וועט .>גו ננלײבען. זײנינע בײ. אלץ װעט
 ,שטאנףגער'שענש אזעלגםט וועךען ^טארען זיך וואךשא

 דאטאלםט ,גע^עפט פיהךען אונ פעךךי.ןגנען קאננעןזאללײן
 ,העלפען גןאנען גישט גאר איהם פאטער זי־ין וועט

 וועט י .^ס .אײנװילליגען ןענויטהזײן װעט^ר ךאטאלפט
 דולדען .,קאגגען דאךףנאר מען ,געװאונלפק ווי ,זיין נאןי
.האפען אונ . .

 רײזעלק .זײן מיט זיןו .ןןר האט געדאנכןען די מיט
 ,לאנגע אויף #ײדעט צו אונ זיןי קופםט צו זיך, געדעגענט

.יאהרען לאנגע . .

Ш
 ניט גאר מנכענוננ .אין ןיןי ר,אט ׳פמואל אהרן

 נןענש אנןער איין מ«ו ווארשא אין איז וועלװעלע נענאוטי.
 רייגהעךצעער ,שולךיגער אןם יענעו ניט ישויין .געװארען

 ,נוט ׳טױן• щווײש איצוגד לןלעטעניץ; אין וואס , װעלוועלע
.זײן בעדאףן{ ארײן־.קיגד ווי אונ כןער, ארײןז הייםט וואם . .

 , חי־דו׳» א געווען אללעם איהס פאר איז אנפאנגם
 ךןי האט רױב, זײן צו וואלף אחונגעףנער’ ווי אניים,■

 נרויסער דער »ון ?רייהייט ךי גאר געכאפט װעלװעלע
^ו, פאר ,וועלט א ע  פאר ג. ד. א. .קאןען צירכןען ט

 צײט ^אר_קײן איז נ..>נם ד. .א לןארטען ,געזעלעג׳טאפטען
קי צו נאןז אלטע ךי װעגען גײםען פולע ךיי פון ןעווען ט אכ  טר

י װעגז י י V»*» י



 איז פלײהײט ךי ווענן ,אלט.געווארען שױן איז אללעם װענן
 אלע לי אונ געװען קעהטען״ שוועהלע איהם א|-יף שוץ

 אונ העךץ זײן פעלוױםטעט נאל האבען פעךגניגענס
 נא מעלװעלע זיך האט דאמאלםט ,גײםט זיין פעלטלועלט

 _יא איהם איז ?גפ ,יאהו־ען גוטע אלטע ךי אױף מאנט לעל
 אבער ,אלײן זיןל פאר מאום ,געװארען העלצען אליפ׳ן יטווער

 דערמאגען צו איהם ךײזעלע אײן ניט שוין איז ךאמאלםט
#געװען  ,פמגל אונגאןי א^ױטא א ליזא א געווען שוין איז פ7

 .א׳עבען אפ אוג לי^בען געהאט צײט שוין האט װעלכע^ר
ק, ךער װאהרשי^ליןד דאנןיהאט ה ע  למנבע, ךי אז ז

או געווען איז ליעבע, לייינע  איז וױיט אבער לןלעטגיץ, אין נ
 שוין זײנען יאהלען קינדער שולדיגע אןם ךי איהר, פון ;זלישױן

 מען וואנען פון ,אהין װעג אײביגען אין פעלשוואונלק לאנג
 פאו לאגות אנךערע גאר ׳טוי־ן איז ךערצו יצוױק. ניט קןמט

 געסאכט אונ נעבאנקלאטיךט האט פאטער דעל ,געקומען
 ,געװארען אייגנ װארשא אױןד שױן איז איהם פאל ,פליטה

 אן דאמאלםט פון - ,געװארען פערשװאונךען אוץ־ איז ;נל
 • איײן װאםעי אין ווי זכיר, ךא_קיץ ניט איהם פון איז

 ךײזעלע נאך האט פעלנעםען ניט י ? רײז׳ןלע אונ
 לא;נע שויץ כאטש וועלוועלען געלי־^בטען הײס איהמגלענםט

ק פיג^טערע ,זומפיגע ,יטוועהרע ,יאדןלען הל א  שױן זײנען י
שזי,אוועק אן פוןדאמאלםט ט א  ,מעהל קינדיכ־ץין שוין איז כ

 ,געוואחגן שוין זי איז מאוס אונ אלט באטש גענענטהייל אין
1,рэхе נאד
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ק ךי נאך ניט נאר ר ה א .י .  איהו נאןי זי האט פעךגעסען ניט .

 ,וועלװעלען ארעגטליכען אונשולדיגען איהר ,װעלוועלען
 בע׳כשופ׳ט ניט נאןי איהם האט לעבען פאלשע וועלכעןדאס

 ניט נאןי איהם האט שטאךט שטירמשע נרויסע ךי אין
.פערפיהךט .  שוץ כאטש איהםנאןז ױ האט פעוגעסען ניט .

 שװאכהײט ךי אױף צארען גיעפטיגען מיט הערץ איהר איז פול
 זיןד פעוגארען ,פערפיהךק זיןז לאזען װאסױי ,פרױען ךי פון

 שפמילען וואס ,חנפים פאלשע ךי מאגםכילען, אונגלײבעןךי
 וועלכע ,בלום אבליהענךע מיט וױ ,נשמה פרױענם ךי מיט
 הענוג׳ט צייט אקוךצע ,אפ מען פליכןט בליהען שײן איהר בײ

ט מי ץז  -װעלקען זי. מען פעךוואךט נאבהעו איהראזנ מקז
.װײטענם דער אין ףךאךט זאלל פױלען אוג .  פעתעםין ניט .

 בענגןט אלץ נאך ,אמאלל פון וועלוועלען איר׳רי האט.ףיזעלע
 אצווײטען צו פרוי א שױן איז זי כאטיש ,איהם נאך איהר ןיןי
.לןיגדער פון אמוטטער אןנ

 אין זי אייז פעךצאגט ,פערטויוױגויט אלײן ;גלענד
 אונגעדולדיג געוואךט אלץ האט זי ,פעךבליבען כןלעמעניץ

 דיעם פדן ארויש קזמט וואס גאף ,וועלוועלק פזן אבריעף אױף
. ? װאךטעניס אוג האפפענונג מענ׳טענס .  איהר איז באלד .
 װאךשא אין דאךט לעבט וועלוועלע אז ,געװאוען בעװאוסט

 אגרויס אוים איהו־ פון שוין לאכט ,טאג גוטען א
!איהר פערךריסט ווי כןרײמןט./גס, ווי אונ , געלאכטער

וועלװעת י 1נםצכרי י



л
 פעללאזען,־ זי־פערנאוט, האט פאלש,.;נר איז װעלוועלע•

װענן  מען קאנןז אנדער^ וועמען טא ,איהם גיט אויןי אונ
עבען ^לויבען א י,א . .־׳.י ?אונ ו י,ביטער ווי ,פיל&טיער ו ו  ו

ױדאס פוסט וױסט-אוג  אונ גלױבען אהן לעבען ׳טוועהךע א
.\ טהײער אונ הײליג זיץ זא$ל זואס זאןי, יאײן אהן ,למגגע

 בילדוננ ךי פעךטאןסט ,לעהרנוננ ךי זי האט פערהאסט
 וואס ? לעהרנונג ךי פון ארויס קומט ־וואס - .גאגצק אין

 מיט זיך מירי וו/קאגנען אונ ?■ נענעבען בילדונג ך אונז האט
קד ,טרײסטען »ײ ער  דעי איז פעךדאךבען וױלד אלץ נאף וו

לעבעןי?... דאם פעךנאךישטאיז »עךפיהרט, אלץ נאך ,מענ>פ
 קאנןז ,לעהרנען ניט ימעהר שוין זיך קאגןז רײזעלע

 ו פעךבליבען זי איז וואם בײ אונ ,לעדען ביבער הןיין טעהר שוין
 ,חיךי ניט_קײן פויגעל, ניט״קײן אהער, ניט ־אוג אחין ניט
.געהן ניט אונ פליהען ניט . .

עהען האט שמךית אברהם  נעהט טאכטער זײן ווי מנ̂ז
ט, וויטצעלט ־פוײיה, ניט שוין אליכטיאיז וױ אױ&  ני

ט, יטםײכעלט ביײאיהו־ פראגט ער ווע״נך ,■אמאלל װי ני I • • у; V »: V ׳ : לי־ז־ • • : у *״ :
הרו איז ״וואם  ױ ^גנטפערט ? טוױעךיג אזױ זי איז וו־אס אי

 ,שױןגעװען וואללט א, ,גלײכער וואס ,װאךטער אןעלכע
 זיך.קאפײר שט-עלק האר ךי ,געשוויגען װאללט זי ווענן

ײד, קורצע איהךע האךענךיג  שטעך שארפע איהךע י
 קוקענךיג געווארען זעצט צו אױ יהאךץ זײן - וואךט^אןי,

וױא צגה(0)



 וואם אונ ;׳טחוךה מרה אין איז ,איז.קראנק טאכטער זיין וױ
? העלפען שױן איהר נןאנן

ארויש מטס־קזמט .עפעם ? п מייגשט רענן װאס -
די כלעגדען נאכט אונ טאנ פון ,זיןד לעהךגען פיעל צו פון

ווי ךאךט■? ביכער ךי אין פינטלאןד שװארצע ךי או־יף אויגען
ע פעךךרוס גרויס מיט האט - ? דעךצז אמייךעל קזמט חנ  נ

טפערק איהר #ר הןאבן וואפ אזנ ,געזאגט ךוואשע  אונ ? ^נ
״... ״אפשר םפק א ארײן זיןי גנב׳עט העךצען קי א  ,אונ ט

. .י איז ״אפשר״ ךער גיעפטיג, ווי ,אכזריות׳ךיג ווי , א . 
 ךוואישע גרונע ווענן ,נעװען איהם איז שךע־ליכער נאןי

 וואפ ,שמךיה אברהפ ,דו ווייסט :געךעךט אוים זיןד האט
 ורעלװעלען״ נאך אזוי דאם ף בענקט אפשר ,רעכען איך
 ׳טטילןער אױף געווארען ויםםען צו ראנן איז העךץ זיין

 יאין ךענן זיןי האט - געפלאטעךט געשױךערט האט
 דאנן כאטש ;יר האט ? געשלאגען חטא _על דאנן הערצען

£זיבױיג איהר? .הןענען איז זינךיג._ער וויא זעהען ךער .Ш[ 
 נ^טראפט ניט האט _.ער װאם ךאמיט טאכןי ער״ איהריאיז

 גע־ כהות זײנע פון מעהר זיא או־נ צוקונפט איהר וו־ענק
 נוטצלאז_ע אנדערע זי ער״ האט נעלעהרענט • לעהךענט

 פאר שטעהט איהר אז ,וױכטינםטע דאם אויף אזנ ]אכען
 האט - ,יוךיישע.קינךער פדן מוטער א אוױךטהין, צויזײן

 אוג פארלאיהר װאלט טאקי אפשר ־אונ ,פעוג^םען גאר
פאר !מ־-נה(

*г
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 ווענן געװען, נלייבעל נאר שפעטעל .קינדער איהלע פאר
 מיט דענן ,^ךווײטערן ניט מוטער ’איהר פון זיןי ױאלט זי

 פון איהר איז װאס ? איהר פון בעםעל איצונד זי איז וויאם
 וױ דאך טעהר נישט ? פעךבליבען לעזען אזנ לעהרגונג איהר

 איהר שולךינ.קעגען ן העןץ פעךנאלטעם ,אפעלניטערטעם
 זײנע פעךבאךגען האט װאם..ער ,דאמיט טאקי איז״ער
 פערברײגגט זי וועטען מיט אונ ווי זעהען צו ניט ,אויגען

 ;גנךע ד־י קאנןז דערפון וואם בעטואכט ניט אונ צײט ךי
 העךצעןרףן.נןעלענךלאף אין וואללט ווען״על אפלטל ױין.

 וואלט פלאנצען, איץ לאזען ניט פאנטאזיעפ זיםע פון
 איהו אונ וואכםען אוים ניט פרוכטען ביטערע שפעטער_קײן

.געווען ניט פעךוויםט זא וואלט זעעלע .  דאם ער״ פיהלט .
 צעשטעטעךט איז העךץ זײן !נײן נאל ? איצונד אללעס

 ךענן ,פעללרוםען פון גאר געוױםענםביםע פון ניט געווארען.
 זעלבע ךי - ,אךעמוטה זיין א-ונ לײכטהום שמואל׳ם אהק

 פעלטליבען, נן.?גךן איהר פון טאכטעל ױין האט וואם שלאננ
 אונ העךץ. _זײן טאצעט צץ ,פיכןעט צו לאנג שױן חאט
? טלײפטען טאכטעל זײן איצונד הןאנן;גר וואם מיט אלזא

 וואס ױננעליםענש, א געפונען זיןי האט פךײד זײן צו
טי האט ;ןפפעל, שאנעם דעם זעהענךג ךעל עהק גי עז  ג
פ ,מיטען אין דאלט טאצעט וואפ װאךם ךעם ע  האט אונ

 זײן מיט מא?ען גליכןליך לײזעלק געלוםט פאל איהם זיןי
חתמח ’ )מצגי׳(



 אםןי זיןז וואלט רײזעלע חאט׳פ ,איךור מיט האבען התזנה
קן ,געפיהלט גליקליפער מעהר  אײבינ אויף וואלט ױ וו

 האט זיא ענטזאגט, ניט זיןד ױ האט דאןי ,אלײן בלייבען
 אונ איהרע.^לטעיען זײןכןעגען געקאנגט ניט שלעכט זא

 יחידה, כןײן זי איז צז דער ? אײנפ אלץ ניט ךען איר איז וואם
די ניט ,חופה דו־ צו געהן טאבטער יןךישע פיעל  אןענען נ
 גליק,' אנימנם פון ,לעבען אניי#ם פון טהירען דיא זיןי פאר

 חופה דער בעגראבעןאזנטער - מחשבה דער מיט זאנדערען
• * • ;ע־׳גלע אונ הערץ ײמגר ךאךט

 .;נלטערען ךיא ,געהאט ]זתונה רײזעלע האט ’ זא
 שױן האט רײזעלע ,עךלעבט נהת אשטיכןעל שוין האבען

טער. צװײטע דאפ איז ארום יאהרזא אין א׳לןינד, ױי  אונזאו
 ,זיך דאכט ,ױןי זי-לעננט אוג פעךךינ^ר א איז מאנן איהר

 ? וואלען מען לןאנן ,למשל ,גאך וואם ,כ^זה׳ךג נײפט גאר
 ,געווארען שױן:זי איז מאום אונ .אלט !אןל־ ,ךייזעלע אונ
- .די,יאהוען נאןו ניט גאר

 מוטטער _קײן אױך פווי _קײן ניט ,וויךטהען _קײן ניט
 פאטער דער ךאןד זי האט געלעהךעגט זיץ ךייזעלע כןאנן

 איהר פון מאלל אײן ניט האט אלײן זי .מוטטער ךי’ ניט אונ
 אין כןיןד אין נאר איז לענען איהר וואם ,געלאכט מוטטער

 ,הןלײױקײטען אזעלכע מיט זיך אינטרעסירט זי וואס ,טאפ
 נןײן לעננען אים נאר איז ,דעם.?גםסען אויפער ווי פונקט

מיטלײד, גרויפ זי האט מאנן אייהר אויף .פעראן וויכטינערעס
спие)



 וועלען, וואלט ױ ,גענאלט אפ מאזס זא נעבעך זיןד האט ןגל
ק ,טאכטעל אױךישע װי עב  אביסעל כאטש איהם ,איהם לי

 פריקרע ךענן ,ניט אבעל щ קאנןזזי ,פערױעסען לעבען זיין
ק לאס אייהר איז ב ע  זי כ־ןאנן אונ .וועלט גאנצע ךי נמאס ,ל

 איז זיבנען דער װערענד ,אמוטטער קיגךער איהלע זיין דענן
 אונ לעבען פון שאלות פעלױעפטיגטע ,פעלגאלטע מיט פול

. ? טויךט .  װעלענד טךײסטען, זײ מיט ךענן זיןי זי בןאנן .
щ טאג ךעם שוין בעיאמעלק זיי אז ,נאר איהל זיןי דאכט 
 שפעטער ?נס זײ וועלען מעהר נאןי אונ געבאלען זיי?גל פון

. !גנעהןלאגען * .  כןינךעו־^ךציהען׳ איהךע זי קאנןז וױא ?
 אוג ,וועךטה _קײן יטרין איהר האט־כײ װעלענד_כךןזאןז

 װאס צו'ליעב :ןיןר זי פלאגט זיי אויף קוקענדיג ווערעניד,
או לעבען טײן איך לײג  נאלען זאלען זײ יןינךער טייינע פ

?וועלען נענארט אויש אדער ! . .  אטהײל^קאנן פאל וואס .
 שוין איז זץ־ פאל זי װעךענד ,נעמען לעבען אין זי־ייעצט

 װער מצגה, א װי גאר ‘אױש זעהט- זי ,געעטאךבען אפ לאננ
ק ךעם אפער לעןט טינ לו  איז איחר אויף וואס ,כתב ג

 איז דא וואס ,בעטראבט וועךי ,װײש וועל ? פעיףטליפען
? פעךגלאבק

♦ ע י נ ע .
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