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זיא וױיס  #ױן פון אלץ .
 וױםט אונ פ^ ט איז ארום טיר אתם אונ ארום  ,פינסטעראיז ךי נאכט  ,טר־ױעךינ איז איצט אין מײן צימער  ,אונ פי;סטער
אונ טרױעריג איז מיר איױפען הערצען  ,גאר װאס איז טיר שיוין
איצטער געבליבען ? וואס זאל איןז שיױן ץיצטער גע^ליסען ? אלעס
פעךלאךען ! .קײן 1אןז איז ניט אײ:,יג  ,אן׳ילו ךאס  ,װאם ךער מע:נש
רו?ט אן «אײפיג“ איז אויןז דער פיװ-יש א1יף אקליעע ווײלע . . .
יע . ,קײן ז_אןז איז ניט איויף אײביו לאגאר ליפע  ,רייעע פלאםע^לע
ליבע  . . .וועלט אויןז גיף אפ געקילט  ,אונ אין גאיןצין א1יס גי זאשין1
וואלט איןז עס גע^לויפט אדער ױקא^ט :גל1יבען טיט ןבײא יאחר
צוריק? דאטאלסט ווען ער איז מיר צו די פיס געפאלען אונ מײן
וואךט ?יבעטין  ,דאמאלסט ,װען ער האט טיןז פע&ט  ,פעפט
^עךךילןט צו ןײן האךצען אונ ױישװאיק  ,אז ןגר ליפט טיף  ,אז ער
וועט טיף אײביג ליבען  ,האב איןד זיןז דען דאמאלפט ^עקא^ט
פאך^טעלין  ,אז אין א[א קולצעװײלע אין אפערלויף פון ךרײ יזאר ,
װעט אז־וי א^דעךיש וועלין !
אז־וי האט זיןז גיטכאלט לי מאדאם קוױיט ארום גײענךיג דזין
אונ צוףיק איבער איהר רײןז ן עךפו ^ען בודויאר ׳ װעלכער איז
ױווען ךער כײןל• אונ $ײן בעפו-צט  ,נ;.ר איצט איז אין אים געווק
עפעס טר1יעריג פי^טער . ,קײן פײער האט מעו נא־ ניט אנגיצו־;לין,
האקש עם איז ש־וין לא^ג לא?ט געװאךין  ,אונ לי נאכט איז געװען
אײןייעקעדינע אונ אפי;?טערע  ,דיא ^רויסע ?ילדער װעלכע
האבק אין אײן אנדער צײט צוא גיגעגק אזוי פיל ןלאנץ ’ אונ
פלא?ט  ,האבען איצט גיקוקט עפעם אוטעךיג אמ נאןז מעהרער
טרױער צו־ גיני׳ןבק  ,איבער ה־ויפט האט ®ארןרעמעךט ךיא מרת
שהוךה ךער טיק— טאק  ,פון ךעם פיאנזעװק דיגער ,װאם איז
גישטאגען (איויף ךעם ;קלײנעם קי»טליף אויס נעאךבײטען *א־וװוען)
י קעיין
(שיעע זיננערין) ’ ״
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כיעציןונרו^ען טצךגיא ׳^«יגעל  .זער ןײצער האט ׳ט־ױן ג ע ^ אנ ען
זיבען או-ג די מאראם קוױיט האט נאןז אלץ גיט ױסײ4ין П Т О
פ)ײן £ײער אין איהר צי ז ער  ,װען זיא איז ייורען גא;נץ אלײן*
צש איז איהר ׳טוין ^פילו ױט.קײן גײם צו־ ?לײ^ען אלײן ׳
אלע נאכט גייז 4א;ץ '׳ןז^עט §עךלאזט זיא איהר סאן אלײן  ,א־נ זיא
זיצט ,ן^לענדע ,אונ עארט אויף^יהם  ,אונ דאס האןץ ;קלא?ט•
ן־ײן 1
ניט געװאו^ט קאןען פון אזעל^ע העךצעצלײד דיא ייידי׳טע
?רו־ען מיט גאי־ »קוך$ע צײט צו-ריק  ,וועץ ךיא דיגען דאמאלשט
אלײן נלצליבען אין ׳צטו-ב ןך,אנק ]ײא״קײן ןאןזןיט געד,אט  ,וואש
צו ג־לער־ען או-נ §אר גףן ז.אף ניט געהאט  ,וואס מיוךא צו חאבין
זײא קאןען גוט גװואוסט אז זײעיע מאנען.זי$ען .אין .קלויז אינ
לעךנק  ,אךער ווען זײא זיצען אונ ^מועםען .זיןז איז איויןז-לןײן נ-ײז
ניט  ,דמגר«מערכה״ װעט דער פרן עלגער גיט ווערין  ,זײנגר ליבע
צו זײא וועט ךער פון ^יט אויס גיראשען װעךין ; /יט אזוי אניער
איז איצ־טער ךי פר׳וי ,אין ךער צײט  ,ווען.זיא :בלײןט זײ<ען אלײן׳
אונ איהר מאן װײס ןיא  ,איז .אין ?ןלוב  ,אדער אויף אמא:םקאראד ,
ןיא זיצ־ט גאר אלײן אין היויז אוג .טרויןןרט  ,אונ /זר שמײכעלט
דאךט צו• פאלישע פאר ךאןבענע $ר'ױ , $אונ האלןט ןיןז א'$שר טיט
זײא אונ קו&'ט ןיןד אפ^ר ?יט זײא .
צענו-ג האט;יא דארויף טרערען פער^א^ען  ,גענוג ד,אט זיא
געטראלט צוךער ,נעהן ךי אוךזאבע ךעריפוןאונ געזוןנט טיטלען
וויא אזוי אום צו כןעהרען צוריק צו• איהר דאם סאךץ פון ' איר מאן<
^נס זאל זיןז וויךער ן ע נ ו ^ ק טיט איר אונ ניט זויןנין כוןין א^לעיע
נן עך^ינע:נם  ,נאר  оуהאט.קײן זאןז .ניט גיהאלנ־ען  ,אןער וזײוןט
איןי דער פריה האט.זיף איהר גי^פינט ךי אויגען או-ג ןיא האט ךער
 пуאיז'שרין איהר וועלט  ,וויא ?יטער עס ?־גיז
זע״ען וויא
שיױן איהר לעבען> ויף אײפיג  ,סיץט אין דער פריה ווען זיא איז
ארײן צום &אן אין ,'2א5י^עט ^אטי ןיא ^עפו^ן אוי^ען ®אןלא^ע
»,קליין ?ױ§על.
אקלײן
(^ײנע זינגערין)
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ד,א;םט דו
 א.קלײן ^טי״קעל §אןיר  ,וויפיל ;אהךעןאפ געריסען בײ דער ^לעןדער פר1י  ,וואם .איז איוי ^רץטט איבער
ניגעבען גיוואךען צו איהר מאן  ,אוג וואם לי?ט אים אזוי עךי;?ט
אזיוי הײלינ ! נאר וואס העללט ׳טיוין איהר רײנע ליבע ? צוויישען
איהר אונ איהר מאן שטײט אפאלי׳צע ?ריוי  ,אגקאנן<ט־ע  ,ל א׳ לי
פק־שײטע זינגעךין  ,װאס אין לוסט גארטען  ,דואט פון איהר אפ
^עריםען איהר מאן אונ צו $טעךט 1יי?ך ^יליק  ,אונ איצט איז שיוין
גאר.קײן האןענ־^ג ניטא או-ם צו,קעהרען צרךיק איר פארילין ?ליק .
^נס האכען זץז ךער העךט טריט אין עשס .צימער .
— דאס איז  ,דאלט זיןל  — ! ,האט אטראלט ;עטאן ליא
האדאם קװײט אונ איהר האךץ ןךיאט ע«;ם גאןז '^טארקער אוג
גאןז ^רעלןליכער אלגעדז׳וי^ען צו %א$ען . ,זיא האט איויף ליןז
אנגעצוױ־ען פײ^יר אין איר צי־מער  ,האט זיןד אויף ?יןז אפ געווישט
איהוע טרערק אונ איז א1יך ארײן אין;גסם ציןזער .
%
ך א לעצטע ?ןףג .

.ריא טאךאם קווײט לאט_קײן זטעות ניט געהאט  ,ךאמ איז
געװען דער העךר קװײט  ,ער איז עפעס געיײען וןיא צו רודעךט ,
ןלאם אונ שרע.קליןד אויף גערעןנט ¥ ,י איז סײ;ט פריןיר ^עקומען
אהײם אפ צו רוהען זיןד אגײםעל ,נאר וױא ער האט זיןד נאר אװעק
געזעצט אין עםם צימער  ,אונ אןגעגאמען לי ;ןל^טע גלאז טײא ,
איז זיא איהם שיוין א^טקעגען געישטאנען  ,ךאס ווײב !ײנע  ,וואס
וויל זיא פוז איהם ? פיז וויא לאגג,גאף וועט זיא איהפ ^טײן וויא
אשטן אין װעג ?
ער ד״אט איהר ;אפילו אנפאמ׳ס גאר ניט פאטערלןט  ,ער איז
נעווען פאךטךאגען טיט דאס זיי^יגע  ,ער האט עפעם גייעכץט אונ
האט אפנים פון זײנע ^בױאות גאר װײניג פעמנ־גען געהאט .
 װאם עהעטלייץט אז־וי פריה ?  -האט זיא איויסגעךעטוױא טיט אקמײכעל.
ער
'(שײגע זינגערין)

׳ײ» « 6ז|»
<5ר האט אױ^עהל־ןען ליא א1יגען או-נ ךער זעהען — זײן
נוײב ,ער איז געווארען  ,שטארק א 1י^.ער^ט אונ נא־ מעהר ר-אט
איהם :ןערגראםעךט 2ײן .כ_עם איויף איהר §ראגע .
טיטפעש
 י ןאס אין מײן ז_אןז ! — האט ער א1יס גערעט.
׳שטעלט איויף איהר א§אר פײזע איויגק
— ךײין ןאך  ,דײן *אף  —,זזאט לי שאראם קיױיט ג.יענ; 5?.לט
מיט ךרײסט  - ,אבער איןז ווײם ישוין א־ויןז דעךפו-ן  ,האטש דו•
האסט עס (.זיר ניט דער צײלט .
 קלארע ,וואס ווילסט דו• פון מירV[אידװאי;דערט
 איןד װיל «ן ךיר גאר נישט ; ,אר אײןמיןד  ,פאר וואס הא&ט דו פון טיר אלעם פעןבאך^ען  ,אי־ צווײפיל,
א־ויב דו־ הא?וט שי־וין אבעםערען פכיץד  ,וױא איןז בין  ,אמאל
הא?וט ח ךאם ?ןלאהר אריויים גיזעהען י
~ רער מאן מיר ניט ם  ,װאס אמאל איז געװען ׳ ?יה איז
שוי; לא^ג פעןשװאלנךען . . .
— נײן אדאלף  ,מײן ליבע איז נאןז ניט פעך^װא^ךען
געװארק  ,חאט־ש זיא האט ש־וין בײא ךיר כןין ישו-ם וועךמער 4יט ,
אמ איןז וויל ליר איצט צום לעצטען יזאל ארױם װײזען טײן אגז״׳ע
ליבע צי ליר^ ,יןד װײם ש1ין פון אלץ  ,דאם ;קלײן ?ריפעלע ,וןאס
איןי האב דןײנט געפונען אויגןען פאךלאגע האט ?ןיר אלעש דעךצײלט,
אי,ז פאשולךג ךיןד גיט  ,אוינ איך צמץג ךיןז.ניט ?ויף צ־ ליבען
ןער פאר ’ װאם דו האסט טיר געשוואךען טיןי אײביג צו ליבען ,
אשבױ^ה א^ײן איז וױי4יג  ,מ ק מוז דעךצו האיען אויך ךאם סאךץ^
רײן האךץ אי :ש־וין.אין נא;נצען אפ ^עליםען געװארען יפון
אויג
מיר ״אונ געהארט שוין צו אצװייטע  ,האטט דו פאלקאם רעפט טי־
פערלאזקאױף אײפ-יג  ,איןז וועל ךר גאי.ניפט זא^ען  ,איןז יועל
בײא ךר גיט מאנען  ,װאם הא?וט דו צו טיר 4יהאט  ,פאר װאם
האםט דו מיןז אפ געליסען פון סײן ארעמק אבער תל,י;ען לעבק ׳
פאר װאס טאש־ט רו מיף אששײללעער סײד אזוי אל^ללקלי׳נ־ אויןן
אײגיג /איןל װעל כײא ךיר כ־ךין זאך ,גיט מאנען  ,א-ןד װעל זיך
אפ־לו
'
(ישײנע זיגגערין)
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אפילו;יט בעמען נײא דיר ; ,א:נץ $$יל װעל איך אװעק גײן
פו-ן דיין װעג אונ וועל ךיר עזין $עהר ;יט #טעךען ■ ,נאר זאג
סיר  ,אדאלף  ,ךיא װאךםײט  ,דוא קאטט ןיןו שיױן גוט אתם
^עקוקט או-נ  пבי־ןט ׳נז־ױן זימער  ,אז ״יעגע* װעט ךיר געבען יענעס
^יקי ,וועלנעז איןד ?ין.גיט אין ©$אט־ נעװען ךיר צו געכען ?
ךיא גא^־ע צײט  ,װאס קלארע ךיאט גערעךט  ,איז אדאלף
^עזע^ען או-נ געט^כיעט טיט ז־יא ןיאהן נאר צום לעצט האט
ןיןד אװעק גע^טעלט אוג אלןלאפ געטאהן טיטין פ1יסט.
 גענוג ! אהן פופ^ע טי'יצ;ית ! זאג  ,װאם ױלסט דו ??!יר 4ץט?ערען אוייף שיץ
 איןז װאלט וועלען רואפרא^ע  ,זיא אמטןעסיךט טייןז .ןײער .
 או-נ אז ײ< ? האי איןז אם וױ<ניגפטק טיט וואס ןיןד צו טרזייסטען ,איןז האב אבער מ־וךא פי״לײן־ט הא?ט דו זיןז נאןז ’ ױטיאדום
^עזעהק דו• ווײ?וט אל־ין ניט  ,װאס דו• טוכהט דו• ?לאנחעםט ,
 пקריכסט אין אזו־טפ  ,א,ינ גאט וױיס צו וועסט ד\ פח״ ה אן ק
לעבעךיגעךהײד ^ערעטעט » .ײעײען .
ער האט גאר ניט גיעןטפעךט  ,ער איז אייף גיןז אכײן געלאפץ
אין.קאבינעט אוינ א^טאך,קק לןלאפ;ע$אהן מיטין טיהר.
אונ קלארע איז ןידער ^טלאגען א־נ גןערציןײ^עלט איועק
אין איהר ׳טלאפצימער» ״

,

,

,

♦э
ךיא נ א ^ ט אץ ז קלעמעניס ,
ל, 4
ןיא האט זי,ז אװעקיגעליץט א־ויף איהר ?ע?ןעל א.יג האט
אבער ױט ,נע7קא;ט ^ט^לא^ען רועיען ♦
ען איהר
 וואס טהו-ט מען איצטער ?  -דאס איזעױטטע פיאגע  ,וױא .זיא האט ןיךד פען^װײזעלטערתײד אוואךף
געטאהן אויפין נעטעל  ,או :ךיא ןכא^ע האט איהר געמייטעזעט
א;אנצ< גאפט , ,ךין דא זקאן ןיא ׳ט1ין ניט ,ווק דעם טאןסרןארץ
איז
’ (^ײגע זינני־רין)

№

®ײ״" 8
איז יט־ױן פיע^ד צו איהר  ,איז ש־ױן צו איהר אלעש פיעמד ׳ זיא
טוז פרן דאנק א^לויפען  ,וןאס גיכער  ,װאו הין אונ צו װעיןק
זאל .זיא זיןד איצטײר װקדען ? איהר פאטער איז געװען
אגעביללעטער מע^טש  ,וואס האט נוט פ;יךשטא;ק ךיא װעלט
אונצײט  ,ער האט זימנר שטארק געלי?ט אינ געהיט.זײן אײנצינעם
קייגד  ,װאם עס האט איהם ^ענויךעןי ךין ליבע^יע ?רוי אונ איז
חוץל דעם אין ךער זעלנער וואןד אװעק פרן ךער וועלט  ,ןגר האט
געזאגט  ,אז ךיא ט*אכטער אי־ז פונלןט  ,וויא איהױ מוטער אונ ךער
פאר האט ער ןיא נאןד מעהר געליבט אונ געהיט וויא ךיא אויג
פון כןאפ ^ ,נר האט געבילץ־עט א־הר 1ײסט אונ האט זיא
געלעהךקט  ,ןיא ה יט שטעדיג אין אלעס §אי#ויטע געםאלט
או-ג איז ג־<װען דעם פאטעלם גאךצע טיײסט או-נ ?־ךײד  ,אזוי איז
ציועק גע^זװאוטען איהר קמלהײט ?יז $עהן יאהר  ,דאמאלסט איז
איהר פאטער לןלא:נק ^עוואךעו אונ גע^הארגען  ,דיא לרושה װאס
א אייעשײר לעהןער לאןט איגער ״קאן מ ק .זיןז שיוין פאךשטעלען
או-נ איהר פאטער איז אלעהיער געװען אין ״פעצאלינקע״ . ,זיא איז
אלזא וטיניליבען אײנער אלײן אהן ^עלד אונ אהן שטיצע דאלאלקט
איז ןיא אעעקומען ץין §אפיער פאןריק וואס גע־עיט צו דעס
דזער קװײט  ,דער הער גןוױיט איז איויןז ^עװען א;ת־ום נאר איהש
איז געפליןען ארײ^ע ירושה  ,ן?ר איז אלזא געװען אין«נײשטאךט»
או-נ האט דאךט געשטודיךט  ,או־נ דא ד.אט זײמי געשעפטען
געפיהרט זײן יא^עקון חאטש ^ויוער נעאלבעט האט  ,קלארע ,
אגאנצען טאג  ,א־נ 3ײא ^אלט אוי־ גאר װע^יג נתת לעהאט ,
ךאףי האט.זיא ^עפליהט וויא אמא;אווע פלום אונ איז נא־ לעיצו
געװק ז שטאלציג ?ןלוג אונ ?כײה  ,אזיוי ןיןען אװעק נאך פי3ף
* :הר  ,ביז אין ״פעצאלינקע״ איז אננעקומען ךער ימ.גער װיףטה
האט
פו-ן פא$יער §א?ריק דער הער אדאלף קװײט  ,אונ וויא
ךער .זעהען קלארען איז עי געװארען אויסער זיך  ,אונ װאש
לןעהךער ער האט זיא ךער זקאלט  ,אל<ן מעהךער אונ עלאמענךי^ער
דזאט ^גר 'ןיא אןגעהויבען ליפען  ,איאהר צײט האט אדאלף
פערפראבמ
(שײנע זינגערין )

^עלגיראפט אין «פעצאלינקע*  ,ביז ;נר האט פון קלאוען אײן
ךיטליכק ענטפער יעקומעןי  ,דען קלארע חאט ךיא,עלשטע צײטען
גאד געװײפט פון איהם  ,געזעהען איהש א1יס צו• מײךען ניט
צו בענײגע^ען זיןד טיט איהם  ,אונ גאגןהער האט ןיא ןיןד איױןד
4יט געאײלט איהר .יא װאךט אריוים צי יײךען . ,זיא איז;אר ניט
געווען פרן ליא  ,װאם האכען ליב צו פלאנען ךיא  ,וואס בעטען
זײןנר נע^ענליבע גאר ןיא האט איהם נוט גןיוואלט ערו־ןאנק
אונ ךעי־ ^עהן צי טײנט לנר דאס רינטיג> ביז צום לעצט איז
.זיא געקומק צים ^ײטער פעטען בײא איהמ זײן רצ־ון אונ זײן
{ניכה . ,זיא האט ןיןד פאךגעשטײלט  ,אז איהר מעטער װעט פין
אזא נײס איױסער.זיןז ווערען פרן ?רײדען ;אר עס איז געשעהען
פרנ^ט ךער דןיפך  ,ךער פע^ער האט זיןז ןאר גיט דער פרײלט
אי-נ האט נאןז געוױאלט צו שנןעיק איהרע ןלאגען  ,ראמאילפט
האט .זיןד קלארע פעסט ?עשלאסען אונ איז אהן איהר פעטעךס
וױםען אפ געפאהרען טיט איהר ליפעמ־ען אדאלפין.קײן «נײשטאט*,
װאו.זײא האכען פײךע  л^лцגעהאט אונ האיען זיןד בעזעצט
אין זייין פאטערם חויז .
ךיא איעמע קלארע איז געװארק טאדאמ קוױיט  ,נאר ניט
#ית• מא?ס רײפטהום דןאט זיא .גליקלעף געמאלט  ,ז^דערען
זײן ערי^לטע אונ ?לאטעי.דע ליבע צו איהר  ,ש־ יזאט ״שו-ט
ךט מיװאופט  ,װאס צו• טאהן טיט איהר אינ ךזאט זיןז טיט
אימ־ ניט געלןאנט שײדק זא^אר איויף אײן טיגוט  ,אמ ?ג:דע
ךאמ ערישטע יזאחר גאןז זײעי  Л41ЛПדזאט אדאלף גענומען אײן
רײדען קלארען צו מאהען אבאל  ,ןיא רןאט עם אפילו אןפאנגס
^ערעבענט פאר אײן איבעךיגע  л«^1лנצר לםוף איז דא л^пп
געװאךען  ,אויפין באל זײנען ךעוועז פיעל געלט אונ אײנע־י
פו• ןײא האבען אריץגעייאלפען אדאלפין עטליכע שטעפװאךטלאוי ,
אז ער איז בײא זײן װײב נאד פעלזעסען נעווארען  ,אז ךיא װעלט
דזאט שוין לא^ג איויף איהם אד.קפי ד ײעטאלט א л .ג .דיא וועךללאןז
ךנען אראלפץ א־יץנעפאלען אין האלצען ארנ דאךטען אגר1יסען
רושס
(שײנע ?יננעײן)
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 10רו׳טם ניימאכט  ,אוג פרן דאמאל$ט אן האט זיןי ׳טיױן אראלף
ױנו-מען א?רײסען פון ךער הײם ׳ דיא עך^טע צײ^־ען איז עיס
געױען זעלטען  ,אינ ךער באןז ?לעגט איהם באלד י«ערךרים<ן
אונ פלעו^ט ב*יא זײן װײב בעטען טסילה  ,ליבע איז מיסל אלע
זיט״  ,אוג ךיא װפזע קלארע  ,דאס געטיײע ווײנ ך>אט איהר טאן
באלד פעךצײהעט אכער ^גפ איז ע־וין ^עווען ניט א1יף לאןג  ,או-נ
נאלהער איז א׳וים געקרכזען צו־ פער^-פילק זיןל־ אין זק^ר^ען ביז
נאןץ ?זןעט א\ן ךער נא?ט  ,ער דיאט זיף ױט געקאןט עלטזאנען
פון מינןק  ,ווײל <גר האט געװאונק  ,אונ ךיא איבעןינע טיט
האט ג ע ^י ל ט .זײנען געװען צוא יןא^ט  ,אוג האבען
יוע^וען
גע״אלט .זײער ^עלדי אפ ^עװי^ען צו־ריק  ,גאר יענע גאכט האט
איהס צום או^ליק ?גאךע גקלינקט  ,ױאלהער האבען ךיא סכךים
געפאךעךט פון איהם צו נוײזען •־פײגקייט* כלאי^ען עפעס אפוךעלע
לפבור היץטיגעו .גליק אונ אדאלף האט נאןד ארוים {עװץען  ,אז
ןגר איז איויםען נע־ןען נאר ךיא צײט צו §עתירײ;גק אין פעךגגיגען,
אבער ניט חלילה ג־עלד פעךלינען  чу ,האט נאןז צו געליץט פון
דאם זײױגע  ,אוג .מען האט אזו גומ צו• גע^כאלט  ,אז ?זען
דזאט ^וין גאר פער^פאךט צו• גײן אהײם ? ,ימ איז №ין לא;ג
טאג געויען אונ ךער מא^ען זיןד איױף זײן וױיב איז געווים .קײן
? בײא פיעלע פון די אמיעױגע
צײט .ניט ^עװען  ,אונ г.д
איז א1יך ךא װײבער אין ךער ןזײם  ,א־נ פון ך;ז3טוױ^ען ,גאר
^ײצט ! ^יר האט א§ילו נוט געװאופט ,אז יענע דאמען זיצען
^ין גאר ;יט אין דער הײפ אונ ח^כין  ,זײ זײנען אין טעאטר אךער
אויף אויף אטאס.לןעבאד אדער ווען זײא זײבען אפילו אין ^טופ
זיצק זײא אויף;יט אלײן  . . .יעם פןגזעךט זײא גאר װי־י^ינ װאס
זײ^לע מאגען זײנען ני^א מיט זײא  ,או-ג א;נדערע זײגען נאןז
נאר צופךיךען סיט ךעם  . . ,ער װײס אבער גא;נץ גו-ט  ,אז 1ײן
וױיב איז ניט אזיוי  ,אנפא?גם האט ער לער מיט נע^טאלציךט ,
אמיר ךער §אר האט ער ןיןז אויןד געפיהלט ^זטאךק ^ולךיג ״ק־^ען
איהר אונ האט אויס געװײהט ^יט איהר זיןז ;יט צו בעג־נגענ<ן ,
דען
'
ג^ז״נע זינגערין)
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ךען וויא וועט ער איהר זקאנען קורןעץ 3לײף אין פנימ ? טא׳העו
איז ער ש־וין געװען אין פעס א־ויף זײן,נאר״ װאס ח׳של׳ט אפ איהר
גאןצען לעבק אונ האט .קײן ^גל 3יט  ,וויא אלע ווײבער אין
איהר לראד  . . .עפעס וואלט איהם דאמאל?ט אפןד גרינגער
געוןאיק א'ױ?ין האךצען  ,דען סיט איהר אלײן האט ;נר י ןיןז
שוין .ךאמאלסט וועניג געאץטרעסיךט  . . .אונ אז1י איז גענאגגען
וױיטער  ,וױיטער ?יז קלארען ’ איז ׳טוין איויס נעקוטען צו פעךלאזען
ךאם היויז  ,וועלקעס זיא האט איזאל גערעפעלט פאר איהיע*א1יף
»ײ3יג  ,יע  ,אנדעןש זקאן ןיא גיט  ,איהר ^טאלץ לאזט איהר
ניט מעהר אזוי פיהל צו לײךען  ,אוג איהר ליבע לאזט איהר ניט
צו• $טעהן באמת וויא אשטן איהר עאן אין װעג ׳ װאי סין אבער
פאךט ?וען ? צו וועןןען אונ צו װאם װענךעט מען זיןד אצונד ?
3ײא לײטען איז דא 5אר אזעלכע וויא ןיא גענו־ג הײזער  ,װאו מ ק
כןאן א־וים קורירען דאס צו■ ?ראכענע האךץ ארנ ?ור1יפטען דיא
פערטר1יעלטע זעלע  ,מען זקאן ני^ןמגן ?כיץגען לןרא^כןיע אין ויא
ש?יטאלען אדער אין ג א ״ ק ענ;טיאגען זי־ פון ךער וועלט אינ
איבער ^עבען .זיןז צו ^פילות  ,צו געבעט  ,וואס אמור זקאן טאן
דאפ ױלי׳טע גןרוי אין אזא צײט ? ^גם ןי ײן ט איהר נאר אײן זאיז-
{אר ווײגק אונ װײנען .
אונ קלארע האט אדי לאנג געוױץט ביז זיא איז *4נךליןז
פאךט ».נטשלאפען געװארין •
♦ 4
לןלאיע ייעךפז פעךישוואונךק .
ױען זיא א.יז א1י?געשטאנען א.יז ןיא שוין געיוען לכײסט
אז זיא האט דןד איויף עפעם יפערט
אונ מו-יטהיג  ,הןאיגשינ
בעשיאפען .
א־ויזין טיש אין ^נם ציפער האט .זיא נעטרא^ען אקא?ענדען
סאמאװאר  ,אהאלבע גלאז קדזע אוינ אצו?רא?ענע זע^על т.לןענטיג ,
אן י ’
גשיעע זינגערין)
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אז ךעו מאן האט געאײלט וױאס גיבער אילעק צ; *.ײן אונ ;יט צו
בענעגענען ןיןז מיט איהיי .
 װאם האט גנר ד־־ייס פאר יןיר אליױ ט־ורא ?  -דאט זיאךןז אטכאל.ט ^עטאהן אונ איז אװעק צו איהר מאן אין פ׳אכינעט ,
ךאךט האט זיא ןיןד אװעק געזעצט בײם שלײב טייטעל או-ג גענו^ק
שיײבין  ,אונ ךיא לי??ט האט דער וױיל וױא לער שלטײגעי
פעךפלצט דעפ זאל אונ געיגי4עז •
אי־צט װײן איןז אונ לןלאג .
בײא מאג אונ פײ דער נאינט ,
מײן װאוף איז מיר ?:רויפ אהן א׳טיעור !
קלאיע האט ארויפ געלאזען אשיווערען זיפט<ן אונ גענוטק
$כײנין ; ,יט אײן ב1י{עלע פאפיר האט זיא העףפריןען אוכ §ער-
?רע:נט ; ,גס איז אלץ 4יט אזיױ וויא זיא ®ײנט  ,ךיא זײנען צו
בײז  ,צו-א פעןעלךג  ,ארנ דיא זײנען פערקעהלט צו טר־ױעךיג
צו• פיהל אוגטעךטעהגיג  ,זיא האט אװעק געלישט ליא פעדער ,
אונ אין זאל האט נאןד ךיא לינלוט אלץ געאךבײט אוינ געז^גען :
פערװיפט איז טײן לעבען
פעךישפילט איז מײן טזל - ,
א  ,מײךלאןז  ,וװא.גלי.קלעןז זײט איהר !
3ײא קלארען אין ליא א־ױגען זיי^ען גע^טאנען קרערען  ,נאר
ה :ט גיט^עװאלט װײנען  ,זיא האט זיןז ישויןבעםער נענומק
וויךעד צו• ד;;ר פעדער אוג האט נענומק ^רײבין :

,

ליעבער אדאלף !
וויא שװער ךאם וואךט איז איויס צורײדין  ,נאר צי
ריר איזיןיר הײן זאןז ניט שווער  ,איןז רײדעס איוים ^אןץ
ךרײמט אונ טוטהיג  ,איןד לײדי :ליר אפ רײן ווענ . ,געה זיןל־ ליר
מיט פף־ךען זײ 4לי;קלעןז  ,װאו הין איןז פאהר  ,װאו■ אי־ וועל
זײן  ,אונ װאם מיט טיר וועט פאל קוטק-דאם זאל ליןז ניט
אינטרעפיךען  ,דו דאךפפט נאר געדײנקען  ,אז אי־ האב ךיץד
ב־נפרײט
(שײגע זױגערין)
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בעפרײהט  ,צו• ליג ךיר בין איןד מ־ײט זאנאר גטן זץז מיט ךיר ,
נאר על<!$#נם וױל איןז ךיר אזוי $יהל א?וןסט גיט פעל^אפען
צו #טעהן מיט מיר צו זאמען נײם גט  , ,אונ }עוײנ^עס  ,וועט
דער ךכ  3ײ;ןיר ^ערוים ?רעגין צו וויל .אייןז שיט׳ן 1א:נ4־ען סאידען
^ט׳ן זיןד ?יט ךיר  ,אונ אזא ?רויסין לי^ען ^ןאן איןד גאןדיךער
נוײל ;יט ןאגען  ,נאר אויב ת ױעןןט 1ײן #טאןק גענויטיגט אין
ךעם  ,פיעג ןיןז אן איויף מיר אין דיא ?לעטער  ,איןד וועל זיןד
זאפ תפען  ,אונ װעל בײן װאוךש ^ךפילען  ,דער נוײל-אךיע !
זאלען דײגע געוויסען #ווײגין רועגין טיר  ,נעם זיןז אךײן גוטי אין
זינען  ,אז לןעלין מיר ביזט רו גאר גיט שו-לךע  ,איןז אלײן 3יןישולליג
אין דעם  ,וואס אי־ האב ליר גיט נעקא;נט געבין .גליק  ,אונ п
דזאלוט ^גם ^עטו-ןט זולין בײא »ײן א^דערער  ,ךער פאר װעל איץז
$טע;ליג גאט בעטין  ,אז אהן מי־ר זאלסט דו ראטש געפי^ען
דאם וןליק  ,װאל ךר האט גיפעהלט ;זיט טיר  ,אי־ רעלאנק ליר
.זיא האט לאנג ניט געדוי5£־ט,
זײער פאר דין לינע צו• טיר
גאר אי־ ויין ךאס אויןז;יט װעךטה ,געװען  ,ךער פאר וױג^ איןך
ךיר אז ךיר זאל.ניט אויים קן־^ען ךער מאנען דײן עך'ז ^ ע ^ריוי ,לקארע.
.זיא האט געשליןט איהר ןריעף  ,האט איהם נןערזיגעלט
אק .אקאמועןט אונ ך.אט .איהם אװעס געלײ^ט אויפ׳ן #ויייב
יטישעל  ,האט אויף גיןז־ ארום ^עקו/קט דעפ צינזער  ,האט ^זווערען
זיגןץ ארויס ^עלאזק אונ איז איײן אין 1אל ,
אונ אין זאל ׳ איז ^אןד אלץ געװען דיא דץסט לא האט
גא־ ןעאך^ײט אונ;עזו^ען  уטרו;עוי^עס ליעד ־ל,י קלארע דואט
ךל מע^ ט  ,אז זיא טײןט .
— גיטעל  ,װאם איז מיט אײ״ ? װאס װײ?ט איהר ?
— איף טײן  ,מאדאם  ,נאל יז־יגע יזאהרען אונ טענ  ,װאם
א.יןז פין אנגעקומען צו• א[א ?רויךט  ,וואס נוײסט א\הר  ,מאדאם ?
אי־ ?ין גאר ףט .קײן געבארעגע ליענטט  ,יאיןו ?ין גערוען ,
גגאלאם  ,לײטען נלײןד  ,שײן ®אן איז ;עווען אשגיידער אונ טיר
ך,אבען ןיף ,געלעפט גאר ^י^ט ר^ה׳ליג  ,סיט ע^אל פער^לוקט
זעו
(שײגע זינגעיײ0
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.זיןד מײן מאן אויועק צו פאהרען״ א;זש אין אדעםם  ,ךיא ^נך׳טטע
צײטען איז פון איהם געװען נאנץ א$ט אההיוועל אונ אביפיל
געלד אויןז  ,אונ איצט האט ער זץז דאלט איןןױכעט מיט אטײךיל
או-נ איז מיט איהר אוועק אזש אין ךער ןף־טער אמעריקא  ,אט
אזוי  ,מאדאפ ׳ פלײבט מ ק דאס אײן עטנה  ,אונ ט ק קוטט
ןואחן ? גאטעם ווילען
אן צו ?רעטלע לײטען  ,רראם,קאן
איז אזוי .
— אונ פאר װאפ זאל איןז גיט טאהן אזיױ ? — האט ןיןז קלארע
.אטךאפט געטאהן  — ,ווען גאטעם ווילען איז אזוי  ,איז 3ײ ?רעטךע
לײטען אדיך־ נ־ט♦
 גיטעל  ,העלנןט טיר צו ניויף לײגען טײנע ז,אכען  ,איןדפאהר פרן אײןז אוועק  ,יע  ,גיטעל  ,גאטעם ווילק איז אזױ !
— וואם איז עם  ,טאראם ? װאז הין פאהךט איהר ? טיר
דאפט  ,אז איהר װישט 1
— יע  ,מײן ?כײןד  ,טהרערען גיםק זי־ף־ ניט װיל;ץךיג ,
נאר #רענןט .זיןז ניט איןז האב  ,פעךשטעהט איהר טיןז  ,ערהאלטען
אפויף פון מײן פעטער אז ער איז געפעהלליןד ^כאנק ,אונ ער
וויל ןיןז זעהען מיט םיר פאר זײן טויךט .
— ווען וועט איהר קרמען צוףיק ?
— ווק אײער מאן װעט צוכיק קומען צו אײןז .
 נ\ין  ,מאלאם לעבק  ,סײן טאן ןועט שױן״קײןמאל {יטקומען צוףיק.
 בײא גאט איז אלעם מעגליןז . ;ע  ,מ ק לאלף האפין צו ךעם לעבעליגען  ,טיר לואט;אפילו צו געזא^ט גרישקא ךער.קײטע;נמעהרער  ,דער אלטער איהר
זקא?ט איהם  ,מאדאם  ,אז ער עײס אבשוף , ,ער רןאן מאכען ,
אז דעױ מאן זאל קומען אפילו פון דער צעה^טער אמעריקא ,אפילו•
פון ;ענ^ער .זײט מלחקים  ,א־ויב ער איז לךא;ק-זא 4ט ער-װעט
ער איהפ בלץגען מיטין בעמיל  ,אונ איויב ער איז געשטאךבען
וועט ער איהם ?כיץנען מיטין כבר  ,נ.4ר מען טאהר ךאס ניט א־ויס
זאגין
(שײגע לננערץ)

,

,

15

» ев

ןאגען  8אונ ךן ע ם  ,איהר §עך'ש«ײט  ,סאך־אט ? אוג א1יב מען זא?ט
דאם איויס 9אר װעמען זאלט  , чуד ע ^ ט  4ךאם ניט אונ מען
נןאן נ־אןז צו• ךיןיען ךער מיט ךי ״יעױ״גע״ איןז ןױל פון מײן מיױל
ניט אױס בײךין  ,האכ אי־ רער פאר  ,פעךשטײט איהר מיןז 1 ,ײער
מ1רא  ,ךער צו זא^ט  , чуאז מען דאךף האבק צורעם דעס
מא^ס אײן אלטע הע;זד ״ אונ  ,מ״עשה ^טן  ,ווען ער איז אװעק
נעפאהךען אין.ןײן אדעטם האב איןד איהם איוים געװאישען דיא
גא^צע ווע־ש אונ מיט ^עגעבען  ,אין דער יןרעטד  ,קאפ אץז
נןןל־׳מעןט ׳ קוטט אלץ צו ניטץ  ,אװ ווער זאל זיןד דאס ךיןנטק
א־ויף אזא אי^ליק ?  чуאיז צו מיר געװען אלע מאל אזיוי גוט
״מיין ט-ייעריעקע״ א־נ ״טײן טײעךעקע״ אוג איצטער מיט אנזאל ;א
ך יר ! אט וואס ךי מא;נסביל צינען !. > .
 גיטעל  ,איהר האט ןיןו צו פיהל פער רעךט איף זקאןאנור׳ןיען דעם פא\עז:ד .
 גערעהט  ,מאדאם  ,גערעלט  ,נאר  ,אז גרישקא לאןטטיןד פאיט ניט לעבען  ,יער זא^ט מיר אלץ גיב מיר עטליכע ח$יל
גיב איןד ךיר דײן סאן  ,אונ.קײן ך<לד האבאיןד ניט.
 נאט אײך עטליכע ריפיל  ,נאר גרלשקא׳ן זאלט איחר זויאניט אװעק ^;.בען  ,ךאם אין נאו־יש״קײט  ,די ע^ליכע ר־יפיל זקאמען
אײף בעסער צו ניטץ קומען .
 נירעלט  ,טאדאם  ,אןעזוך צו■ אײןז  ,גערעפט ! נוי ,װאס א\;נ5אכןען ?
 מעהר ניט וויא אטיטעל וועיש׳ אשװא;רצען ךאק אונסײןװארעטק מא^טעל.
 אונ דיא גיטע לןלײדער ?ןיט ךיא צירומ ? נײן איןז פאהר אװעק צו אלןראגקען פעטער  ,איויף ןואםדאךף איך זײא דאךט ?
 אונ אז דער הערר וועט קומען װאט ןאל איןז איהם זאגעז ? זא^ט איהם ךאם ןעלבע  ,אז איז איך ן־.אב כייעט^ןתאלטען אטעלקראמע פון ’פעטער  ,אז ער איז זײער ?ןכא?ק
אוג
(שײגע זינגערין)
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אונ איןז מוז ישיוין $אחךען צו־ איחם ;
 אוג טעהר ^אר.ני׳שט ? ?ןעהר ך״אב איןד גאר נישט  ,ו ו א ם צ ו ^ ק ( ,אר אײע 11ײט ^עזו^ד  ,גיטעל  ,נאט ^אל אין גי^ק ^ןנןיײ^ן אײ^ר האךץ .
האטגיטעל אוים ^רעךטאונ |,.£ט
 א,יג אײערע אןיןזזיןד ^ ע ס שטאךק ^עןנאנךער געװיץט ׳ ~ א ׳ 5אבאם  ,איהי
דיט דאןז עןעם #טעךיג א[א נוטע ! ןעהט  ,סאךאם  ,איהר
ןאלט זיןז דאךט .קײן איבעךיגע ;יט פעםאמען $ ,הן אײןז װעט דא
1ײן אויף טיר אר^ןנות איןד דאןז  ,עלעך וויא א^טײן1
ךא האט מעהר ;יט נעקאןט רײךין פין עײגען  ,קלארעם
האךץ איז נ־עללאןען געװאןין טיט ?ל־ט־נע טהךערין  ,נאר זיא
האט ;יט נעװאלט וףינען פאר גיטלען אין ךיא א;ײגין .
 גײט  ,גיט־ל ?רײ^טטיר אפוהךעל.קלארע איז געןליבען אלײן אין דאם הױז אין וועלפין זיא
האט ?יט ךרײא יאהר צוריק אזױ פיהל ?כײד אונ ^ליק ^עפו^ען !
ןיא האט ןיןז אר־ם ג-זקולןט אין אלע זײטין  ,אונ ^נם האט דןי
איהר ג?גדא?ט  ,אז יעדער וױגק־נלע גיזעגעט ןיןז טיט איהר ,
אלע זאלין  ,װאם זײגען דא ^ ,טײ^נן ^ ע ם ?עךטרוי^־כט  ,ױיא
זײא װיי^ען אין דער ^טיל  ,וויא ןײא געטין ןיןז 3ײא איהר זיא
זאל ךיא ;יט §עךלאזען  ,זיא זאל ןיןז {\ט #ײךין מיט זײא .
 גײן  ,סײנע טרײ^י ,נײןז  -האט זיא [ײא איןהאך^עןגי ע ^ ע ך ט  — ,איןז ךאךף פון .ךאנען פער׳גזװא^ךען ווערין איןד
?י־ידא '^ין איג-עריג  ,איהר אבער דאךפט רא 1ײן  ,א־הר זקאנט
^אןד אײ^ר וױךטח צו גיטץ קומען  ,איןז אבער  . . .אןל ׳ «יינע
טרײע  ,איהר האט .גיזעהען מײן יןרײד אונ מײן נליק אונ איויןד שײן
טריױער אוג געװײן  ,נאר ^נוג ׳ .איצט 1ײט איהר ׳שוין ךט
טײנע  ,יאלד וועט איהר שיוין ;עהערען צי אײן אןךערער  ,װעלןע
ד.אט םײן ^כײעם שאן אפ ^ענוישען פון סיי אונ מײן םאךץ
^עךװאונרעט א'ױף אויב׳־ג  . . .איהר,וועט .אזוי רו־יג ׳אטעהן אהן
4יל א1יןז א?#ר וועט אײןז דיא ״א^דעלע׳• ,3עמ,ער סיטען  ,וויא
איף־
זיגגערין)
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איןז  . . .אונ אפשר ו״ועט אײער ווירטת ךא '®אר אײןז ווידער זײן
^לי^לעןז  ,מיא אמאל . . .
©אדאם ׳ суאיז דא אפו־ןךעל  ,איןז דיאכ זיןז נןיטין
אפעךציגער  ,מעהר ןאלט איהר איהם ;יט
אידואש$יק
געבין א^ראשין  - ,האט גיטעל א1יס ;ערעלט מא^ענךיג .
נאט אײך• פאר אײן^ר טיה אונ פאר אייער טיײשאפט
מיר  ,האטןןלאךע א1יס ו^ערעךט אמ ױגעבין גיטלען
ןגטלי^ע רוביל  ,י י
— ךי.ס .גינ איןז £ײ;ע  ,וײט עײן ®אןס  — ,וןאט ךא זי־ןז
לעל־נײא געטלאלט ׳  -ךאם איז נאןז ־אם נעלד  ,וואס איןז האפ
א^עלןליעבען פון עײן אײג־ענע טיה  ,אונ ןנפ וועט ?זיר גאך לןלעלןין
אינ ײ^ין  ,איז /עגוג
נױיטערצו
גאט װעט трאויס העל^ק
פאו־ טיר !
גיטעל האט איהר;עוואלט קו^ען לייא ה ע ך אונ לא$ען ׳
נאר קלארע האט ךער צו• .ניט ךער לאזען .
— נו £ ,א?נט גיט .קײן #יהות  ,נײט טיר געזר^-ד  ,גיטיל
אײע ! ־־ דואט ןיא איויס ^ערעדט אונ איז איויף ;יןד אר1ים
פון ^טו-ב,
— גי;ער  -האט זיא א(אג ו-ע^אהן צום איזװא׳^יק  ,װיא
.זיא האט זיןז ;אר ארײן נעןי^ט אין פויהרעל אונ ךער איזװאשציק
וזאט געפ ;לו.ט אונ זיא גע^וויװ געביא?ט צופ װאמאל  ’ ,ארנ
ךער ן אי ק ד ר.אט איויןד ^ײן #יהיות ;יט ;ע^אןט אונ ’ןןלאיע איז
פעךילזװאו^ךען געטארען •

,

5
דיא י ע רי ה ^ ט ע זיגגײרין ♦
־־ .סאי סא סא ! — האט ןיןז שטאױק צו לאלט אץ האטעל
״דע אײיאפע׳ דיא גא&ט פון נוןןער '$עהן  -אגוט־׳יר סעזאן סײבט
זיף אן פר מיר ; ,אןד בעםער  ,הלע^ען  ,פו-ן ך<ם זו^זעךךיגען  ,נאר
טען ראךף;יט זײן.קײן;אר ׳ דא דאןף מען כןאננען נא־ בעקער
זיננען מיא איױפין ?צענע אין ג אן טק ^ ,אר ^י!טט-זקשה ׳ אין־ז
װײם
(׳טיעע זיגגערין)
2
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האט מי־
ווײם  ,איןי װײס  ,איןד ?ין שיוין גוט אגג\לערי?ט ,
אפילו• גענוג ,געקאלט רבי געלד  ,נאר מיט איהם וועל א\ןז ןיןד אפ
ךע^ענען ש;*ין נןאר אלעיזען אונ פאר אלעם  ,ני^ט-כ^ה ? ,ךלאזט
.זיץז דיגק  ,נו  ,נוט  ,גוט ׳ ^עהר וןיא ראס דאךף אי־ ניט ,
אונ נו  ,וועל איןד דאה שױן פאךזץגען אליךיל  ,אזא יליךעל ,
וואם וועט זיןז ^ רי ^ן אדער טיטין טאךבע  ,אךער טיטין קבר ,
אונ דאמאלכט ערשט וועל איןד איהם א־ױס זאנען דעם ם 1ד  /אז
ליבען בין איןז גיט יײהיג,קײנעם  ,א־נ איהם ^עוויס ;יט  ,אונ
אהן געלד  -מעג ער גײן אין אלע העללק ! ;אר עיוין צײט צו
געמען זיןד #הײפער  ,זעהען װאם גיכער קרמען צום עװ־ע  .נאר
דא וועל אי־ שוין .קײןגאר ניט זײן  ,ניט וויא מיט י,עגעם העךר
גאלד^טײן  ,איןד האב אתל נעמאפט פון איהפ ,א־ונ אלײן ער^־ם
געבליבען §ײא גאר ;י#ט  ,אי;צט ג;;נוג צו רײפוען דיא האלךז
ןיײט צואנהײגען
פצענע  ,׳טוין
דער^ריױםער סןי ענע— א־ויף
ען אויף
ךער װעלט  ,דא וועל אקז ך א עךש־טע זאןז זעהען $ריהער צ,י
פאיזאך^ן זיןד א1יף #פעטער ; ,י׳ןזט-ק^ה  ,ן$ם וועט נײא איהם
:קלעכןען א־ויף אלץ  ,וױאם טהו-ט מ ק אבער טיט זײן װיייב ? װער
וױים  ,װאפ ןאר אל׳חיורה איז ךאס ךאךטען ! נאר שא ! ןנס העךט
זיןד טךיט  ,ךאפגײט  ,אבער פי??ןט צום טינוט  -סא ׳ סא  ,סא !
 גוט נאווץד ® ,יץ לעבק  — ,האט געזאג_ט העךר^װײט ארײן גײענליג .
 גוט יאהר  ,מײן טײערער  — ,האט זיא איהם גין^נטפערט . זעה א־אר^ט  ,זשעניע  ,וויא .גרוים מײן ליבעי איזי צוךיר  ,אז פון דיץט װענען איז מיר גןײן 1אןז גיט טײער  ,אט האב
א־לײנע ^נ ה׳ל ע  ,א«אר
אפט ךער װײל נאןז
פון?יװײא טוייזיגדרו^יל ,
טען מעהר
נא  ,טו-א  ,אקוק  ,זעה ׳ יייא יש־ײן ןײא ןײנען אונ איןז ׳טטעל
זיןז טיר פאר װיא קץפטליך דאס װעט .קלײךען צו דײן װאונדערנאר
^זײנעס יעזיהט  ,נו נעהם 1ײא אוג טי־אג זײא ^עזונטעךהי־ד .
י אדאנק
’
לשײנע זיננעײן)

 אדאנק  ,עײן טײןידער ׳ ךער &אי גיב טיף . |№рвאונ אךאלף האט פלאקקדיג אתם גענו^ען ליא עןײגע
זישעניען האט זיא פעסט צו• ^עךף/קט צו 1יץ ?]לאנןע^דעם העךץ
אונ האט איהר אשטארקעז קויש ;ינעפין אין איהרע.קאלטע ליןפען .
 זאנ מיר  ,הײן לענען  - ,האט צו־ איהס נאפהער גיזאוןטזשעניע או-נ האט א־יױס געלײ^ט אויף איהם איהר לןלאהרע דלןע'
ה אך  — ,דײן וױינ האקטו א1יןז אזעלכע אױרי^לא־ 4יקױ?ט ?
 ןיטעניע  ,װאס דער מא;סט דו טיר ע?עס אלץ טיק מײב ? -האט אךאלף אויס גיךעדט טיט :גר1יפ ^•־רךרו-ס .
 זײא ניט אזוי איויןױך&ט  .טײן טײעךער  ,ןגם רער ןןא^טזיןז;יט ווילע:נךיג ,דען וואס זקא;סטו ווילוען  ,וויא ניט גוט ?גס איז
צו ליפען דעם טעגשען  ,וואס איז כןעךבופךען טיט אװײב.
 אבער איןז ליב איהר 1$ין ניט מעהר  ,איןד האפ זיא שןיןלאננ אר־ױם ^ייאזען פו-ן ךיא .גידאמןגן  ,זיא ןגקםע?טיךט שוין
ןןעהר ;יט ?״ר מיר .
 דאס אבער  ,םיין טײ^יער  ,איז ^אז אלץ װײנ.יג',אונאונ דאס װאס דו לןלעהךסט ניט װעױן איהר איז ^יט גוט פאר
או-ט אלעמען •
 וואס האב איןז װאם צו• לןלעהרען ? איןז גןלעהר גאר .מײן לעבען ׳ וועגען ליר אלײן  ,אט לאז סיר  ,טײן י 4שמה  ,איר
וועל ךיןד נאןד א$אל אקו׳ט טאהן .
;ײן  ,פליהער זאג ?יר צו $ס גיפעהלט ליר טײן פלאן ?
וועגען ךעם איןד זאל פעךקויפען מײן' &א$יר פא?ליק ? ?ן־זן
איןד ךר זאגען  ,אז איןז האב דאס ׳שוין ^עטאהן  ,ארנ אלץ פין
לײנ:ט וועני-ן  ,טײן לעבין ,
איןז ןויים דאס  ,טײן טײ^רער  ,איף ווײס אפילו  ,אז ת א
האקט ?אקיןען ךעריויף ךעי י1ײל ?װא;ציינ טויןינד רוב.יל  ,אוג
איצט הער איויס &ײן פלאן < .ןל זשן דו• פיןט אמאן צו אײן
אלךער ?רויא  ,וויא הײקט ח א װילפט טיןי ניט ליגיען ?ין איןז ט\ט
ךיר אלץ גיט זיכער  ,ווער װײם ? אײן א.ײ{ען נוײב  ,או-ג האךט
אװײב
(^ײנע זינגערי[)

,
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י אװײב  ,וואם זקאן גאןז אל־שר גאר־ איגער לײדען •
 לײד לט  ,זשעניע ,דײנע וועלטער ^טעפין מיר אין הארצין . איך  рдאבער  ,מיין טײע;ער  ,אין דעם גאר {יט ׳צולליג ,מען איז ןאןז ^עהר גיט  ,וויא אטעלש ,איף האב ךא־ ראס רעפט
צו טראי^ען אלץ  ,אונ אלןא װאלט אי־ וועלען טיט ךר
ןיכערער יײן .
גע?ין ?
 אלזא וויל?טו איןד זאל ךיר ןאט געלר גײן /ראם יגאנצע ^עלר נױל אי־ אלײן {יט ,מיר וועט1ײן נענוג ^עהען טויזױ; ד רונייל  ,איױןי ױטמיר איז דאס נזאר או;ז בײדען ,
לעגיין  ,נאר זאלעןזײא ליגען אין באוןק א1יף ס ײן /א מ ק ,
איז דיר ^יט אלץ איץם ? רו ליפקט דאןד טיף ?
 מעהר פון נןײןי ^ צ ע ן לעבק . או-נ לןל'עהך?£ט גאר ניט #ײךען ןיןז טיט סיר ?רער ט־ױךטכןאן או?ז צו $ײךק !
ה־ץ לעבק ,גוט אבער דײן װײב ?
 א־ ? ,׳שעניע י יריד {יטי װעגען ךעם  ,אץי בעט ךיןז ,טײן לעבען  ,רער ?זאן ןיא מיר ;יט  ,אויפער ךיר  ,האב איןז
.קיינעם ;יט .
י — דרא ®אלפט זיןי ךאןז ;נפעם קעדעך^  ,אדאלף ! דוא
כןאנקט דאןז זיא ניט אפ לײקעןיען  ,אלזא גיב איהר אױןד אז-ו פיל
;עלד װיא פיל טיר  ,טאלןע נא^־ע צעהען טויזיט־ הביל או-נ בעפכײא
זיןז״פון איהר  ,אײן ארעמע איז זיא דאןד טיןען  ,נוא װעט זיא פון
אז־וי פיל געלד װעגען טאהן אלעס .
 האפש אטעות  ,טײן לעבען  ,זיא װעט מיןד בעפרײהעןאדער או-טזיכיט  ,אהזר §אר .קײן געלד ױט .
 אבער אין אלעם פאלס ראי??ט דוא זיא פאןזאתען ,זיא איז דאןז נןאלט ד־יין װײב  ,אונ■ גאקהער װעלען טיר ׳טיױן אויןז
נעפיגען אםיטעל  .נו װאס ז׳אןקט דו סײן טײיערער ?
! ^ארגען
 דו ?יןט נוט  ,וויא י אײן היטלי^ערפריה טיאג אץו עיײן צעהען טןיזי^ד רו?יל אין .קײזערליכען
גאנק
(^ײנע זעגערין)

,

,

Ьщ

י

פא;נק איויף דײן נאמען .
— גוט  ,מײן ;שמה גוט  ,נוא  ,גיב היף אקו׳ט סיין י$ע£ין
אוג גאונהער נײא אהײם ,
 ?עוטכײןסט ?זיף־  ,זשעניע ?חלילה  ,מײן י^עבען  ,גאר היץט בײ איך עפעםאונװאהל,
איז א^ײגיגקײט/איןי
;אפילו גיזא$ט  ,אז דאס
זיןדנאר נוט אזייס רו־הען .
נו  ,זײא מיר נעז־ך מײן לעפען רוה ןיןזאויסאונ
שלאף ^עזו-גד
האט ןיא ארום נענומען  ,פעסט » געדרילןט צו*א !ײן
רןישענדעס העךץ  ,או־נ אפלאמע^ןען . » Ар.גיגעננין »ין'איהרע.קאלמע
ליפפען  ,אוינ ער איז זיף־»מעק א־יײמV

,

,

,I

,

ער איז ן ע פ ר ײ ה ט .גיױאךען .
 -ה א ט ױ פ ך עג ט ,

?ײא אף;ז אפעם פץ^טער ?
איז ארײן אין שטוי ;

ף האב ;ירעכעגט  ,אז

אי ה רוו ע ט

נאןד;יטקומעןאז־ול

 חאט איהם ^יע?ט^עךט גיצעל♦ אונ װאו איז דלא מאדאט ? אין פןעאפןער ? איויף טאסקעראד ? גײן  ,סיין הער  ,ךיא מאדאם איז אפ גיפאךען אפ ניפאררען ? ! װאוהין ? נאןז וואס ?איז ניפעתרליןז לןכאןק  ,זיא האט
 צו■ איהר פע^ער ,הײנט עךתאלטען א£על<גכא?ז'׳;  ,אז זיא זאל קומען  ,װאס גימגר .
 יע ,איהר פע^ער איז _קױא;ק  ,איןז וױים  ,ךי טעלעגכאמעהאב אץד איױןז גיןער־״ען  ,גוא  ,א־ג ווען אלן זיא דאס אפ
געזאהךען ?
 סײ;ט אין ךער פריה . אוג וואס דןאט זיא היי י^עהײ^ען זאנען ? ןאר ?ישט  ,זיא האט אײןד ן א גילאזק אנריוו;ילע  ,דארטשטײט
(שײנע זינגערין)

»
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^ןיוײט £$&£א װע:גן זיא וןעט קו^^ען  ,נאהר אפנים  ,עז ;יט
אזוי ;יןז .
 װאו איז דאס ?ךיף ?  -האט אדאלף;י§רע?ט או^עדולךיג . בײא אײןל אין 4א*3נעט אוי^ען #בײכ טישעל .ער איז אויף גיןד ארײן אי־ן גאביגעט  ,האטגלײןד אוי?געזולט
ךעם ?ריף  ,ער האט איהמ נןלי^ק אפ ^עזיגעןט א־נ ^גני?זק יצעזין ׳
 туהאט איהם ^גשװיט־ רוךןז {ילעןען אונ האט ארויס ױלאןען
אזיפץ  ,צו דאס איז ןױוען יפון §עךךרוס אויף ז_יק עלענדער
קלארען  ,צו ראס איז גיװען פרן פכײרען  ,דאם נןאן מ ק געניױ ;יט
זא$ק  ,נאר עם איז לײקט צו ךעכעגען  ,אז דאס איז ;יװען פו׳ן
?כײךען  ,װאש קלארע האט איהם $עך§$אךט אזוי נןיל טיה ,
אזיוי פיל שרע~ןלי;ע םצעגעס אונ ד.אט איהש אזיוי ^יןד בע^כײהט ,
זיא זא;ט איהם נאןז צ ו׳ ^ י ן זיןד קיט איהפ  ,אויב  туוועט су
האט געװאלט
^אר פאדערען  ,אונ ױאם דאךף מען נעסער ?
4לײןד לוינ־ען צו ז־שעניען אנ[:אגען איהר דיא נו^ע ?שוךה  ,נאר
ער האט מורא געהאט איהר ח ה צו $$עךען  ,ןער דאך^ער האט
אי־הר דאןז ;עסײםק רו־הען הײ^טי^ע גא?ט  .ער האט זיןז גענומען
;אל רויםען גענוי װיפיל עס האט
איגער ק;קען דיא זאןען  ,גײדי
איהם טקאשט ךיזע ^ליקליכע אוג  уудבעפבײהענ  ,אוג וױא
פעךװא^דעךט איז  •чуגיווארען  ,ווען  *туהאט ךער זעהען ׳ אז
קלארע רואט פךין 1אןז ;יט געױוךט  ,זאגאר איהךע אײגענע
א1יןד ^יט טיט ;ינו^ען .
נןלײןער אוג צירונ;ב
אונ גיטעל האט דער װיילע אין ^סציטיזער נןעמרײט האר
איתר װיךטת ךעם טײא »אשין  ,אונ האט לף ’ י;עזונגען
^ין דער ‘שיטיל .
אזיוי לויפט ,עס דיא 3ײ4עלע .
פון איהר רוהי^ק 'ש&יײעלע ׳
אינ פו-ן איחר נואךעמען גיצעלט .
איןער טײבען אוינ י.סיה,
אין ךיא גא^ץ עײטע ל־^דער ,
צו
(שײנע זינגעײן)

» שי^צק זיף־ דאךטען פון ל,על:ט .
לויפט איהר א1ינק-ױאלד אריבער׳
איבער נ עיג אונ איבש־ .גרי?ער ׳
אוג ו״וײס גאר נעןעןז ױט ךער פון ,
אז אין יענעם !וײמען ארט ׳
אןד  ,יאגען זיך נאןד איהר ראךמ ,
דער יאס^רעב  ,אךייזגר אונ הארישון ! . .

ער לא:זט זיןז נ א ף ^יר׳יק ♦
 נו זאג  ,מײן לעבק  ,װאפ וןילקטו איןיטער ? וואסנןעהלט ךרנאןז ? אטױינען טיר שיוין אין ?ןרים ,אונ אומ.ער דאציע
איז ךיא ןע?מע פוץ נאי?ען גע^קר  .זיא זקאל.ט אתילו גענוג {עלד ,
ךער פאר אבער  ,איזיזיא וױא ’איי־ן גן עדן פשוט  ,טיט אללע
פערגעױגען אין ךערװעלט ,זעהע?ט ׳ זשעניע׳ אז פון דײן^מעגין
איזי היר .קײן 1אןז ניט צו טהײער אונ ניט צו שווער  ,אט האב איןד
שויין דיא לעצ^ע חשבונות אפ געמאקט האב {י ע ^ ט מיט מײן
פאפליק או-ג טיט ךיא גא^־ע סהיורה  ,אינ אלץ פון דיץט וועגען ,
סײן לעפען ׳
 אונ װאס האב איןד ךער פון ? שטײטס  ,זשעניע  ,וואס רעךפטו עס ? נאןז לנײסיג טיויןעדרוינייל האב איןז אוועק גילײלט אין .קײזערליכען נאונק אויף דײן
נאמק  ,פאר ױעמען איז עם ?
 נו•  ,אךלבה זאג  , пנ-או־ װע$זק אין  ? суפאר מיר ?א־ויף וואפ דאךף איןד ךאס גײלד  ,איןז ?יהך עפייפ ױ׳$זעפטען ?
איןד װײם נאר  ,אז ךיא ®אגפל־יט הא^ק ליב איויס צו ?כײ?גען ׳
אונ אפרויענצימער איז פארט שפאלז״אם  ,אונ נאןז אז_א ורא איןד !
וואם זאל מען רײדען ? פעךךל׳־?ט מי־ ®אקע נאמת ',ו,לויב מיר ,
אדאלף  . ,ק כ ײ ג ק ט מיף זײער וואפ איןז הײפ  ,אז בײא ךיר איז
נאף דא ^עלד . . .
אי־
(ש־ינע זיגגערין)

,

איך וןײס טײן ?צל  ,אז דױא וועפט װײנעער האבען בײא
זיןז  ,וועט גײא ךיר ווײניגער אוועק .ליין  ,אונ #פעןןער וועט ךאם
.עלד גוט צו ניטץ קו מ ען ...איןד וואלט טאקע װעלק אז נאןד
פו?־<עהן ט'ויןינ:ד אדער אם גוײגץפט־׳גן י.אןד צעהען טױזי;ד רישיל
^נלד  ,נאר איןז האב מוךא צורײךען ׳
זאלםטו צוליי^ק צו
װארום איןו זעה  ,אז דו• טרויסט טיר עפעם ניט  ,דו מוןט מקתמא
נזײגען ׳שײךק זיןד מ־ט םיר  ,גינוג ןיןז שיוין אטע^־פילט  ,איןד בין
ךר ש1ין מפתטא טיאום גיווארען •
וואם ךעךפט עס זשעניע ? ווײםט דען ױט  ,מײן נלשמה ,
אז אהן ךיר כר׳אן איןד גיט לעפען ? אוג פערקעהךט נאןז  ,איןד בין
ײיער צו• ?ריךען  ,אז איןז זעה  ,וויא ה־א היטפט מײן געלד ביןט
גיךעלש  ,נא ךר ט אקע נאןד פופצעהן טיױזעד רו-פיל  ,מיר ןלײ?ט
נאןד דער װײל ארו?יל פיר— ?י 5ף מױזץד ױ<ט או;ז ךער ווײלע
גענרג 1ײן .
 &  Щ Зךיר  ,מײן לעבין  ,נו ךיא האטש אלײן טודה ,אדאלף ,ט-ה איןד ?יט לןלוג?. ..
 ייאם זאל מ ק ריירען ? $עוױס לןלוג  ,גאר איןז ךעכין ׳ אז^נם וןאלט שױן צײט ןיווען א;ה־ בען צו■ טאהן ^פעט װע;ין גט ,
רןין געליד וועט ךאס יזי־ ניט זקאסטק אפילו״קײן.פןז טיה איויןד ניט .
 וויא זאללם דוא ? אײד וואלט ישי ין טאנןע װעלין гфглהאנען טיט ךר
 דאם וואלט ׳ חלעפין  ,וײװען ניט שלעקש  ,נאר ה אזעהעלט ךאןד אלײן  ,מײן לעבין  ,אז אי־ פין נאןד אןץ .קראןק אונ
ך)רא;ק  ,אט לאז טיןז  ,טײן לעבען  ,נאןד אכיםעל קומען צ!־ זיך . . .
איף רעײען גאר איויף װץטער צו פאהךען אין איטאלןע ׳ װאס
זאןסט ח א בארויף ,אדאלף?
 וואם ןאל• איןד זא^ען  ,זשעניע ? דײן געצץד איז בײ טירטהײ^יער פו-ן אלץ .
אזוי האבען זיןד גירעךט אןמערע  дעקאן^ע העלדען  .ךער
הערר נ,װײט טיט ײין געליפשער ז׳טעגיען  /אונ מען האט;יפ
געטאבט
(שײנע זינגערין)
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^טאונט צו• גןאהךען אין אי&אליע  ,או-נ צו• ניאל^ען פיז זישעגיע
וועט נאןז אבי^גל קומען צו ;ןיןד אונ װערין שטײפער • . . .
♦8

זיא איז געטךיייםט גיוואךק .
אוג קלארע האט געךנט גױיא ןער סאיאם שײנפיגקי^ל אל;ם
?אקאיאװע  ,ךיא &אךאם  ,שײנפינקעל איז גװוען ארײכע אלמוה
אונ־ ןײער אנו-טער מע;ש .ןיא איז שיוין גיווען אין לי־א עלטערע
יאדן־ען אונ איהךע קיגידער זײגען שוין ?יװען 3ןנלי 5י^ים פאר זיןז׳
כרןין פיל אךבײט דןאט אל׳זא קלארע גיט גיהאט אונ עם איז אי־הױ
גי־רוען גאר גיט 'שלעפט  ,דיא וױרטרלן האט זיא .ןית־ר ליב בעקו-מען
אוג איז צו איהר אײנםאל צו געשטאנען זיא זאל איהר ךעךצײלען
ווער זיא איז אונ װאס טיט איהר איז .גי^עהען קלארע האט פון
איהר גוטע וויך^דזין לט (•ערלײקעגד .קײן !אןז  ,זיא האט איהר
ךעךצײלט אלעם  ,ארג ך־א טאיאם שײגפינקעל האט זיןד אביסעל
?ארטכאפט אונ גיזאנט .
— ;ײן  ,קלארע  ,אזעלבע וויא איו־ור זײנען  ,נאר װײניג ךא ,
אונ ניט איהר דאךפט זײן אדינהט .
— מאם זקאן איף אט־עךיש טאהן?
— העךט נאד  ,קלארע  ,א^עבילךע^ע ?ריױא זײט איהר4
— סײן בילדוננ אפער ניצט מיר גאר גיט  ,פעו/קעהלט  ,זיא
האהט טיןד ^אןז טינהךער אי^ליכןליןז♦
— רעךט עס ױט ? ,יל'דו?ג איז גוט §אר אלעמען אונ נוצט
אין אלע צײטען  ,אטהעלט ,איןזהאנידא אזו-ן זאל נעזר;ד זײן ,
איז ן$ר דער על^־עלשטער דא־טער אין האפפיטאל  ,איןז װעל גײט
א1הש ו־ײךען  ,אז ?ןען זאל אײןז ארײן נעמק אהין צו• לעךנען זיןז
ךאךט פאר אײן העפאטע  ,אונ ביז איהר וו־עט שדיגק אײעד
פטוךוט  ,װעט איהר ךער מײל ז_ײן בײא סייר  ,ני^ט^-שח  ,לײען
איז ניט נןײן שאןדע  ,איןד לײ;נ אײך נאױ  ,ווען גאט וועט אויף
אײף רםטגות האבען אונ איהר וועט וןידער גןעלדינען װעט איהר
מיר אפ געפען .
קיארע
(שײנע זיננערין
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קלארע איז;עפאלק צו■ ךער ®אךאם צו ךיא פיפ אונ גיקושןט
איהר ךיא הע;ד ;
אין אקיךצע צײט נא?דעם א־ז קלארע אנגקובזינן אין
דיאםפיןןאל  ,אוג נןאר קלארען האט זיןד גיעפינט אנײע װעלט .
^עךגעםען האט ןיא אלעפ  ,וואס טיט איהר איז גי^עהען  ,פעך-
גליןו־׳גרט איז יט־וין גיװאךען איהר װאי^ד . ,זיא האט זיך אין גא;צען
איב־<ר נינעפין צו איהר לעהךנוננ או-נ צו ךיאנןראננןע ׳ זיא האט
;יט געתחט בײא טאג ניט טשלאפק פײא ;אפט  ,אמ פון ךיא
.קכאמןע ניט אפ גיטךאטען אויף אײן םינוט ןיא האט זײא געהיט
וויא אײג־^ע שװעפײער  ,ךיא עךצ־טע האבען זיא געליפט אונ
^עאכט פאר איהר העלדישק מיטת  ,פאר איחר פלייסיגנ־ןײט
אונ פאר ךיא גרױםע ^אך^זליןןע  ,וואפ זיא האט ניטאהט אונ גאר
ױט ארום ניזעהענערהײד א־ז פאךןײא גיפלױגיען דיא צײט פון איהר
לעהך,:ץג  ,ןיא האט אוים ^עהאלטען ךעם על) [אמק אינ האט בעקו׳טען
ךעם נאמק ,ה<בפ?ונ^ .
אין ךער צײט װאס זיא איז גיװק אין האםפיטאל איז זיא
באװאוסט ;יװאךק אין שטאךט אונ האט פעודיוןט ליבע אונ
אקטו^נ ןיײא יעךערען  ,דא האט זיןד עךװאךבען אוןרויסק נאטען
אונ $אט אלזא פון איהר ^ײער פרא^ע^ע פאךךי;ט ;יט שלעכט .
זיא האט געץאלט אױם צאהלק דער גיטער מאךאם שײנפינקעל
דאם געלד  ,וואם זיא האט איויף איתר או ם גע^כאכט  ,נאר זיא
האט ^יט גװואלט מימען .
 איןז ’דאךף עם גיט  - ,האט זיא איהר ניענטןעךט —אװעק ךיא  ,וואם !יינען נײטהיג אי־ן ךלם .
ךט
אונ קלארע ן,אט זיןז מיט ךרײסט אונ מוטה איבער גיגעפען
צו דיא װאס זןיגען שיטהיג אין ד.ילף אױף אזוי אײן ארט לעבען
איז ךיא צײט ^עפלויגען א^ן^טעךנןט  ,קלארע האט גאר אלײן ניט
גי;פיהלט  ,אז פו-ן ך<ר צײט אן  ,וואס דא איז ^געקימלן אין
האםפיטאל ^ ,יז הײג^ײען טאג איז שוין אריבעי ?י;ף יאהר ,
או-נעפ איז גאר .קײןיצײט ניט נעבליבען איויף צי בעניײ :ק אי ה ר
פערגאנגענהײט
;שײנע זיגגערין)
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פערגאטקהייט  ,אויף צו• טתיעיען אונ צו
ןויא ;אר'פאר נע?ין ?יװאךען .

זאלגק  ,איעס איז

9 .
גאטעס עטרא ף ,
— הא  .סא  .חא ! — הא^ זיןל פאנא;דעל געלאקט ליא
ױוועזע^ע זיטעלין ז׳טעניע — בײא מיר בעט עי כסקניות  ,אונ
װאוי איז דײן לסטנוית  ,גו^־ער מ ק ש  ,וואם הי ד.אסט געהאט א׳ויף
ךײן וױיב  ,װעלכע דו-א הא?ט נאןי נינומען דוךןז ליבע  ,האקט זיא
נ־ערפיהךט אונ דער נאןז {אר פערטף־פען  ,אונ װאוי איז זיא
איצטש־ ? ז.יא איז שוין א?שר גישטאלפען  ,א1יס ױגאןגען פו-ן
הונגער  ,אין רער צײט ווען א־תר טלײער מאן האט גןעךשװעןדעט
טויןינךער אויף אלע נאךעש_קייט .
— זשעגיע,דו רעךטט נאןז ? דוא כןענכוט נאןד לאבען איויף
תימ אגןעךינם װאוןד ? זאג אךרכה  ,ווער האט םץי העךפיחךט ,
איויב ניט  ? пדוא  ,פארשע ?עךדאךבעגע פר־וי  ,האקט מיןז אפ
געריקען פוץ ®ײן §ר'ױ  ,וואס איז ןזיר גיװען אזיױ עךענסט איבער
ױגעפען  ,דוא האקט געמא?ט אתל פון א־הר אונ פו-ן מיר  ,דוא
 ,אוים;עזויגק מײ ,געלד
האקט פעךװיפ^עט אלע םײ ;ע
או־נ ןלו-ט  ,או־נ איצט  ,אז איןז גיי־ן געפליבען אהן געלד אונ אן 9י?זלק
צום ל־נפין פארטבײפטו מיף  ,דו ווילסט טיןל גאר ניט זקאנען 1
— אונ א־ויף װאם דאךף איןז דיןז איצט ? אךאךע ?ײגדעל ,
ווײסטו ןאןי  ,װאךפט מען ארויס פאר ךיא היגד .
־ -זישעניע ! ד־אם ?יזטו• ? גיעזיק זיןד !
— איןז סיין  ,אדאלף  ,עז עס 'איו שוין צײט דוא זאלםט
ןיןז אויןז בעזינען  ,גענוג זיף ךיר צו מאנען קי?לעך׳ש ,שוץ צייט
ךיר צו ®אך^טײן  ,אז אץד האב נעדאךגןט האבען ניט ליןז ,
;אר דײן געלד .
— אמ וןײגיג ךען האהט די טײן געלד צו ױנימען ?
— גוײסט וױא מ ק זאלט ,או.אר ניט אע־ א:קל.ױ.יער נעמט.
’ ״ אונ״
 6ם״נע זי־יגעריו) י
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אונ ו״ױיםט דו ^או־ מאם> קאן פײא ?ןיר  ,איױב דו-א נן^סמ ,
גײא ל)לאג מיןז אן אין סו-ד  ,אונ נוײןןעו רײד ניט מיט טיר  ,איןל
װעל ךיר טעהר ניט ע^פערען  ,מעהר וװל איןז ךיןד ;יט ה עו ק
אונ גיט זעהען  ,אונ עט ה ע ניט געהאלפען .קײן יא־ •
ער איז ע;דליץז קוים לעבעךיג אנט^־ען פו־ן ךער _קאלט<ר
גיפטינער שלאגו , .פון זשעניען .
 א  ,קליארע  ,קלארע !  -קאט ער א^װערען זיפץ ארוייםגילאזען ווען עי האט זיןז ארײן ױזעצמ אין װאנאן  ,וועלבער »עט
איהם פיהךען פוין איטאליע צור־ק אין דין נןאטעךלאך .
א  ,קלארע ! װאוי ביןט דוא איצט ?
ער האט פאלד גימעלתזט אין דיא ?לעטער  ,מיט ךעם
האפפענ^נ  ,אז אזיב קלארע ליענט ;אר  ,װעט זיא ןיף;עװיס £ьч
רופען  ,או-נ אזויא איז וויךל,ליןז גיווק ,קלארע האט געסײנט ,אז
ךאם רו־-פט ?יא איהר טאן צופ גט  ,ארנ זיא חאם ןיןז גיפרייט ,
װאם ךאס גישעהט ישיוין א\ן אזא צ ײט׳ ײען ^בם §עי■ רימט ״איחר
ש־וין גיט _קײן זאף  ,ןיא האט ^לייןד גימעלדעט אין דיא בלעטער
איהר אדרעסע ; ,אר דער ג׳יט האט זיף־ ;י^דיגט .אי) א^ײן
^ט;קעל צײט גא?דעם  ,װען זיא איז גינאג^ן אין נאפ  ,האט יזיא
אפ גי^-טעלט איי^ר אונ גיןעטען אײן;ךבח  .זיא האט דאן ןןײן
צייט גיט געהאט ארופ צו• קוקין זיןד,י זיא האט * גלײןז ארו-־ס
גענויןק אןילבעךנע מטכע איבער געעבק דעס ארעמען אונ
איז זיןז אװעק אין איהר וועג ; ,ארדער איע^ער דואט ^יפעס אלץ
געקקט א־ויף איחר  ,האט ^לליך אשלײךער ױטאהן דיא 3יטפע
או-נ איז וויא ןעךישטײנערפ ^ ײ ן געןליבען . , ,

♦10
? ף ע ד אונ גליק ל
ןאןד דעכ איז צו• קלארען גיקוטען אױנגע
אי; עטליכע
װײבעל  ,אינ האט זיןז .גיפךע^ט א־ויף דער סאךאם קװײט  ,או; וױא
’ איבעד
(שײגע ?יגנערין) י
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איפער רע$ט איז קלארע ג\װאיען  ,ווען ןיא האט דער ^ענט
איהר רי??ט גיטלען .
 גיטעל ? וויא קיטט אי־ר אדוער ? -אי־ האב דא מאדאם  ,חתינה געדיאט  ,איןד בין ,פער׳שטײט איהר מיף  ,גיווען;יט װײט פון דאנען אין אישטעךטעלן,
אונ דאךטען האט געארבײט מיין איצטיגער מאן  ,גוטע לײט
האבען או?ז נן ע ל ^ ענ ט אונ סיר [ײגק ןיאןד דעױ התונה ארײן
ױפאהרען אהער מײן טאז האט ךא אײן אייגעץ ה1יז .
 וויא א־;ײ האט איהר התונה גע־אט ? אונ אימור ־ינןישטער סיינן ?
 ער האט מיר אפ גע׳טץןט אנט  ,גאר איהר וףיםט ,,סאראם  ,איןד ?ין ^יקומען צו אײןד וײט אוטןיסט  ,איןז פעךלא^ג /
אז איהר ן ^ ט ?ןור ^עןישאהען דיא ןיהיע אונ נןיײר או-נ'גירןיצײ
?ןיר  ,זעהעןי מײן סאן יאונ מײן לעבק׳ סלעבק' ,עם וועט אײןז
גיט גןערךךיפען .
 גו-מ  ,לאןט טיר איאני אךיע?זםע  ,איןז ירעל קומען . גײן  ,מאדאם  ,איהר מ״ןט ?ןיט טיר גײןי איצמער ..
 אי־ האב נאר איצטכךן צײט ו,יט  ,אי־ וועל קוטען?יז ^פת״קאן אק׳שר
ווײם?
עאס רעךט איהר 'ן $ע ס’ ,גיטעל
װער?
האלבע װעיטער ?
 א ט׳ קיטט  ,טאדאם לעפען  ,טיט טיי צי טיר אד-ײם .(ועט איהר עיױן וויפםען פון אלץ •
 ;נפעם קו-טט איהר טיר איוים זאנדעךבאר  ,גיטעל  ,אי-<ןער^טײא אײןד ;יט .
 מאדאם  ,איןד בעט זי־ בײא אײ־  ,פךע^ט נײא מיר_קײן ?־ראגעס ניט  ,או-נ קו^ט מיט טיר .
 נו  ,מילא  .איןז רועל גײן  ,איער דער בױיל מאן.ט איהרבײא יזיר ןיצען אװײןע  ,איהר .זײט דאןז ^ ע ס בייאמיר
זי־ ניט .גתעהען  ,אונ דער צו זײנעןמיר
1א?וט  ,אז־י לאננ
דאןז
י
(ישיעייזיצגעױן)
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טיר בײךע <ײ$ק גיט ןאןג

איצטעי ^לײכער יחוס :
ױװען ךץסמען .
 פארגע&ט ,סאדאם  ,װאם ^גפ איז נײוען  . . .גאטטעםמילינן איז טםתמא גיווען אזוי ! א־נ אייצטער  ,מאךאם  ,האט
כחמ 1:ת אונ מא?מ ניט כןײן שיהות .
קלארע האט ןיןד אנגעטאהן אונ איז אווײק מיט ניטלען .
 אט דאם איז טיין מאן:פ היויז  — ,האט גיטעל געזאו; ט ,אונ זײא זיי־נען בײךע ארײן א־׳־ן אונ אײךער נאןז אװאךט צו•
כײךען האט ניטעל זיא צו געפיהרט צר אפעטיל  ,װאו עם איז
גילעײגן אלןכא^ער  ,אונ קלארען איז אויס גיקומען ךער
זײער ;יעקא^ט  ,נאר װער ער איז או-נ װאו־ זיא האט איהפ ניזעהען
ףךײנגןט ןיא ױט געגוי  ,דאפט זיןד  ,אזךאם איז דער .אךענזאן  ,וועלכק
זיא דןאט מיט אקוךצע צײט צוריק אין גאס אמ־יבח גיגעכען ; . .
 קלארע  — ,האט מיט אשוואכע ריהרעדע שטימע איױםגערעךט דער .קרא^ןער  ,״  -דו ךער זקא;נפט ־שרין מיף ניט ?
או-נ קלארע האט זיןז גוט אײ^געקולןט דעפ לןיא.נכןען אין
פגים אריץ אינ מיט גחייס $רעק איריס ^עישריען  :אדאלף ! ךאם
?יןט דו
 יע  ,קלארע ׳ ךאם גיין איןי נאןד ךער ןעלבער  ,װעלכעןדו• האטט אמאל אזוי ^רעןטט  ,אזוי הײליג געליןט  ,ךאס פון
טײן י ןליק וועגין בייןט רו מײיט געווען איויף ךעם ?ךעפטען
אפיפער אין דעם נאקען פוין דיןער ליגיע פעט איןז ךיןז פעלצײהע
טיר  ,גענו-ג האט ש־וין טיןז .גאט ^עשטרא?ט עאר מײנע ןרויפע
צנד  ,אט צו• װאם איןי בין נעקוטען !
ךער קכאננןער האט גערעךט מיט אווײנעליגע ^טיטע ,
אונ ^לארעם האלץ איז געריהךט געװארין או-נ פון אירע אויגען
האיין זי־ןד נעגאסין םלענ־ען •
 אט דאם איז דאם ןליק וואס איןז בין גיט אין ^עאנדגעװען דיר » געןען !
 אך  ,קלארע ! §ער געם אלעם אונ פערצײהע טיי  ,לאזמיןז־
(.שײנע זיגערין)
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פץי רה־ץגעךחייד ^טאףיען .
 איןז האב שיוין אלעט נןעלגעםין  ,אונ פעפצײהעט האב.איך ךיר ^אןז דאן ^ ,אר ^טאךבען איצגזער וועל איןז דיןד געוױם
ניט לאזק  ,אוײ אי־ וועל נאר ,קאנען  — ,גיטעל  ,דזאט זיא
זיןז;עװ־^־עט צו• גיטלען ; -אט אייןד געא־ א1יף אפוהךעל אונ
טײן וױזיטנע.קאךטע אוג ?כײ^ט א־ויף ף ־ אהער ךעפ דא.ק?גער
ש־ינפינקעל .
 ער װעט גיט װעלען נןאחרק אזדי װײט  — ,האט נייטעלױע^טפעךט .
 ךער יןאר האב אץ־ דאןז אײןד גיגע$ין סײן וויןיט^עלןאךטע  ,זאגט איהם  ,אז איןז האב ;איהם ױבעטין ןןר ;אל $ײן
קוןמן אהערי .
גיטעל איז אװעק גאכץ ךא;ק$ער אונ קלאלע האט זי־ אװעק
געזעצט ;עיען איהר ארעמען אונ לןכאגקען מאן .
 זאג טיר  ,אדאלף  ,וויא קו??ט דו צו אזא לאגע ? אוגוױא קוט&ט דו אהער ?
אראלף האט איהר ךער צײלט אלעס  ,וויא אזוי עץ־ איז אין
איטאליע ארויס געטריפק געװארען $אקע ווי־א ?וען ון־אך&ט ארױה
האט זין־^ךקו:נדץט
אײן א1יס נעזוינעגע  ,ראךע בײן  ,ווי־א אזוי
איהר אןרעםפ אונ זיך בע^לאהען איױף אלעם ארי קוןןען צו
איז ׳טוין געװק גאגץ װײט פון איהר  ,או-נ סיט
איהר  ,נאר
וואם צו• ^רגרײכען האט ער ;יט געהאט  ,עד ד.אט פרן זיןז אלץ
פעןק־ויפט יעם איז אבער וועױג געװק  ,ן$ר האט צום לעצט
#מײנער געטראגען  ,האלץ ןעהאיט א־ג ^װעיע ;זשא ^ישלעןט ,
לבר האט ניט געגעסין  ,ניט געטרון״קען  ,ןשוט געלי^ען הוןגער
אונ §אר ךאם ^עלד נעגןאךען װײ^ער  ,אזוי האט ער זיןד דער
עלעפט ביז ״בעטבאו;װ־,ע״  ,דא אײער האט איהם ןער הו;גער
אזוי צו געךריךןט  ,אז עי האט זיןד ^ע^לאםען נײא ךעם.עך׳שטין
ט ע ^ ע ן ' ,װאם ^נר וועט בײגענעגען צו בעטען א^ךבה  ,אמ
ךע  ^ ' :ט ע ר מע?טש ׳ װעמען ער האט אנגעטךאפען איז געװען
זיא
(שײנע זייגערין)
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זיא  ,קלאר,י ,ער האט ןיא״ערקא^ט אונ ךערפאר האט ער יאם ג«עלד
,פעך^לײדעךט’  рвזיך  ,אוג איז אלײן געלליפען שטײן  ,ו\יא
האט געוואלט װײגען או-ג האט גיט נעלןא^ט ,
פערשטײנערט ,
ער האט שיױן אזוי נ־יהל טרערען ניט נעהאט ודין ןיייי^ען אי^ליק
צו בעוויעק ; ער האט געוואלט _גײן וױי^ער  ,נאי זײנע $יפ ה אן ק
איהםי איױפגעהעלט צו ךי^עז אינ האןען ןי־ ניט ^עװאלט ייהרען
פו-ן אךט ’ צוםיןליק איז פזילבײ גענאננען גיטעל  ,ער האט זיא
דעיקאנט  ,אונ ןיא האט זיןז ^רבאליטט איויף איהמ אונ אי״ועק
נעפיוךט איהם צו זי״ אסיײם  ,נאר ןגפען האט ןיר שוין ;יט
געזקאנט .
אױ נעקוגטען דער ך״נןטער אוג האט 3עטכאהט דעם
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• д а в
 ;יר איז מעהר|יט  ,וויא ןעלהונגעלט אונ ^טאלק א־ױםגעטוט׳&זעט  - ,האט ער געז^ט ^ -נר דאלף האבען רוה אװ.
װאױלטאנ  ,מעט ״ער צוריק פאלכןאם געזו-ט״ ײער־ען .
דאפ האט שוין איצטער אדאלפין ניט געפעהלט  ,אונ אין
אקולצע צײט ארום האט ש;יין אדאלף גע^אציךט טיט צין
ליבענדער קלארק אין דעטבאװקער ל^ט נאלטק  ,נא$הער
הלןיק זײא .זיןז איועק ;עזעצט »ןטער אבײם  ,אדאלף האט
► ויס ^ענר^ען פון ןיין « ^ ע ל אפלאט צײטו;נג אונ ^ענומק
א
לעזען  ,אונ קלארע האט זיךד ?עךקילןטאןיףךער ;גרוי5ער א^ישע
וואפ איז געווק צר געלןל־^ט;יט וױיט פון איהר .
 אדאלף  - ,האט זיא געזא^ט טיט אייטמ״י^על - ,ה ײ;טאיז אפעגיפים פו-ן אײנער אבעװאולטע ןי.ײעלין א\דא  ,דאס
גאר .לןין לןלײ;.:קײט !
איז טאקע גאי.קײן ןןעײגעךט  ,לען
 ייע ^ ,לאךע ,זיםײני־ע איז;יטי אײןלןל^ע אונ אדאלף איז ױט אײן ־;אר  ,אןנלכע
;קל^י; אוג גאראגים זײנען ךא אפך  ,אפער אזעלכע גוטע ,יײא
ך,־  ,איז גאר װײגױ. .
ענדע
(שיע־•; זענערי[,׳

