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 בעשעךט זיין זאל טייר אז ,ריכטען דאם זיך איך וואלט ווען -
.נליק אזא . .םתונה מיין נאך יאהר צעהן אראמאן יע־>ט פיהרק . . . 

 וויאדער טאקע לױכט וואם ,מעגישעז אױגגען אליבעמיט ?יהרען
 לעבט וואס דעם פון אבךכה טאכןע איז װאס ,מאךגענשטערץ

.אײביג .  מײן טיט אבגעהושכט האפ איך ! םיר איז װייא אונ אך .
 ,גױואוסט ניט האגי ארנ ,יאהר צעהן.קײלעפדיגע יאהר׳ צעהן ישלאק
.זיןד ליבען ךאס איז ױאס .  וױא אט גלאט .אךאמאן איזךאס ^ואס .
א  אוג געלד וױדער אונ געלד״ $ונ סחורה אפער : נןלי^שטעטלשע ך

.'יסחורה . ניכטס איך האפ מעהר ,גיהערט ניבט איך האכ מעהר . *V ׳ I • » *  Т ן י ז « . I I • » • »  V

 . ױוואוען געזאנט 'שןינאים מיינע אױף !װײא אינ אך .גיזעהען
.לעבען אזא ב״ז מיר וױנשען וואס בילער מײנע אױף .  הײנט נאר .

 מיין ,אנשלען מיין צונע־^ינןט האטמיר ^ער נאמק ליבען ז_ײן אדײנק
.פרי״קאסציק .  שוואךצינקע !איז ער שײן וויא ׳ איהם אין אגעזונר .
 אמחיד*, פראםט איז עםז אז , ארױפנענרייזעלט פײן י1אז װאגציכןעס

 צרגײא נןאפף אפען #יידעל זיץ פעךנןעמט ער״ אז אונ ; קרכ/ען צו
 איז יהײנט .צורח ליבטיגע זײן אױף קלקענדע נחת פון טא^ע איך
 מיירלעןז אלע האגען חתונה אױף נעכטין !אטענצער ,אזיננער ער

 נעשוועפט ,נעשװעבט האט ערי וויא ,קוהןענליג סלינקעיס דיא נילאזען
 ךאס ןןנגעל איין פאר װאש ׳ אים אין אגעזונד . פיסלעך זײנע ?יט
 אץ װיא אקלאט ,אךאעאן פון אהעלד טאקע איז ךאם אט .איז
 וויא טאקע איהם ליב איך !חלעבען .ניישךיבען ^זטײט ביכער ךיא
 מיןז לי^ט אונ,ער ! נאמנות אירישע טײ;ע אויף ,לע^ען ךעם
‘לאי1א ךאך

 שיט־י:- שפרינצע ?אדאם גערעךט ןיך האט מא;אלאג ךיזען
 איהר טאכענךינ אינ םאךנענם ךעס שפעעל בײן ששײענךיג האלץ

 , אנעען בלאע ^ןײנע האטי ,^זלאןק אונ יך1ה איז טואלעט.זיא
אװײסעס )שפריגצע(



 זעחי גיווען א?ואל איז ייא .האאו פלאנךע אוג נעןיכט אוױי$עס
 דאש ; )סערכ־ןערט נראךע איז ! ווײא אױ הייןט אפער ,אשײנע
 ׳ןזטעךי('איז אפק , זומערעפרײנקלעך ?ןיט פעךךעכןט איז געזיכט

 פראסט נאר ^לא^ד ^יט איז האאר ךיא אונ כןנײצק א^אר דא שױן
 ,יאהר ץווא^יג אונ דרײא ,זאגט ז.יא וױא ,זיא א־ז אלט . נעלפ

 איז זיא אז אםוד זאנין איך װעל ,לעזער ליפער מ״ן ,דיר אונ
 ?יר גלויגסטו טאטער אוג / אלט צוואנציג;אהר אונ אקט טאקע

 זעהן אוים זיא וועט ,געזיבט איהר ארנ גוט איין זיך קוק טא »^יט
 וויסען ניט טארךאס זיא נאר .ךרײםינ אוג אכט וויא נאר יןאכןע
 חאבען פעךאיפעל זיא,קען ךען ; זיף ןנוױשען דא רײךען שיר רראס
 ;;פעס ךאך איז זיא ;עײנרײסען ^יט איהר ?יט זיך וױל איןז אוג
״ ’ • נעשיכטע א־גזער פון העלדין ךא

 ךןד האט זיא , םאמאװאר ךעס נעטךאנע, אכײן האט מען
 ? ןיט אנשל שוין קומט וואס — .אלײן טהייא ^ךינגןען ניזעצט
 ;ןר אונ אװזר צעהן ב־ואלג שױן איז щ ׳ ךך צץ וױיטער ןיא דעךט

 , פרינןאסציק אנדער אײן יף1א גיווען וואלט עס״ .ניטא נאך איז
 נװוארפין אראפ צורהאונ ךיא געפךא׳טקעט אויס איךאיהם וואלט

 . איהס איפער לײזונג אן ווערט מען וואם ®אר , ןורעפ ךיא פון
דאך איז ;יר .ךײךען ניט אוואךט איך וועל אגשלען מײן אבער
אויף אננעהארעוועט נעבטען ראך זיןד האט ,ער .לעפין מײן אוהבי

? דען וויא , תהען ימ1א ךאך זיך טוז ער״ ;טאנצעגדינ חתוגה ךער щ ךיא נ;עפינט זיך האט тлр , אנשל אכײן איז 
 . נעקלײדעט אגשטענךע ,פרונעט אשײנער איז דאס ,גרוישטײן

.ליפליף זעהר לעכלט ,^לאנק אונ חויך
 :פאטיל^אךנע זעהר ?גר זאןט 1 הבתתע בעל , מארנק נוט —

 א\ך . פער׳שפעטיגט הײטע ןיך האפ איןר װאס טיר ענט׳שי־לדיגט
.פעו־שלאפען פיאסט זיך האפ

.?ז'גע אפדײליכע ?יט אידט ןיא ,ע?נןפעיט !אהרזי גוט —
. טחײא א:^אז טרינק / אנשל זיך זעטץ

ע ;עאדאש , ישפעט א־ז ,עס — .גוד ךיא ען־גען נעי־״ן יאךף ן
גיסקאסע



*יע>* זײן בעםעךם וועט אונז ;ואס ,זיא זאנט , ?יפקאסע —
 ךןז טאך ; טךינק אונ עחייא אײן זיך גיס געהם . אנקוטען אונז
.צוױ^אק טיט ״עסס אונ זיס

אקרעטעךסע׳ פון ןןילאסט אפעזונךעךע פאר זיך ךעכינט דאסי
 מיט נאך אי־נ ,טהײא מיט פרי״קאםציק איהר בעװיך^עט זיא ווען

.ךאם ;:,רעמעךנןעסטהון אלע ניט .דאצו צװיפאק אונ טהײא זיסע
 אבעל .אשמײבעל נךט אגשל זאגט ? טאן מען זאיל ױאס —
.^אלגען מען דאךף הבתתע
 שפרינצע אונ ?גר וויא מעהר .טהײא טרינ,קק זיך זעצט ערי

• צימער אין מארען/יט
. איחם זיא פךעגט ? חתונה נעכטיגע דיר געפעלט וויא נו —
 דיא אייפ : זאגט.;נר ,מאראם זאנען אייך איןד זאל וואס —

 — פלה ךעי ?ןיט חתן דער אךער ,חתן טי^ן געטךאפען האט לה3
 מיר האפ איך , ניט ^עהר נױים איך ,טיר צי־ שײף ניט איז דאה
. געטאגצט אױס גיכ זיך האפ איך ,אמוזירט גוט נאנץ

 אנ- איהס זיא זאגט ,אןןײװעל וויא ^אכןע פןאנצט דוא —
.אישמײכעל מיט קוכןענדיב
 גוטע אי;ער העיין צוא ,זאגט/נר ,זעהר טיך פרײט עפ״ —

? מײנונג טײנע ^ןה״ער .אזוי ן־אס איז ךיר בײא — . ?ײנונג
 אפעךיהמטע פין מײנונג ךיא , ,ער זאגט ! אקלייניננףט —

.אייןז פרן מעהר ךעסטא .זאגען צו וואס פיל האט פעךזאן .  איר .
 אלע .האכצײט ךער פון פעולע דיא ;יװען נעכטען דאןד זײט

 נראציע אײער אונ שײנהייט אײער בעװאונדערט נעכטען דאך האגײן
 פאגאנךש־ מען האט אװיןןץ אײעךין ,נןלונהײט אײער צו דער אוג

 יוויא !יעװאעדערט האט ןען אונ זאל נאנצען איפעךין ;עטראגין
• װאר ערזשארפױננונ

ע• ודא ,חעיענדינ נעךײט האט אונ :יזע?ין איז שפריגצע
 הערץ יויל אינ ׳ איבערשלא?ין גיס איהם וױל זיא . איהר לויבט
 אוג ’נעװאךן צוןױןער פאךט ךאס אידד איז ?גנךליך . מעהר וואס
• זא^;ן צו גײטינ פאר נעפינק האט

געגונ ’ )טפרינצע(
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 {*חניפיתגיק װיא ניט מעו נניזט דוא ו גענוג ךיר ׳טױן -גענוג
• )?ןמייכלער(
 נץואלט,ער ניט ווע}ין דעםט פון ןיא האט , וואךט ךעם קיט

 אים זיא האט ?יט דער י׳ פעךנןערט ;לױפען צו איר אויפהערין זאל
 לויב אין גיסען פאנאנךער מעהר זץד זאל ערז , ניפאךךעךט ארויס

.וועךטער
 ערי אינךעם ,אנשל אפ זיך רופט ? מאדאפ איד רעט וואס

.פעךלאנגט זיא וואס געװאוסט האט .  איראײנצינער איז דאפ אז .
 ! אשמײכלער פאר איר האלט מיך : איר לױב מען װיא העךץ צו נחת

 ריכטיג ניט וואס ,ניט זאג איך .מאדאם ,ניט נאך יןיר נןענט איהר
ע וואס אייך׳ ךעךצײל איןד אז ובסרט .איז  האבץ ;עךין1א מי̂י

.אינטערעס אײן יך1א פאךשטײא אלײן איך אונ ,נעהעךט
.נאר ניט.קײן ?ין איף נא^ירליך , זיא זאגט ,שכל -מילא

 , גערעכינט מיר אין האסט דוא װאם מןןלות אנךעיע ךיא אןער
.;יטא ;עוויס איז

 ניטא נעוױם איז , אב זי־ןז /גר רופט ,בל1ע ווענין מילא -
 שי^הייט אײןגר װעןין אונ .אפקחית ךאך זייט איהר רײרען׳ צו ויאפ

. ווארט ̂עהרען בעװאונךעךט, אלע האפיןאייך״אויף
. אנשעל ,אויף שוין הער —
. אגלײכװעךטל דעדצײלין בעסער אײןז וועל איך , הערט -

 ?זיר דואבען ׳ װאלס ךעם אבנעטאנצט אײך מיט האב איף אז
 דיא ךאס איז ווער ; אײך אויף געפרענט לײט יומע אייני^ע
 ; ניט ן׳יגען איזנןײן דאם אונ ? מאדאם ,פעךישטייט איהר ? פיײלײן

.ױנג אונ שײן זעהר יס1א טאקע זעהט אירד
.זיא פרע?ט ? איןד כין מײנםטו אלט וויא —
מער. צוואנןיינ.ניט אונ אײנע ארזאי אויס זעט איר ? וויים איך—

 ^וואנצינ ארנ אײנע אי״ה שבועות גאןד שבת טאכ־ןע װער -איף
 זיבק גאנצע ענכט אראפ אים פון האט דא איגדעם זיא זאנט .יאחר

 ,ווײטער זיא זאגט (העןוליך ףט טאקע.גיווען וואלט איף — . אהרזי
 ,^ןװאך^ע;אהרפן אין ,־זוטעךשןריע^לין פעךפלוכטע ךיא יוען;יט

דיא )ספרינצע(



 וואס ,האןןןיג אג^יל אני זיך רויפט ! ז,יטעך׳צזפוײנקליך ךא -
עו ,חן צו אייך ;יבען ז.ייא אדרבח ? טאדאם איהר ועךט  היט י

 ןאט ׳ זייט איהר ךיא ׳טענער $אל צװאנןייג אױס איהר זערועט
. גלויפען $יר איהר לןענט
> זיא זא;ט , מיאום מיןד טאכען האאר נעלע טײנע אבער -

״ אויןד ךעתיף הקו£טה »ײן ערװאךטעט ישוין האט זיא אינדעם
 איהר רעךט וואס ,אב זיך >גר תפט ! דאס איז םאאר געלע —

 זון נעןין זיצט איהר אז , ,קאליר נאלד דאך איז ךאס ? ?אדאם
.גאלד וויא עס בלאסכןעט . • גאלד הײלע .

 חאט / /צפיגעל צום נעגאנגען צו עפרינצע איז רייד ךיא ?ייא
 אלטיל וױא געפונען טאקע האט אונ האאר ךיא געטאן עם(אר זיך

 זוממער ךיא אוג קאלירז אגאלד זיף אץ האט האאר דיא אז , זאגט |
.חענעווךיק זײער טאה,ע מאכין שפךייגפןליך ‘־

 אינךעס ,אג/נזיל איצטער קרעגט ? הפית כעל ךער קומט ווען —
 האט אונ לויבע^דינ נןיל אזוי נעוואךען ווירער צוא שױן איז אים

.זאך אנדער איין אויף נע^פרעך ךעם לעננןען נעװאלט
 פון ^שטא^י .זיא זאגט ,וואןד נעכסטע ךיא קומק דאךף ער —

 אזעלכע .גיהעךט ניט $אל איןד.קײן האפ איהם פון יענקלק ?זײן
. דיר פון וױא ךײר

 טאן פאר אירןײער ער .ערי זאגט , װאיינךער גאר_קײן איז עם -
 פאר פילײלט אונ .זאכען אנדערע פין ניט ער רעךט ;י׳טע^ט אין

. עועטצען צוא אייך וויא אונ וועךג^ה אי;ער ניט טאקע ׳טטײט^ער
. פרויא אזא צוהאלין גליפןליך פאר גיךעכינט זיך װאלט אנדעךער אײן

 דיא ?יט ני^זפילט האט ןיא . פויזע אײנע גיװאךען איז עס
 פערשײךע^ע .האגט אץ ניהאל^ען האט זיא װעלכע ,^ליסעדאך
 האט זיא ,אין,קאפף איהר ײא3 טיישען נינומען זיך האיין נעךא^קען

ך אבגעהאלטען זיך האט זיא נאר ,זאגען װאס געוואלט אים  האט ן
 איז עס וויי׳ל קראם אין שוין;ײן ןגר זאל צו ,נעטאן אנןךענ איהר
ארויפ איז ער״ .גיץ ^עהײ^ען איהפ ןיא ^אט ,׳שפעט ן-;ער

יוד )פפיעצע( •
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 את זיא т ,ךיך צוא זיא ו־עךט !איז ערי לינ ־א אך -
 צו איז ןנפ אפעךגענינען $אר זואס ,י צימעף אין ^לײן גענליבען

 וויא איהםי. מיט זיך אונטעךהאלטען ציא אונ איהם מיט ךטצען
.רעךט ערי ןיס . . . 1 עזמײכעלט ̂ער ליבליןד וױא ! .  רײצענד װיא .

 הארןןץ מײן נעגאהעןאין יזיף האבין וועךטער זײנע !איזדיןבלייק
. אזויא טיך ליבט ער אונ ,באלזאם אהײלפארער וױא . ןויא אה .

• !?ין איך ,נליהליר
 איהר אױף אטךער בעוױזען זי־ האט וועךטער ךיא בייא

. פרײךע איננעךליכער פון אונ ענטציםען פון אטרער ,ולךעם
 ןיווען וואלט איך ווען ,הײראטהען געוויס מיך וואלט -
'נ־רײא  —אײן געזאגט: האט ער ,זיך צוא װײטער זיא ךעךט ,

 פאר ?יך האכען צו גליקליך פאר גירעכינט »יך וואלט אנדערער
 • גלירער עײנע אלע געלאפען דוךך מיר איז וואךט ךיזער .אפרױא

 ערינסט» ךאס ךאך טײגט ערי אונ ,זיך געווים /נרךאך ךאםמײנט
.ניךעדט האט >נר א§ייער פאר װאם מיט ךאןד,גיזעהען האפ איך . .
נ הארצען פון איהם בײא וועךטער ךיא טאקע גי;ען עפ או

. מאל טטע(;>ך דער ניט דאך איז דאס . .  דאך איןז הער אימער .
 מען װערט וויא ? מען טהוט וואס אבער .רײד ז$;עלכעיאיהם פון

יק טיין פון ,שלאק טײן פון לײז איך ווער װיא ? פרייא . ? ציה ע̂ז . .
 גיט גליק מײן צי־א щ איןד אונ געבונךען מיך האלט אלײן

 פין יועל #יך ♦ • • א?יטעל געפינען ׳צזוין וועל איך גאי .קומען
• עערין לײז איהם פון מוז אוג ̂ועױען לײז איהם

 איבערין גײן ארום נענוםען האט ,געשטעלם זיך האט זיא
 אקאם זיןד האט ,^זןיגעל בײן גע^טעלט אב זיך האט ,^ןטוב
:זאנט אוג ,האאר גאלדענע איהךע ןעטאן
 חאק^ז ,ױננ יס1א זעה אונ ׳טײן זי;ער ליך(וױרר בק איך , יא -

 איז ער .צוואנציג;אהו־ אונ הונדעךט ביז יאהר 28 ̂טז־ין ?ין איך
אײנע עאר טיןו ךעכינט ער־ עז ,;ארלטעװאטע ץגןיקעל $$ילו

)ספרינצע(
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 האפ ץיך אז ,נאר רער ןןאך^עםען ערי קאט ךאס ,צװא^ציג אונ
 הײראטקען ניט;ינןקט דאך איך האב ,יאהרז צעהען פון אטאכטער

 װאם ,ךאנח לעצטע הײן *יין טיר ךאס לאז נאר ,יאהר צעהען צו
 איז %ר איי ,גע^זפיןגט אױם אזױ ;יט איז ?גר אז םיך עס ארט
 איס וועל איך .לעןנין דעם וױא ?יןז ליפט א,ינ זין ךיא וויא שײן

 ׳ געניצ אלײן אין ןין ^לוג אוני , שטוי אין אציהנג §אר האלטען
 יק2 וועט ;גס אינ ,׳ױןר ?יהיען צוא וויא וױיזק איהם װעל איך

ט ל ע װ ע ^ לי  / חאפין חתויגה איוזם םיט וועל איך אז ,טיר $אר אג
 חאםקע הו*£ט איבער ,זיין ט״קנא ?ךײלינס ךיא טיר דאס װעלין איי

 # קודצע ך מינדעצקע אוג לאננע ךיא דבורעצקע ,ךא״שמאדעלניצע
 / די;ארק ^ארךרײען אירם וןילען אונ איהם צו זיןז לאקצענען זייא
 לאיען£אר $יט זיך וועט ,וויא^ריטער ̂יציגער אבער איז ער

 שײן וואס אלײן פעךשטײט /נר ;ו־ײד פזסטע זײערע מיט פיהךען
 П ויעל איןי אז פאר זיף־ שטעל איןד איז כ/לוג וואפ אונ אי\
תנן איהס מיט אצי  וועל איך אוג גולװאר אפען ןעארעטט ^
 ?ךן אונ ?לאח רועךין ראם װעלען זייא וױא ,?אגעגענען זײא

̂ךינ עד рв עוין זיך £ײך איך ! ם ח ח קובןע ^ ל .?י .  וועל איןז .
 אלע נעחקען דוךן ראם וו?נט אונזיא אריין צוךה אק לאיען זײא

קז^ענדיגחחה! ^ריכען ארוים זײא װעט אויגען דיא . אי^ריפ
 נעגאנגק אריק איז עפ ,קחיר ךיא ?י^פינט זיף האט עס

 װאס ,אבריף אידד לא^גט ךער מײךעלע׳ איהןעיצעהניאךיגע
 ׳ ןךיף עןען אקיק גיט זיא .געפראכט ^עךשט האט ^אשטילאן דער
 . אזיפץ גיט אונ טאן פון איז ךאם ץז זיא ע^ט(עךפ

- י ’ .קיט• ךאם איהר ?רענט ? ?ןאמא ,דוא זיפצעסט וואפ ״
 דאסאיזךאך - שוױיג. אונ ,שרקה ,ניט פאךשטײםט דוא —

. ק^ןען ?אלד מפתטא וועט אז ,אייריף טאטען פון
 לוײן גאר א.יד.ם פון וואלט איך אז ,גיװען װאלט ןלײכער —
ג זיץ ןאל '}ןרמהתמא ןוילסט דוא - האכין/ ניט גיריף ךי ענ ^ 

 / וףגלין אייו טא,קע וואלט איך ;.קינר דאם זאגט ,ך,ײם רער ^ין
.הײס ךער אין זײן זאל ןער״טאטע

חא ]ספרינצע(



יטפרינצע; זאנט ,קינד אדךײא;אהיעעס וױא ןאר רעךכט דוא —
. בעסעי עוויינ אונ

 אדיײא וױא בין *»יןר אז , נואטא , זאנסטו ױאס —
 ךרײצעהען וויא יס1א זעה איןד , זאגען אלע , כןינד ;אהריגעס

 זאלקט דיא . פרײלין ̂זוין טיןד רופק אנדערע ,אלט ;אדד
 לאקען אלע ;םאטא , ,קיײךלאך קוךצע מאכען ניט װײטער מיר
 כןלײלעי לאנגע טךאגען שױן רארף איך , זא.נין אונ ?יר פון

• אפריילין וױא
: אגעשרײא ניט אונ פעס פון בלאה ןעװאךען איז ספרעצע

 דוא אונ אלט יאחר 7 ביוט דיא אז ׳טרקה װיםען זאלסט זץא
? העךםט דוא ,זאגען אזוי אלעםק זאלסט
 דאןז זאנסט דוא מאמע? ,ליגען זאגין איך זאל װאס ?אר —
,ךרײצעהען וויא אוים זעה איך אונ יאהר צעהענטע פץ איך אליין

 דיי ТЧ יזעל יט?■ זא ׳ שפרינצע ^יייט ,איןז הייס אזןי אט —
? ניץ צו הער^ט דוא ,אנפאט׳שען

!נעוויויסיג אונ הױןל בין איך אז ,שולךיג איך $ין וואס -
.ספרינצע שרײט ? ךאנען פון ארוייס נייא אונ ,שװייג -

.װײנענךנ ארױס נײט ;קיןד ךאפ
 , פאךשװאךצט ךאפ ?ען ווערט קיןרער אזעל־כע פון אט -
 עוװארץ אין שטענןן אלאננער געװאפסען אויס איז .׳שפרינצע זאןט

םסתםא בין איך אז ! טיר יף1א םען זאגט וואס וױילע ךער ,;אהרען
зо אלט ;אהר. . . . ךערױף גיט קוקט אנשיל אז ,א:ס נאר . . .

 ביז;אך דאנען פון שיכןען צו אוועק זעהען גאר איהר דארף מען
 לאנגער ךער אוינען ךיא רײסין ניט מיר זיא לאז ; התוגה אונזער
.ךאךען . .  מיר ^ירײפט װאס ,זעחען איןימער איך לאם נוא .

זך גיין . ח̂י
 ךעם רו^צעלט / דורןד איהם קטיקו ,;יךיף ךעם עפי;ט זיא

 זעדט ,עס וױא ־, זא?ט אוי ליפען דיא נןיט אנןךים ןיט .שטעךען
 , זיך גטין וועגין כןלעךין צוא אהן ;יט ;אר ̂ער הײץט , אויס

 וועס באלך אויך זאגט ערז אפער ;גע־שעפט פון אלץ רעךט ןןר
ער )םפרינצע^



 אװאך *ין קוטט > ךערהײט אין צוױין ?ייידע יא7 י׳א?ין ¥י
.ארום . . ? הא טען טהוט נואס . .  וויא אהרזי עטליכע שוץ איז >גש .
 ׳ יוערין לייז ץים פון וועלין װאלט איןד וויא ,ליידען איםני^ט כןען איך
 גירוען איף ?ין ?אהל אלע .ערקענט אנשלען חאב איף אייךער ןןאןז■
 א» פערעןטײן צו גיגעפין נוט גאגץ איהש האפ איף־ ,.קאלט איהם צו

 איהש איןד ^זרײב אװעק ^אהךט ערי אז ;ניט איהם וויל אץ־
 געגין אימערכןאלט מיןד איןז וזייז ,קומט ערי יוען אונ , גיריף יןעלטען

 זיןד טי£אכ עש אז נעךץ בין אונ נןום איהם יף1א קרק ,איהם
 , ימיץ איך אי־נ . כחה1ת דיא ארױף איהש אויף איןד גיס ,אנןףג

 וױא דאס נןימערט איש עךשט — .ציל טיין צו ?יהרען וועט דאס
. לם1ג דעם ,ךיאװאנך .  אויס ניט װעגק דעסט פון אים מוחאיז זײן .
 זאל װאס פאר ,אודאי אחכמנױת אונ איןז בין א־שײנהײט ;געךארט

. ? אנװעךין מיך ער .  ער .}יט דאס דאך לױגט מיר פאר אפער .
.ײנט5 איהם האב איך וויא ,ניט פערישעײט אז זיך מאכט . . 
. גולם דער ,ניט קעזפןא פעךשטײט ער אךער .  איז:עפ.יהללאז ן$ר .

.א־שטיין וױא אט .  אים פון טוז איך - ,איז עעשה דיא וױא קורץ .
 נךןד מען תפט אנסטזאוטז ניט ,יז1ל ץים פון ווער איך אונ ווערין לויז

.פיקחת דיא ספרינצע .  • ^יםקא^ע ׳ אפלאן אויף פאלן שוין װעל איך .
 ׳אין פערזונכןען ךמער איבערן נעהן ארוש גענומען האט זיא
 ,»לענער אליערלײא איבערלענען גענומען זיך האט .זיא ,געראגנןען

 פון אנט שװינדלען צױא אזויא וױא ,אננעהערט האט זיא וואס
 זיא :אטעדאג־ען אױף געפאלען זיא איז ^דליך .יענקלען איהר
 איז ?נר .שךכן דעם אפרים ׳שלמה ש/קען אוגטער איהם צוא וועט

 אגלענצעניע ,אשידוך ךײךען אילזם וועט .ךרײקאפןז אגוטער
̂ןטעכ״ןען איהם וועט שידוך דער אז אונ . פארטײא  ,ער וועט , פעך

.וועין לויז איהר פון וועלען №ין(
,שדכן ךעם אפריס שלמת נאןד גע^יןןט אװעק ןלײך קאט זיא
 /יך י צוא זיא זאןט ! יפ1א נועלט ךיא אפלאן ^יז דאס —
 איהש בײא אלײן ]אל איןד 4 ?ריךע נ־אר חעגד ךיא רײבע^דיג

 איהש האב ^יך עז ,,עךק^ען . ןיט יין קקיזןאט,עס ,$ט ןע^ען
«ײגיגע )טפרינצע(



ען >$אל ^ ע  .עי חאט ,גט וועןען ^ןצוהערעןם ן
 יײדען ;עחקען ;אל ^יך «ז אונ ;ש§אם איהם מיט ןאם ןןריינ איף־
 ׳ נ.ע?ען $יט;ועלעז ?תו$ח ד־יא טױ ;ןר עעט ,קעײאןנע איחם מיט
 .עי וועט $לאן רעם מיט אפער .נ\ט ?רו לױ^ט״פאר דאם אונ

 איך : ^ךעיס }אר שזץ איז ךא , גט שיר פייא פעטען נעהטען
 יר9 פײא זיך יו־עט ערי ,ניט ײיל איך וילויטרפט מאבען ןיך וועל

 ןאס .וועלען רועל ТУ תיל װיא נעפעו מיר וועט אונ , פעטען
 ןןתונח יועל ,געשעפט פײן פ־ערבלײפען ^אקע װעל איך הײםט

 !יץ ״ מי ״ • ?לילןליד לע?עז ײעל אינ אנשלק עײן מיט האפען
 >{אל איך !יך?הסכ־9 דאם ארט וןאם זייןעדןלום, ^יתךװעט

 ווען ׳ ?ארעז וועט םינע אזייערע §אר װאס . . . געלע^ער פון
 וועט . א^נעפי^ש איהם איןו קאב דאם אז ,חאפען זיך װעט

 יין1 אין אנשלען טיט ןיןזץ איך וױא ,קינן^לע געל גריןאונ ייעךן
.«נךער־ע ךיא פון אײמנ *עכיי?גן מיר אונ ^ראם .  ךך וועט ״עי .

 ^ירט טיט געש^ילט ךאם חאג איןד װיא נרלם ךער חאפען יעמאלט
 איהפ $יט אונ !ה ה ה ;ש§עט צו זיין װעט עםי א$ער :$_קאםעמע

 טיט .פילך פון אהאר וױא לייקט דין וועט גןיהרק צו אױם דאפ
 האט ;>ר , מא$ען אלץ מען כןען , גלאמפ שטיק אזא םיט ;אגארען

 זאןט щ וןאס אט , ;יקט נאר ? טוח אין איפערלײנ אײן /יפעם
 ןעי־ קחוךח אין רױא מעהר . רעכט אלץ איהם פײא וועךט אידט

 .<^אק אץ יהסי4 פעך^גד חאטש , געקעפט אראב ^יט,אונ שטײט
 וועט ןנר , קא?ףז שפיןןיגע דער אפרים ישלמה נאך צוא ךער אונ

 איזאין ןגי ײאי װיסען ;יט װעט אז;>ר , דרי;ען אזואפאר איהם
 ן'ין5 װײןק ^יט איהם א^פאנג פון נאך איך ויעל דאצו . װעלט ךער

 ;עהן וןעט אונ,עם ,רךוס ?יר אױף קקזקו װעט ערי ,פרײנדשאפט
.׳ געישטיךט וויא

 איהפ ^אט זיא .שלןן לעי אפרים שלמה נעקוטען איז פאלד
 ערז וןאס אוקגענעפען איהם האט אי־ג שװינדעל איהר לערט(;ןרפ
 האט אונ אצעךיע^רופלךנען געגעבען איהם האט ,טאן דא זאל

 ווע£ ,אויןוגע^יהרט ןײן וועט זאך ךיא אן ,פעך^ןראכק איהם
קריגען )ספרינצע(



 « ׳£0חע? געוץען איז ערי . פיל אזויא קאל црр איחר פון ^ריגען
 !ספרינצע ,ךזכ^ה אןרױסע זייט איהר ;א^טינאך;עז חאט אונ פךיךען

 *ןאק/ן ײט1 ןןיחר ! אויס וזעלט ךיא א״נ$אל _א״ן אזוא איז ךאס
. איר א ןנין איך יייא ׳ אפלןחות .  טיין מיט כןאפף איײ>ר ^אקע .

. ני־לאות אויפטאן װעלען צוננ .  ךעם פיהיעז אױס וועלען ^יר .
 לעלד אייך פון ^אךךינען וױיטער איך וועל }אןדעם אונ א-נטעיעס

!חע חע ןזע
ס א ך ײן נ  א^מ״כעל טיט זיא זא;ט פרײנך, ®יין ןראר}יט, -

. ?רײךע פון האבען;עפי^קעלט אוינען ^יהרע אונ
 אויסנעלןליבען אלײן שױן ןיןו האט איהר , זאנט ,עי—

 אײך פאר האב איך .גךאד ?ןיןד ?אךךךי^ט ךאס .אנרערן איין
.§אך?ז;ע אטי;ערע
.רוחיג זײט וועגען דעקט פון $אר .מיחל אײןד איןד ?ין —

. אױס נןיהרט נאר . זײן פייךען צוא ?ןיר פון וועט איהר
 שלמהאפריםס פון , /זא,גט ךעכט זײן שוין װעט עס —

.ארויה גיט רןינער זיך דרײט צוננ
.* . נעגאנגען .אװעק איז
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 זיקט #פרינצע .צײט אװאןד פקינע^א איפער פאר איז
 וןיא , נע׳טפרעכע אזעלכע אגשלען מיט פיהרען צזא נעלענענהײט

 לוי^ען צו איהר אויף }יט העךט ערי , געזעחען הךיער האפען מיר
̂נן צוא יף1א ^יט הערט זיא אונ  ךער טינוטען ךיא צײלט זיא . ̂עדײ
 אונ כןריגען צוא איהס טיט שוי זיןד זאל זיא ,קי^עז ין1ש זאל טאן

 ןיף־ זאל עס אונ אויפטראג■ זיין פיהךן יס1א שױן זאל אפרים שלםה
. אנט מיט ;ננלינען

 ךאךף שטײנהאלץ יעגקב ןזען נןאנ דער געקומען איז ?נם
 דארף פא;עזד דער ווען עײט דיא נעװאוסט האט ספרינצע . נץמק
 .ג/ו^ײןט צו זיך האט אונ ישיןא^ע איהר אין ארײן זיא ^יז , קומק

♦ ,קא^׳ט^עיןק האט זיא נעזאנט האט ןיא
עפ ־יגצע(1)םפ



* איזווא^ײק אײן אנגע^אהךען איז
שרײט אוג שרקעלע טא^טער נןליינע איהר אריץ לויפט /נם

. ג־רייךע ער‘
* פאהךען צו געקומען איז טאטע דער אױף, מאמא״קטייא —
 פון יפשטײ^נדיג1א ניט שפױנצע שכײט !דאנען פון ארױם —

.נעזונט ניט בין איף אז דאןד זעה?ט דוא .געט
;יט ביןטי , צופאהרק קומט טאטע דער ווען מאל אלע —

, פערךריוס פון דער ךאך האט טאטע דער .געזונד
 איהד יענקל איז.ארײן עסי , טהיר דיא גע;יפץט זיך האט

 ן געקלײךעט אנשטענדיג ,ךרײקיג איאהר אמאן װאר ךאס . םאן
 שײן איז . אקױפמאן פאר זיך §אסט ;ויא/^ם אבער , .עלענאנט גיט
̂דען מיט אנזעהען פון ̂ר  וױא .געזיכט ארײגעס ,באיךד שװאר^ען *
.געטאהן אקעהר ניט זא^אר זיןד זיא האט ^ימער׳ אין אכײן איז ער

 צוא גײענדיג צו ערי זאגט ? שפריגצע דיר מיט איז װאס —
ט תא : איהר ט;י ר ןיז ? געז̂ו

 דיא צוא ; שרקעלן בײא נ־רענט ערי . גיט $טפעךט שפױנצע
. שלאפט טוטער

• גערעדט ןןיר מיט עי^ט האט זיא , ךא זאוןט , נײן —
פון חאסטיג רייםט ןיא , חא^ד §ארן שפרינצען נעהטט ןןר

1 הה צוא מיןד לאז : זאגט אונ אהיס אידזו־
אוקזרוהיג. ]ר1 ןעזו;ד?פרעגט ?יזט;יט טדיר?דואימ איז ןזאם —
.דאך זעחקט דוא —
!לכײננען שוין ^ען זאל נ׳ט אדאכןטער?אז געווען ךא איז —

$׳ $ № I י
. ךאנןטורים גיט.קײן דארח טען -
? דוא לי^ט זעח וואם טא —

ה ע ז п טיןד לאז אוג .ניט ׳נזלעטםט^ועס עאןד.קיץ , - т,
 אי^ערן,קאפף טיך איהר געדעכןט ארויף האט זיא א;גךעם זיא ]אנט
י . נוא}ר צום א^ע,קעהלט זיך ל.אט אוג

ע ,נו . ̂לײ׳>עס ליא טיט קוןעןיט אוג שטײט ערי ' י̂י  א̂י
אויפנאתטע )»ריטגע(



 פינף פון אראזלוקע נאך ווײפ מײן פון איןז־ האב אויב^אהמע
. זאלאפערהערן זיא , זיןד צוא ;זר ךעךט , מאנאטק
 נאף שטײט ?גל .גיענטפעךט ;יסט אפער אים האט זיא

 ,גי׳־טװיןין אץטער האט זיא :רײךין איר מיט נאןד זיך פרוגייךט ,איר געגין
 אגנעק־טעי איז /עס :זאגט אונ מײךיל הויז ךיא אריין איז *>ם

 אי' 'םפריגצע .נעגאננען ארויס איז ;יר . בךיף אונ טעלענראמעם
.צימער איר אין אליץ ^עפליפען

אי ?גר :שפרינצע זיך פאר זאגט ! מאן ריטענטענער עײן ' ■
тр ןעזונד מײן פאר ארט אים ,^רייא. .  מיוחל אים בין איך .

 איך האפ װאס . גט געבין בעסער מיר ערי לאז אונ טרײסײט זײנע
 .ךנןטזרים . ? פראטץוגע א1אז טיר איז אז״עי נו^ײט* זייגע זפון

 ארןכאנרןער ין5 י1א' אז ,,ער״זעט י גולם דער״ ,פארי־מיר ערי ךאךף
יש׳:  מיף נע^ינט ,פאךען צו קוטט ער־ ווען מאל׳ ,יעךער מ̂ע
ר יא: אןיף דא .ןןר^ק ע  ,מאגין אפין דא ׳ האתיען אפען ךא ,^

. כןאפף אפען ךא .  .ער אבער :אזוא דאפ זיןד מאך *יך נאטירליך .
̂ליך בין אז.איך דאןו מיײנט ךערגלאמפ  אים אוג - , ךךאנק רויך

 - װאלט מעג־ש א־לוגער זיך דאבט . וואנד זײא װיא דאפ ארטי
יןז<ז _ 'איר ? אחלגית וו״פ אז_א איןד דארף וואם \ פערעןעגק

 איר יועל ,• עי■ אונ * לעלענ£ 1אײ נעמען אונ גטן אפ פעסער
ה״פט לם1נ. יער י' ׳ דעם וועגען ?ןראכטין צו אן גיט נאד

 «א רעכט אױ אים *ײא א^ראני" מיט ךיא;אךען .קאךאטײ^ן
̂יןז  נאך^אזען זיןד יױל אונ ליײפ ^ קוךיר־־ צו איר געלר קאם

 איז״ךאס.'^ שלאק מץ אזא אט . ,>ן װעלי• נאר איןד ןאךף
 דער אט ! נולם אזא מיט ,אים ?ןיט לעבין ן ., קלײ אליץ פאל
י1>י:;לרפ§ע  נע װײלעאיבערױ ךעי ניטאמעהען. יך1א ^ים ^
^ י ה ״י  פרן בעקימען״אגט צו ײן1 'שווער וועט טרײהײט ,

אצרה ״ נעװארען געשיקט ארויף ךאס איז אט ! דפש׳ע и . אים
ף ^ ח ג ף י ו ;א

 דיא נילעיען א;בער האט ,קאבינעט זיץ אץ אוײן איז .עד
 האטיגיענ- אז.ער .בריף שיי^ין נעזעצט זיך האט ,טעלענראמעש

 : זיך ךעטצי אוג צימער’<}י?עךין 1;״ ארום ;נר;עני?ןען האט ,ךגט
״װאס )סשרינצע(
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 ־ ן ?ענעי ניט אלץ }א־ איז זיא ? איר טיט פאיט איך טוא ןואס
 ןע־עפט,גאו מיר צו ווייזט ןיא װאס אזא.קאלטקײט ощ .;ואךען

 אזוא ׳ טדײא אזוא איי ין3איך. ? מיר לואט״דאיצו וואס אונ .ױם
ט... : א וױאזיא ניט , גוט הנ,  ? דך$אךט ךא טךאבט װאס ו

 היינט ;אף ןיא ?ײןמ שיץ ךט ? טיט ךער פאוט זיא טײנט װאם
 «ןעןערן נןריק « נאך ןיא חאפט שיין גיט ? מיר מיט זיך גטן צו

 יאחיען אר איי חאג איןי ? איר צו .גין ̂יןד מאן״וױא
 ׳טפעטערע ךיא צו אז , ניהאןוט 3הא איך אונ узЩ [יין געלאזט

 ?עזעןען דוערן וועט ,ױננ אזוא צין ?יט שױן װעט ןיא ווען יארען
 :זעלנע ךאם אלץ גאךז איז оу ״עךסט .צופריךין זײן שוין וועט אונ
 איג / געל אונ נךין איז זיא , שטערן אפען ןןנייצען שוין חאט זיא

 ןזאל דןיןאי.קיין זועט פוױע.״עס זעלפינע ךיא אלץ ןאןו מאכט זי
 איןו װאס / ניט ןאר שוין וױיס איןד .אופן ךעם אױף ניט,קאגצען

.טײן.קינד צו אמוטער $אךט ךאך איז ןיא — .יןאן צו שוין האב . . су שױן וואלט ן»יך . טאשץ ניט נעלעכטער לײטישע ווילט.ייך.קײן 
 • פךיךליך איז >גס )ױא ןזא^ס ;ארק א ר לעגין 3א איר ^יט װעלין

 אפשר * איד צו ?וץ אריין אקאל נאך פרוגגיךץ ךן דאךף טק נו
 לעי ׳ פון,קא^וריא צי צאהנ^מערצק פון ישיירים נעגאך זיא האט
. נעטק אויף פרײגךליך געלןענט :יט ̂ייןי זיא חאט §אר

דאם עפינטי׳.ער ̂»יר צו ארײן ̂ײט  חארקט ,טיר ף לא̂נ
ט צוא ^ײן זיןל ע ^ ע  ו ליר טיט איז ןואס «א — . גיט ןיא נן

? עןער3 שױן ךיר אין :יאיר ןןי פרעגט ? שפרעצע
. זיא ^טפעךט ,אל>ן —

רקטער. ש/קיןנאךן־עם מק דאךף ,נעםער גיט איז оу 3אוי -
 אץ ־ען5 #וײבט וואס סיר זאג .ניט דקטער דארף.קײן ^ען —

? ?ךיף ףא
 אץ נעשט';ען זײ^ען ארט;קעל אײגינע אז שרײןט טען -

 יסין1«נר האןנץ טיר ןאלד זויא אונ . טי;ערער ל״זין מוז טען .ןןײז
 אקז • פעךלינען «ט גאגץ ?יר יןע^ען ^ר״ז אלטין \ущזא?א&

 ןאיטיר רה;1םח טער ןעקױפט ^יט 3קא ץיך װאס פערךרוש׳ האב
г V ״ (пвв№ «חא



 נ/קע$ט ניט איןז חאפ נעלט אנדעיע אונ , נעלר געפעלט אוים האט
 היץטינע אויף .צאלוגגען ,עטליכע געהאט האב איך ווײלע ,רןריגען

 ךיא ךא זיןז לײזט װיא ^אלוננק יך1א מיר האבין זיןד דאלט וואןי
? אין.קאסשע נע^ד פראגען ,עפעם איז ? צײטין לקיטע

 זײ;>ר איפ צוא האבען וועל^ע .פענשין אפאר .ניקומען זיינק щ :גערופען ארויס טײדעל הויז דיא אים חאט רייר דיא בײא
. נעגאננען ארויס איז ?גר .גײ^ינ

:זיך פאר שפרינצע זאנט !אנגעפלױןיעךט ערדא״האט ,נו —
 !צאלוננען נעלד פחוךה וויד־ער אונ ,צאלונגק נעלד ,סחורח אגער

.צאלוננען געלד סחוךח ײנע1 ?יט נעמאןנט קראנק מיך האט ;לר . . 
 אין אים ליגט װעך^ער אזעלקע וױא טער ! אציצעלע ראם איז אט
 , רײךץ צו אווארט אמע^זץ מיט וויא ניט פאךשטײט .ניט כןאפ ̂יין

 איך .ניט וןעלט דיא פאך׳טטײט אונ געפיל ןנךעלע כןיץ ;יט האט
 אויף וואלט , אנעזעל׳&אפט אין מאן אזא מיט לין דאך^ין װאלט

 שלימטזל ^טיק אז_א מיט אינ .גזיוינוית פון ןעגראפען זץליךאךפין
.ו יארען מיינע חושיכן איך דארף .  ?גס ..זײן ;יט ןועט ךאס ,ניץ .
 :^;י׳ןזטעלט ׳טוין איז מאשין דיא : אונז ץווי^ין אםוף זיין וועט

 ךאךף $ען װאפ אייפטראנ זײן $ירען אויים שוין װעט אפרים שלמח
. אםוף ^עמען וןעט $אלד אונ ף1אס נעמען מ״ щ.גיט ןע^ער ׳טיין

♦4 -&י\ז ־ щ אייניגע נע^אפין כןאךאיגער איז щ . אימער חאט זיא 
 ;רײךין ףט אים ?־יט פלעןט ;איס נעכען צ\זײן ניטי נעװייבט אוים

 ״ קױ״ן אלערן ענ?ז?עריז’ ניךטם אים זיא יולעגט ,אנפאגגק פלעגט^ר
 ?יא פלענט ;̂יין אװעק זיא פלעןט , ר,ראם אין כןי־טק /ער פלענט

 זיאחאט .אוועק.גײן זיא פ^עגט ׳ ן־לעגטקוטען אונ.ער ךערהײם ז״ן
ט געזוכט ה״ ענ  אגעי זיך ןתאט ;אפלךיג אים מיט ®אכין צו ^ען
 פעךךרופ פון ןיך אויקער גאטיךלץד ,געווק איז ערי !נימאכט ניפטפ

 ׳ טא?ק ^^רןױרפע נעוואלט.איר לןאט ?גר ;^עהאנדלוגנ אזא אר5
 זיא אוג «קריג עערין וועט פון לער א» ׳ ;יװאוקט סאט ״ער ̂אר

י״« ?.* 'קפריגצע(



 געטי־אגען האט אונ ,שיױגק פאר גאר ̂ער חאט — ,ראס זוכט
. האךצען אין וױאלנךין זײנע

 געשףפען דואט אונ אין.קאבינעט געזעםען איז.עי אײןיטאג
 האט אונ שפרינצע ניזעםען איז צימעו ,אנעבען אץ . :בריפע

 פעך־ גוט .ניט האט דייזע .שטױקען צו שרקעלען איר .*ילערינט
 נלאמפ דוא :געטאן אניישרײא איר אןיף שפרינצע האט .שטאנען

.^אטע ךײן וויא . .  פערישטײט זיא אונ ,איר לערין צו איןי װאס !
.לם1ג ךער טאטע איר ןויא אט ,אפ(ר פערשטאפטע ריא ,;יט . . 

 ,׳שטײן .ניט ,גײן ניט ,ךײךין ןיט ,כןענען ניט _קײן,זאןז זאל אנןינד
.שלימ־זזל דער טאטע איר וויא אט .  ווײט ניט פאלט דער,עפיל .
 העישוואחיען זײא זאקטעךלע אזא א£אטע פאר וואס :ים1נ פון
.אוינען ךיא בײךע ?ןיר

 װאס העיט פאטער רער ,.קעד דאס זאנט ,מאטע שיוײג —
?> . רעדםט דוא

,הערין זאל וױל;נר איןד ־>'שפריגצע שרײט ,חעךין ערי לאז —
*איןדהאפ צךהזא פאר װאס , לעמעש ךער , ו־יסין ?גר לאז אונ . . 

 אטאן אי ? אזרא מץז דאס דוא שןןךאפקוט װאס פאר !רבש׳ע א
: ׳ אגולם אי_אטאפטער אנולם .  רי?י-יגען האפין״קײן ניט זאל מען .

 וזעךט וױא ? הי^יל אין טא^ע נו .איר פון ניט אים, פון ניט טאנ
( ג .אים פון פטור פארטז ^ען
 צ\א זיך װאס מיט ניט גאר מײפ״שוי] איך ~ ! צךה אשט.יק ,אפ

 ТУ אפער גט׳; וױל זיא ? ךאך זיןז זיא טראפט וואס .העלפען
ליןר זײן וועט זיא ,ווײס  פעך׳שטאגן .קײן האט זיא אז .אוננל̂י
 צ־א ,ךן־לען אן ту גײן ? היטען גיט דאך איר איך דארןז , ניט

 װעל איף ניין — ?, פאךען אמעק מיין פאר איר נדט זיך רףגען
 ןןיי׳ וואס ליידען^ מ^ן דאךף ^אךען פון ז אנישװיעען כעםער

? טאן ?ען
עס -•' V . Д . ;י■ < )טפרינצע<
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Щ ט ץיןז ןזאט ן י  אפויפ שלטח אכײן איז оуг ^חיר, ךיא ^
. >$ערװאו}דעוט ,אן איהם קי,קט יענקל .£ך?ן רער

 איחף : איהם ערי פךעגט ? זאגק איחר וועט גו^ס װאש —
 אפױם שלמה אייןד.י.^נטפערט צוא געוויס - ? מיר צייא ךאס ײט2

? טיר צוא פיהרען אײןד щ װאש —. צערעטאטע אחן זעצענד ךף
שדןן. ךער אפרים שלםח דאך בין ניט!איך טיןז נןענט איהר —
 גאגץ , אישידוןד וועגען אײןז• צו געקומען בין איף - ? נו —
 טאבאןןפוסלןע זײן נעהטענדע אריויס אפרים שלפה זאגט , אייגפאך

. טאגאק א׳שמעק נעחםענדיג אונ
? שדכנען דא איהר ווילט וועמען ? א^ידוך ווענען צומיר —
 י אויגען ךיא יס1א שטעלט יעגקל — .אליץ אױןר פןאכןע —

 щ: דאנט;>ר ? /גס הי״יסט וויא — . אן שטאיק איהם קולןט אונ
? ןוײבער צװײא דןאביען ךען פען

אי;ער־ טיט מט ז\ך חאט איחר אז ׳ געחערט האב איןי —
̂ט $*יהר אךער ,פרױא .גטן זיןד וויי .  •־ איינס אלץ עזײן איז ךאס .

 דאט מען דארף ,אגליק אפךטי/ג אײןד פאר האב איןי גיאלד וויא אוג
אײך. זיןד געהט אינ שח?יט דאךף.קײן אײ^צולאזען.-איןז זעתען;יט
 וןײטעו זאגט ,אבףלאנט איז אײןד איןד ןאג מײךעל ךיא —

 ^יהט חאט יענקל װאש חעךן ניט וואלט וויא , אפױם שלמח
 רובל 5000 זיא דזאט אונגעלט זון דיא וןיא ^ײן איז זיא געזאגטן

ל איןד ,^יט ךאןף איןז — ; געלד ?אךעס  זיך נײט ;חערן ניט װי
♦ יעגקל שלײט 1 אײך

 זאנט, ,רובל יזע;ד1ט עטלילע פון אירו^ח זיא האט סײנט —
 אונ: : רײד .זײנע אויף ^כ^ענדע ;יט אפרים שלטח וױיטער
; ; אטאםל; ךלפער אונ ;אלד ,ציךינג  אײך^ איך ןאנ אגאב היץט .

 טאל^ א־נ . טיט דער נלות אאכען;ןטליכע ןותיןה פך>ן טען וואם
 >ינЩЩ 5. איז טויל איהר ? ברא;ד ךא אי^ף דארפמ וואש
. פ־עןד .  ^יןד ^עךגיטעךט־ אונ אײןו טיט זיןד גךגטיזיא שטע;רינ .
.לעפען ךעם . .

 ן ^זוייט זלינ §ײר>^;ד גןיט אוי/יךן פערשטעלטידיא יעגקל
חערט4..*׳'■־- )ספרי-צע׳
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̂יז גןיץט - ! יף1א העךט  )ךקעו , ײמולת איין ךאןז זיא ז
?ו יס1א דאןז זעהט זיא : אפױם שלמה . עלט יאהר ןער*>ינ א'; . . 

. צורה אפען ,קארצעה , זומעך/טפױיגקלעף < האאר געלע . איז .עס .
I אאיד ?ין <{יף וויא ,קונןען צו איין;עןעל דאך

 וויל איןז :יענקל ^זרײט !אסאל אױף שוץ הען־ט נעאלד —
. הערן גיט אייך

 נעח^ט אונ צרה שטיק דיא אװעק װאך$ט , מיר פאל^ט —
 ךאך זיא איז 'הײנט , יע .«ײך גיב איןד װאס ברילאנט ךעם

ער }יט.קײן , סאו־ץ ניט.קײן :היטען יס1א נאט זאל ,אהלגית  / צי̂י
. לעןען אונ לײב גןײן נ,יט געזונד ניט.קײן , מאנען כ־ןײן נים . . 

 נפרית איהר מיט אב שלאןט , איחר ?\ט , אנט וויל זיא אז ובפרט
.געהן זיא לאז אע .  מיט ;אר אבטאכען איהר מיט וועט איהר .

? איהר זאגט ןואס נו . איד מיין יף1א , כתויה אנןלײ^ע
זיך גײט נו — . ;ע — ? נעכןאגצעט שיוין האט איהר —

. גוט ?יר איז.פאר זיא ,גטן ניט שפױנצען מיין ורעל איך :אייך
̂ו־ולת אזא ,ראנענע אז.א ךאך איז זיא — . מ
 אײןד איך װעל א.ניט ,אוי^הערן זאלט איהר ,העלט —

-?יהךען’ ארױם רײסען . צײך מיט זיך ג$«ן אפער ךאך וויל זיא .
 אין כךיכען וויל זיא אונ , יענקל זאגט , אנאר איז זיא —

 האג .איך . לאזען ?כײנדגיטךער אנוטעי לוגער(אנ דאךה ,בלאטע
 }יט אײך מיט איןד האב מעהר .נענונ איג ,רחמגית א»יהר אייף
 פאלטא ײן1 אננעצויגען ערז האט .ךײד ךיא טיט -כײךע; ציא
.;עג״אמען ארױס איז אוג

 האט ערי .פעךבליפט זי^צען געןליגען איז אפרים ^לטח
 אמאל.איז מיט , לײד אין ניסען ^א^א^ךער נעוועלט ^רסט זיך

 אל׳ן קען ,קען ׳טטמ, אין בעווען וןאלט ;נר אזי . מע^ש ניטא.קײן
 אז אןער - ,הערען אלץ וועט ערז , ^יט וויל דךאןזס ; נײךען

יטער מען מאכט וואס ,ני^א ץיז ערי ? ^̂י
 איז שפריגצע אוג , ןןהיר ךיא אויפגעףקען זיך האט ךא

 ^ײן קאט פךי^ר ;א^ע^־ײא;עטאן האט או: װאטה פון גןלא אךײן
מיין (У )כפר־ג



рд פין ?ע״ײןען :ארױם איך.אײך װעל איצטער , נעטףןען מאן 
 שטיב מײן אין $יןד או^טער ןיןד איהר שטײט וױא ?זטײ^ס! :ראנען
.זידלען צוא פיל אזוא

 ןאגט ,אײןד מיט איז גאט ? געזידעלט אײך איך האב װאו —
. ציטעמדינ אפרים שלמה

 $ערו$ען גיט יך9 חאט איהר : זיא שרייט 1 שטײטס —
 ;יט האט איהר ? ^עהערט .ניט האב איך , מײנט איהר ? מנװלת
. ? זומעך׳ש^רײגנןלעך אוג האאר געלע חאפ איך , מיר אױף געזאגט . 

? ציקוקען מיר אױף איץ^כןעל .איז ןנפ
 אפרים שלמח גינומען האט ? איהר רעךט רוא־ווא־וואם —
 י1 ? ? כ ,^ח1ט אײער נעמײנט ךא־ךא-דאך האב איןד .שטאמלען

 האט וואוואס ווא ,גטן גענע װעוועלין גי^ער }י ני ערזאלאײך
? מיר צו איהר

 אנלערע _קײן !ךאס איהר זײט שלכן קלונער־ א_זא אט —
. ? געפינען ניט};קענט איר האט ווערטער .  זאל איד у 1 גיחערט .

 פערךג איגער ים1א עה״ז איןו מיר אױף זא;ען 'אוגטע־שטײן‘זיך
י!'. אהרזי . ! וועלט ךער אין אכןט איין ךאך איז ראס . .  אזוי מיך .

. כעלײךינק צו פיל . .  א^נ ?ין איך מיר אויף זאגין וואןיט איר !
 ТУ > אוייףטױ זאגין אפער ;^רען ניט פיל י1אז מיך וואלט ,אגזלן

 פפור ױם אום ן»פילז אײך איך ריעל דאס ,ניין — אלטע, אײן בין
ם לײ^ען טיר װעט מק אז ,זיין מוחל ניט  ,איוינין ךיא אויף שאך^

 מעחר ;אײןד זיןו ןןיט אונ ,גו .זיין מוחל ניט אױך אײך <*יך וועל
.נןעק ניט אײך איך װיל

.מג׳טלא^ין ;ידער גא^ץ געאננען ^רוים איז אפריס שלמה

♦5
 פאר האט , «נןרע^לא אין ני^אן אוואךף זיך ד«אט שפרינצע

 - .חליפען נינוטען האט אונ דןענר איהרע מיט אוינען ךיא דיענןט
 גיישעפף אוננליניןליכעם איץ פאר וואס , זיך צו זיא רעךט \ ווײא אןיי
 וןאס 1 ®יק,קא^ף אױף גיגא^ען יס1א איז ^רות װאס I בין איף

בעלײדיגונגען וםפריגצע(
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.יס$טעחן1א ךאם ןיאןף ^יך ןע^ײךגי^ען . .  ,קאלטענע- אזא !
 ,העבליך בין איןז אז ,זאנין אונטעריקטעהן זיןד נןען איךל וואטער

ту זײט איין פון איז דאם !ווײא י1א !וױיא אוי אלט $ין ^יך « 
.אנךעךער״זײט ךעו־ פון םא^דעלע ^ין .  ךאס טען,קעןז ו.ויא .

. I יסרי^ען1אר ניט נט ןדם״קיץ פון .  אנהעהין דאס זיןז זאל מען .
̂זולים $יל י1אז  ךיא וױא ךאס ארט איהם אונ - ,ווײכ זײן אױף זי

. נו־אנט ,  ןיך האלטין צו זײן ךעכט זאל שטיק'שליטטזל אזא §ײא .
. . 1 אלטע אײן אונ אשלעכטע ,אהעסליכע אוױיכ ?ןיט  ןויא גו .

. 1 יחמגית מיר יף1א האט .ער .... ? איהם כ־י־ן פאךט מען לע^ט . . 
.רהמניק פעל ־מיין .  אז.ןגי ׳ מלן מיין ,טיראן מײן איז ̂ער ,נײן .
 .קאראטײען зу £אל איןד ,וויל ער אז ;בעפרי;ען ניט ןןיך ו\יל

 טיר יף1א איז נו !גאטעקע אױ .צוצעלע טין אזא גיט .ןאיען :טיינע
̂זינןט !צהת ךוןאןין ־.אגנע
 גיט ,שפעעל צום גיגאמען צו איז ,גע׳טטעלט זיןד האט זיא

 גיט״קײן טא^ע איך גין פיללײכט ,װײסען שלים ;זאגט אונ אקוק
 אץי .גירעבט אפײקע שלמה דער טאקע איז אפיטר אוג ,שייגע
ף אנךערע וועלין העףןװאס װעל׳ין וואלט ױ א קי .מיר. ^  נאר .

 נאר , א׳טײנע ז_יץ פארט איך טוז ,גטען ניט מיך וױל יענקל אז
.קונןען צו גלאילפ ךעם אוייף .  אין איז ערע װאו / זײער ווײס /ןר .
.וןעלט ךער . .אנ׳של געהט אן , $א . .  וויא ׳ קוןןט ער א .

• לעם װעגין ארײד מא^ין מוז איך .^ערופען
,גיגאמק ארײן איז אנשל

 זײט;נפעה איהר :ער זאגט ,מאדאס ,אײך מיט איז ױאס - י
? געווײנט חאט איהר ,נאס אוינען ךיא ,אויפןערענט »וי

.פעךךרוס פיל חיעט;יהאט האב איך — .  גיחאט 3הא <גיך .
, !יעלײדיגונ^ק

 אנ^זל אויס ׳טרײט ,ןעלײךיגוננק נעחאט האט איחר -
 щ וואס ו ניט גאר פאך^זטײא איך ? װאס פאר אונ װעמען פון
 נןלוג י1אז , אונ נוט אזײ זײט איהר ן זאגין אײך ״אויף טען
וראס ו$מ/ען אןנטער ^יי^ען אי;ער ^י^א א׳יז וןאם ,׳%״ן אונ

«יף )ש?רי;צע(
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— מ —
 אויף זעצען צו אויס ײאש ;אונטערשטיין ןיך קעןי ווער ..קען איך
 װעל איך ;אױשװאוךף ױינער איז ווער ,?אךאם ,^יר זאגט ? אײןד

.וועלט דער אױף אפרעכ^זן איהם מיט זיך
 א־^נהךזי אײן ךיר §אר איז %ם ,זאגעז ניט ריר נןען איך —

.טאן צו האכען צו איהם מים
 זײן װעט איהר אז ,פ?גרש*רעכין ?ויר איהר זאלט טא —

 • כײלען כלבים ךי וואס ,קימעךין ניט זיך זאלט איהר אוג ,תהיג
ען אלץ איז ,#לע?טעש אױףיאײך מעןזאלזאנין יואם  אינ ׳ ל̂י
. אהרען ניט אײך דאךף אלינען $אר

 פון אש^יץ אראב שפרינצען איז רײד אזעלבע הערענדיג
ק עוין איז זיא ,האךצין ר א מ  ןיט זיך האט .זיך בײא מונטערער ני

 אװעק ערי איז דעם נאך ,צײט אקוךצע נאןד אונטעךוןאלטין איהם
געגאננק'•"

. זיןד פאר זיא ;אנט !רעךט ערי ןיש וויא ,ליב װיא אך —
. רײר כ־ןלוגע זײגע מיט גיווען מחיה פראשט םיך דאך האט
 אזעלכע נאך מיט אפריפןעש שלמה טויזענד קוטען עןימעג איצטער

 אפןמער ניט ?נש װעט טיף אונ ,וױלען זײא װאש ,גיילען העד״אונ
 טיר אץ זעהט ;ער אונ גיט ?ןיר צו איז אנשל מײן אויי - ,טאן
א .טעאת אױש חךף т גאג^ע ך у ךאךף מען .יענקל טײן איז 

 ,, גט געבעז םיר מוזען זאל ער אז ,אפלאן אויף פאלק צו זעהען
 פוןן װעל אונ װערין איז איהם פון מוז איןז .ווילעגדיג ניט האטש
 אפלאן,., אויף שױןפאלען װעל איך ^ישקאשע׳ .וועי־ין לריז איהם

 פאך- נ׳ענען זײא ;ת1יצ2 .קײן פרעגין ;יט כןײנעש גײא וױ׳גל איך
 יך4< אונ ,אליץ טאהן דאש כוז מען . חעלען אלע אין פיר,רען

 ?ען ;?ופןחית ךיא שפרינצע ?גפעש ךאןד פין איך ן פיוזךען אוים װעל
.לע?ן ןיײט גידײנהןען זאל י^נקעלע אז ,^יצל‘ מין א]א א??זא; מוז

Г ^  ГИ ^ / ' ^ 4  Г•;
*д а  г ק י א ^ י ג }.ע

ןיןו ,ץ־טע^ליך ערו:;עע דיא ^ין ?אך ניט
̂ אכר^כג^ •׳ - •.-? )פפוינצע(
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 אונ אוי^יא^ע ני;ע או/עמען אונ קונדיען ריגע מיט אפרעןנען
.קאמןיוע נאןי פאהרען ערז װעט נאבחער .כןאמיסיאן
 איטער האט ,גע^זל׳אפין ניט ספרינצע חאט טענ פאר דיא אץ
 לױז יעגקלען פון פלאן אנוטען אויפצרזרפען וױא מוח ךעם נעשליפען

.װערען צו
 זיך האט ןיא ווען ,אװע־פאהרען זיין נאך ^אךנען אויף

 אנייען ווענין נאיגעךאכט אימער ^אך חאט אונ שלאף פון עךװאכט
 א^׳ג־ אונ $עט פין גיטאן אחאפ פלרצל^ג זיןי זיא האט ,שיווינךעל

. לא איז עם !!חא :נעטאן ישרײא . .  וויא חל1װא אפלאן א^ער !
. 1 וועלט ךיא . ̂ליף שױן ?ין איך . .גלי׳ .  שױן ?יך וועט יענקל .

 אגשלען. לי^ןן וןײראטעןהײן װעל ^יך אונ ,לױז ווער ץיך Л .גטען
 שפרינצע ?יך $ען חפט איןןןי^ט ניט !אײנןאל איין איז ךאס אט
 כןליגקטע ךא טאקע איןו .גין שווינלל ?ין אזא פאר . חית(§נ ’ ךיא
 ׳ אים ру אגעזיגט . זאןט אנשלע מײן וויא אזױ ,ן«רו;ען אלע פין

 , ^ערשטײט ;נר וױא ,שעצען צוא מיך דאש פערשטײט /גו וויא
טער ,אים פאר בין איך אשאטץ פאר װאפ  ךיקטעווק אזױ: איז אי̂׳

 פון ךער דאך^ען שפרינצע אוג איך וויא מער אונ ,אלײן איך ךאךף
 איז דעךא^טןיר ,נעלד לי;ען רןיסטען קוסען מיר צו .װיסען ניט

 אויק־ אײן אינ פי״א^צע אנרױקער ,יאנאװסקי אן=יציךל אײן פךאנען
 ;פראנךוױץ ןןיט ^אטךװען איס זאל איןד ^אל אלע בעט ןןר .וואורף

 ;אך קי^ען מעט טאךגען . ארויס מאל אלע זיף םאך איןר’ נאר
 тд חאט ער אונ .גיזעהען׳ ןעכטען ^יהם האפ איך דען ׳געלר

 וועל ,^אךגין קו^ט ער װען אלזא .געלד ךאךף ער אז ”. גיזאןט
 ארויף ?־ל^ל^נ וןעט דאן אונ ,אבע^ד פון קומען הײקען אים איך

 ^אטיךליןז ׳ אבריף שוק איהם שרײב איך . יענקל ?ײן ^ןןען
 .האנד^רי^ט סײן דעךפןענען ניט זאל ער ,האנד קערילינ דער ?יט

 אפע^ד פון מאר;ען אונ ,בריף ךעם ער האט ?ךיה דער אין םארגען
 ער װאו קידרע ^טעטל דיא דק ,דא ןד איז אוהר צעהן” אוסי
 —.פאהן ו§ר רײזע שטונדען ןויר דאנען פין וױיט נאר איז .איז
 אהעלרע?־ מאקע אח דאס אט 1 פלאן אטײוועלשער א״יז ראס אט

טהוש )ספרינצע(



. I ^הרע מײן אױף ,טהום .  / יענקלזאןט ;מירגעפעלץ ^יז עפ .
 אלע פון בעהיטען מיןד דאס וויל חכם דער ער אונ ,א;אר גין איף

 < ין5 איף ׳אנאר ®אר וואס עייזען איהפ װעל איך * .*נאוישפףט
.גלאמפ דער לעבען צײט געד״נקען מיך שיוין וועט ער

 אננע- האט ,טיש כיין געזעצט זיך ןיא האט רײד דיא מיט
 אײננע^לאסן האט ,האנד לינכןער ךער מיט בו־יפעלע ליץ(אפ ־שױבק

 ; פאצט יף1א געטראגען אוועק אלײן האט אונ ״ארןאנווערט אין
 צװײטען אין אנקומען זיבער בריװעלע דיא טאכןע זאל עךסטען
.וױסען גיט דא§אן טאקע זאל נךנער

׳ געלר נאך יאנאװסקי געקוטען טאקע איז מאךנק אױף
 װעטזיא ,אבענד פון קומען ערזאל״ • נעזאנט האטאיהם אונזיא

 איז זיא אונ ,קומען וועט ?גר אז , נעזאגט האט ער ,נעלר האיײן
 ךארף щ ווען ,אכענד דיזען אויף ע״ואךטונג זיסער אין געבליבען

אל, איהר זיךי^נטשליסען  אונטערין גיװען איהר איז הארץ ןאס שינ̂י
 שוױנדעלױעט ךער אז געפכײט ?אךאויס אין זיןד אײז/יזיאהאט

 דעס פאר גע־>יטעךט אױןז האט זיא אבער ;ןייל צום פיהרען
. וועךין וועט ךא וואס אנךאל(ספ

 אין חאפין אריבער זיך לאטיר , לעזער לי^ער טײן ;עצט י
 זײן אױף איז ,ער .יעצט איז שטײנהאלץ יעגקיל וואר ,"פידרע

 אונ אקוגד םיט נערעכעגט אב /גי־שט ןיך האט ןני װאו ״ וואטױ(ך
.צימער אין אליין לי$י;3ני איז ^ער גײע.קאטיסײאן אױפגענוטען האט

 צו גאט איז פךנסה ,זיף־ צו ̂ער ךעךט ,זײן גוט וואלט אלעם -
 מײנער אונגליק אײנצינער ךער ;שטײנט געשעפט סײן באנ,קעןדא/

 זיא װאלט .פהיא טר״ע ניט.קײן ;זיר איז שפרינצע וואס איז",
 ווען נאר V פעהלק ?ויר וואלט וואס ,איז ןיהעךיג אפרויאוויא ניווען
 אויס גיט לײנגער דאס דיאך עס״איןז.קע; ? אפוף נעהןוען עס״ וועט

.קאלטען .  אויב אגער ;^עןעךין דך זאל זיא . ^לץ נואךט איך .
 איך אונ לעבען ניט ^יחר מיט איך פןען ׳ ;יט ןיך יפע^עךט ןיא

 אבפינסטערען ^יט ךאך איך,קק • גטי, איר-ר ?יט מוזען וועל׳ךך
 נױא ^יט מעהר ךאך ?ין איך ;לעןען א?יטערען אין יאהךען עײנע

אטענטש )ספריגצע(
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 צו סיױ פינדעט וואס זאך גאנצע ךיא ,«לאך גןיין ניט ,אםעןןזעז
 איץ אונ אפייזע איז זיא וויא :טרײהײט איהךע איז - איהר צו

 דאס אונ ניט מיר זיא איז טױילאז אפער — א^צופריךענע
 ״זיא :האפען נאך איך וױל אלז״א ,גט פון אפ מיך האלט אלײן
איהר;גלטערען >$יט ̂זי־ין ויך וועל אי־ך אונ ,וועךען פעסער וועט

• ?יייען יאין
פערוהיןט, ״עטװאס צימער איפערען נײן ארופ גענומק האט ער
’ . ירערין פעםער זאל זיא ,ז.ײן מקליןל נאןז ען(פ אז,עס

 ךער ארײן איז אונ ^היר׳ ךיא ױעפינט זיך האט דא
 .פליפפע אײנינע לאננט דער איהם האט וועלכער ,פאצטעליאן

:י1אז לעזט אי־נ אײגעם נעהמט ;נר
 אגוטער איץד פין איך .׳טטײנהאלץ העךר ,פרײנד ליפער

 צו מיט ףט אײך אום שװײנען ניט איך ען(כ־ דאהער אונ ,פריינד
 ערזאײ נעטליך ,זיך טהוט הויז אין אײך בײא װאס ,טד׳ײלק

 נאר זאלט איהר ווען אונ , טךײלאז העכסט אייך איז פרױא
 א״ער ו איפעךצײגען זיןד איהר ענט(נ ,אכענדצונ דעם ?יט קומען

.פע־ישװײנען נאמען ז״ן מוז וועלקער פױינד פעקוטער
 איהם פײא זיך האט ,פריף דעם גילעזין האט ;;ר װאהךענד

 }•ריף ךעם האט ?גר , פא־פען אלערלײא אין גע?י?ןען געזיכט ךאס
.כןאפף פארין אננעחאפט זיןד האט אונ הענד דינע אין כןגײצט צו

 שוין האט דאס וויא מעהר ,זיפץ אפיטערין גיגעפין ערז האט ,אח
;א־ויןד טרײאלאז טיר ין1ש( איז זיא ! גיפעהלט גיט ,  איז יעט»ים .

.אויס אללעס .  איך .טראגען ארײער ניט עזוין אגיף קעןי ךאס .
 װעלץ אויגען מײנע אױפ אונ ,צײנען איפער זיף פאהךען שוין טוז

 ׳ ^יך פאהר פאלד .וױיפ ײן9 טעהו ^יט עזוין זיא איז ,זעהען דאס
 קופ אורר עלףי אום ,פא;עזד דער אפ נײט אהם אשטוגדע אין
,איך .  אויף ^תת צוױיא מיט פלוצלוננ קומען ארײן וועל איף ,

 עסי נאר .גט דער ^אךגק איז ,אמת איז דאס יכ1א אונ ,ראצו
 פון זאך געפיהך^ע או^טער אײן איז ךאס אז ,»יץ טענליןד אויך קעןי

, ^עזוןא . אזג ? ניט ^ונאים .קײן דאס האט טע^ט װעלכער .
| אייב )ספריגצע(

— 26 ~



 זיא װאס פעחניידוען אלעס איהר איןד וועל ,ליגען איז ד־אם אױב
.זיין צו ^יהערט עם װיא ניט מיו־ נעגין איז

.נעפאהרען אוועק ״ער איז ארום אשטונדע אין

♦7
 װאס אללעם אנגעגרײט םפרינצע האט טאנ זעלפען ךעם

 איז איהר צעהען אום .ן«ךײךענאפענד ךיזען צו נײטיג האט ךא
 ,צימער איהר אין גיפעטין אריין איהם האט זיא .יאנאװסקי געקוטען

 יוײנען אונ ליכןערין אעעשטעלט גיווק שױן איז אטייש אייוש װאו
 געשמאק. כןריסטליבק ךעם נאך אילערלײא פײסען צו פערשיךענע
.זיןד װאונדעךט אוג קוכןט יאנאװסקי ךער.קפצין .  אריץ דא איז ערי .

 זיא ? איהם ךאש קומט וואס פאר גרופ; אשטאלץ אין נעפאלען
 איהם זיא וויל יךאס . טרעקען אונ עפקי נעפעטען איהם האט

 אױדען איז אן ;יהעךט האט זיא וױיל פאר ךער פעוױךטהען
 — ,איךען פאר זאקטופימןט זיןר מאל פיהל וויא האט ;יר , פריינד

 גיט זיך האט יאנאװסקי ,ךאנכןפאר איהם ךאש זיא אין ג־אר ךער
 אתירוץ גיווען יך1א איהש פײא איז ךאס .פעטען צווײאמאל ןעלאזט

 ךיא אום אונ : א־שנאפש נאך אישנאפס טרינלןען גענומען האט אי־נ
 צוא פאהךגעלײגט איהם זיא האט ,פרײננען צו צו לענגער צײט

 ;שיפילען גענומען האפען זײא ,קארטעןז אין אפאךנױע שפילעז
 לײךינ װערט ,עס < פאךווערטס טךיגנןט ערז וױילע ךער .געוױנט ער

.בערױשט האלפ ׳שױן איז ער׳ . אנדערע ךיא נאך בי־טיל עײן . . 
 האט ךאק, ןיין זיןד פון געװאךפען אראפ האט היצט, ךער איז ער
 ער т׳ ראךי$ער ;יט ןי־ עךגעךט זיא ;איחר נעפען ;יזעצט ךך

 ארײן קומט ,ער .אפ ניט איהם ׳שטײסט זיא ;איהר אומארעמט
 אויך^עטװאס איז אונ נעטרונקען א?י?יל אױף האט זיא ,חדוה איין

.אקום איהר ;יט ,־איתו אומאךעמט .בעךױ׳שט
 יענלול ארײן איז ;נס ו טהיר דיא אויף זיף דײסט פלוצלוננ

ш האסטיג ;יןד האט יאנאװסקי , ײךען צװײא נאף ?יט מאן 
 חאטיןיןד 'שפרינצע , צוףק געטאן אטראט האט אונ גע׳שטעלט

אווארף )ספרינצע(



 האמ אמ נעזעסען щ זיא װאו ׳ דיײאן РГО* 1אנעט איוארף
 רארטיו װאס №&' ייא אין יןא?ף איהי אײננעגיאבען

1 • ;ילעןען ךינען
 איז יענקל ,סעקונדען יגע5אײ יף1א ילל4י7 *ייואךען איז ,עס
 ,רײדיי ארויס גיקענט ניט אוואךט האט ״ער, פערבליפט נע^אנען
ווילסטו : יזאגט אמ קווערד זיץ געחאפט ארױס האט יאנאװסקי

 דאךיעפעס ГЭ דאי .נאטאוי; איך ?ין ׳ ייעל טירא^ען ?יט גײן
׳י ' ’ . $ןענט'ש אװאיענער

 אזא תעל קײן אויף ניט .גייא איך יענקל׳ זאנט , ״ן4 —
 אטראפהען פעמיסען איהר צואליפ זאל מען גיטװעךט א\ז פרו־יא
 ניט"מעהרמימ עזוין איז זיא גאנצען; אין אפ ךר גיפ איף פלוט,
ב צום קוטט איךען איהר אונ .פרױא  צײלען ךער זאלט איהר ׳ י
. גיזעהען האט איהר װאס

 .כעכאגגען ארויש זײא זײנען ר״ד דיא $יט
 האט ער דען אבנעטראנען,־ באלד אויך זיף האט יאנאװסקי

т ״ . אשנןאנדאל ווערין ניט ךא זאל щ/ ,נעחאט טוךא
 קא?ש דיא אויף זיא וזייפט ׳ אל״ן געפליפען איז אזשפרינצע

̂ען פזן י אנעלעכטער: אין געשאסען יש1א האט אונ .קי ה ה  ה
 ׳״איזד יןלינעי איז ווער ,זאגען וועשטו וואפ ,יענקעלע ,הא ! ח ה ה

 װער - * חכם דער פיזט חא אי־נ גאד ךער בין איןז .. ; ? דוא צוא
. ? אנגעפײפט וועעקען האט .  !ח ה ה ? הא ,אגט שוין האפ ^יך .

ל, געטאן אב מ ^ין  אפיקחית טאהע ׳' אזיילאןגקע אינ ןןלמ י1אז א
̂ךו־ת בלײבט .אפינ

 דיא אפער האט זיא ; ?עט צוא נענ_אננען זיא איז ינאלד י
 פול נעװען איז האךץ דאם .קלאפען ענט(}עפ ניט גאיט אגצע}

 ךך טװע אגשל מיא פארגע^זטעלט אלץ ײף דןאט זיא אונ ; פךײד
 ײא1 אונ ?כײא איז זיא ״ וױםען דער ױעט אז,ער ׳ ערפרי;קז ךאס

 ןויא ,?אךגע׳נזטעלט זיך האט זיא ;חוןח ךער צוא ^עהן שױן נןעגען
זײא עלעװעלק 'ויא? אונ ^ליקלי^עס פיהרען וועלען ז׳ײא

ײן ן א.  ףער־י ׳ךף ניעט «ז,ער׳ ^א?זען זיןו וױאיענקליועט ; ^
’ װיסעי )םפדיגמ(
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.ווײןוער זא אונ ,אױםגעלאכט איוט האט ןיא וויא ,וויןוען
 ךער געקוטען איז צעהען אוהר פריה דער אין ןארגען אויף

 געװאךט. ךערויף שױן האט זיא .איהם ריפען-צוא איהר רב פון ׳טט׳ט
 ו אפי״אװעט איהר האט }ב דעו־ .;עג״אגנען אװעק גלײך איז זיא
 לאז טױיא איהט איז ןיא ווײלע ,גטן איהר װיל עאן איהר «ז

 .צי;גנטפערן וואס ךערױף זיא האט װאס איהר: ויייא פךענט >נר אונ
 .ייא • אײנציװעגךק ניכטש ךערויף האפ איך :געזא^ט זיא האט
 א.קא6 זעל;קא וי(פ :החכם סאמר ךעם אן ^ראיגעךט זיף האט

 געזאנט/ האט אונ ויידען געוועלט ניבטס פיל עא האט , גאױאצא
 ׳ פר1ס ךעם נאןד נעיקיכןט האט מען . אנט יף1א מררצה איז יזיא אז

 געװאךען ת1ח(פפ דיא שוין'שפרינצע איז ארום אשטוגדע אונ אונ
ק ךעם מאן איהר פון פרײא • גאי

 יף1א גע;עצט זין־ שפרינצע האט ,רב פון ;י;ענךיג ארויס
 חביהעם איהרע צוא געפאהיען אװעק א\ז אונ איזװאסציק איין

 וואס ,שוױנךעל גלינןליכק איחר פון אונ שטחת #יהר פון ?גרצײלען
 הײראטהען גײן יאלד װעט ןיא וױא אונ אויפגעטאן ךא האט זיא

 אי; גלייבען זיין ניטא איז וואם ,טענטשען ױנגק אבךיללאנטענעם
.שײנהײט

 איז זיא אז .שטונךען אפאר פעךבראכט דארטען האט זיא
 איין אמענשען,עפעס נעפונען ךאךטען זיא \ה'אט אהיים געקוטען

 האט V איז ״ער ווער :געפרעןט איהס האט זיא .אװכע_קאנטען
 איהט האט יעקכ'שטײגהאלץ יעלהפית ךער אז ,יגעזאגט איהר ער
 ניט זאל ווײב מטע זײן אז ,ישטוב דיא היטען נעישטעלט אװעק ךא

 נעהמען ניט מעחר ,קען זיא שטוב. פין ז.אבק ידיא את־ספיהרען
. איהר ציא געחערט ױאס זאכען ךיא

 אלע איפער אשויךער אריגער איהר איז רײד ךיזע בייא
 אבנעריסעז ^פעס זיך האט נײיאאיהר אז האט:עפיהלט ןיא : נלידער

̂ז , סעקוניק אײױגק ;אך .הארצען ’אין  צוא געקומען איז זיא ז
 געגוטען האט א־ג קיראזען צוא אנגעהײבען ןיך ןיא טיהא ,זיך

ךײען .אשקא;ראל• ^אר .א־זךאש ^ואס ;לאךטען ̂' . .  , 'שטײטם !
װאז )ספכנצע(
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 וױיס ^יןי • גע,ענ»§עךט איהר ;ןו דואט ? פתופה איהר איז װאו
 האט איהר אױב א־נ ,אשומר וויא $יט מעדזר בין איןי ; ;יפט נאר

 וואסער —.נןראם אין אופכאוולאיושצי צום גייט ,ט?ןנען צוא וואם
? יענקל איז װאו :זיא ׳שכײט ? .אופראװלאטערצי

 טיט טאסנןװע אין אװעצןנעפאהךען שויין איז שטײנהאלץ יעקב
 אופראוו- אײן נעלאזען ער האט אונדא ,,ער זאגט ,טאכטער ״?ײן

 גענעבען איהם חאט ;יר .היייז דיא ארנ נןראט ךיא יף1א לאיו־ישטצי
 האט , נ׳ראם אין נעלאפען אװעק איז »יא . דאוױעךנעםט אי־אלגאם

 איהר האט וועלכער , עפלשטאק מאיר געפוגען וױךכןליך ךארטען
 לוײן אז ,אבנאוועט איהר חאט איג דאוױערענאפט זײן נעײיז״ען
 געבען צו איהר אךךער ניט מעהר האט ; גיט זיא האט בתובה

 זאל צײט טעג דרײא אין אונ .רןלײדער איהרע אוג רופל הונדערט
 ; לארמען , שרימגן גענומען האט זיא .װאוהנוננ זײן פון ארױם זיא
 ;וויל זיא פיל וויא מ׳שפטן זיך כןען זיא ;נעזאגט איהר האט ער נאר
. ניט מחותן ןיאדארןין אין ווייל ךער נאר

.געשלאגען ניךער העכהט אהײם אװעק איז זיא
,,עו־האלט ;גטוואס זיך זיא האט ארום ,'שטונדען צװײא אין

 ניט נאןז״נאר איז זאןז ליא אז ,איבערלעגען נענומען זיןד האט
 זיא ךאךף וואפ ;איהר ליבט ;נר אונ ךא ךאןד איז אנשל : ׳שלעכט

 . גלייכןליך לעבען וועט ארנ הײראטהען איהם םיט וועט זיא ? טעהר
 נאך געשינןט אךיבער גלײך האט זיא . צופךידען אבי רײך ניט איז

.געקומען איז ערי . אג׳שלען

8. י
 מיא ךליקט נןגזעצט אוועק זיך האט ,געצאננק ארײן איז ערז

? מאדאם מיך איהר װאפךאךפט — :פרענט אוג אלעמאל
 ווענען רײדעז שוין מיר כןענען ,דא זאגט , אנשיל , .יעצט —
.חתונה . . פעךוואונדערט איהר .̂ער פרעגט ? חתו^ה וואסער — .
 אנע^װאונ• זא;ט.ז'יאטיט / וןיםענדיג ניט זיף מאכט ער״פטור: -
̂נפעפ איז ?ס נעפיהלט שוין חאט ךא אינדעפ , ^ם״כעל נענעס

' ’ ניט ״ ״ 1 )פמייגצע(
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. ?גרווארטעט חאט זיא וואס , יאס ניט
 חתונח װעלכע ניט װײס איף • ערי זאנט ,<ןרט ו עהרען —

 איןד ;גיין ניט איך װעל התינה אוייף דלפערמאן פייא . מײנט איר
 ךט אויך איןז וועל פײנבוים ײא3 אונ .פעכןאנט גיט דארטען פין
 טאנןע מיין איך ; זיא זאגט ,אגשל , דוא פלױךעךסט װאם — .נ־ץ

 , ?נר זאנט 1 חתוגה גיןד אזיױא — . אײנפאך גאגץ חתונה אונזער
.שרקעלען איר נעטען זאל עריוױל זיא :גערעכגט האט ערי אינדעם

 דוא צייט ניט גאך איז щ : זיא ;אגט ? .גיןד עפעם װאם —
.אלט ;אר 25 ין1ש ךאןז ביזט דוא ? דואפין חתוגה זאלםט

 גאר נאןד ךאך איז זיא אפער ;האפין חתונה נןען איןד
 װארטען ךעם גאך אונ תגאים דיא ווײלע ךער מאכען אונ .א־ןף־

 , זיא זאגט ? װאךטין ^פעם װאפ — .גיט איןד וויל יאר 8 — 7
 דופסט וועםען חופה. ךיא שטעלען װאןד הײנטי^ע טאקע כןען ןזען
 ךאןד מײנט איר הייפט;נם וויא = . ניט איך פעךשטײא — .קינד דוא

. שרקעלק אײער . . אייזײם אייער זײן זאל איך ווילט איר . . .
. ? שרקלען װאסער — .  פיט זיא נןרעגט ? «יידים װאסער .

.אײנפאך גאנץ מײן איןד :שטימע אהײזעריגע .  חופה זאל^ט דוא .
 שטאטלען נינומק ̂ער האט !איר רוא-וואםךעט —.מיר מיט האפען

 ? אן אזוא מיך דוא קוקםט וואס — .אנקוקענדיג שטאר איר
 איןרװײםטאקע -- .זאגען צי־ װאם פרן גיט וױיפ ;גר אקוראטװיא

. ? .עם הײסט װיא — .זאגען צוא װאם פון נימ .  זיך ליפען טיר .
 .עם הײםט וויא — ;אויןד הײכאטען אמאל ךאך םיר ךאךפין ;דאןד
. ? ךאס זיך איד נעטט װאנען פון : ערי זאגט ? זיך ליבען מ־ר . . 
 איך פין װאם אונ ? אײןד ליפ איך אז ,געזאגט אײןד איך האב װק
 פאר ״עלטער צװײען אין פפרעט זײט א.יר אז , א§אר פאר אײך מיט
. ? מיר .  , אײךים אײן פאר יף4 ןוילט איר ,גיטײנט האב איך .

. צוא ־שפעטער , פאםען זיךיע װאלט דאם
 האט זיא ׳ אויגען ךיא אין פינםטער גיווארין איז "שפרינצען

 זאגט ,גירעפץט האט איר יפ1א — .אפלאט װיא ציטערין ;ענומען
 ן-אט ליןע׳ »ן }׳],ע? אי5 לוי§ק אײך פלעג וואס,איך וןײטעיז

*1אי ׳ײיגצע( ־*
/
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 »VI איך אונ אפדי״קא׳שציק אײך ?ײא גק איך ,טעות אגךויןען מיי
№ לאס א? האב ,לויבען אייך קעןזאל ;עךין דןאט איר  «ײןי .
 הײרא־ דען צו אגער ? ?ןיןל עשז ארט וואס ,שטעלין צו ^רידען צו

. ? טען .  טראכטין גיט אויך איןד װאלט ,משוגע ז״ן וואלט איך אז .
 ׳ אזאך ^אך זא.ס אײך איף מוז .ווײטער אונ .דומהײט אזא ווענין

 , שיין אונ ױנג זײן טאנ הײנטיגען װאלט איר אפילו אז ; ;זאדאם
 צזא מיט אפאךטיע פון ווײט זימנר גיװען אױןז הײנט איך וואלט

.יאנאװסקין מיט שכןאניאל אזא געםאשט נעשטין האט װאס ,סעךזאן
 אוױינעךליכע מיט זיא ;אנט !אנישל דוא רעךסט וואם —

. וועגען ךײנט פון ניטאן אלץ ךאש דאך האב איך :^טימע
.?כײנרליכנןײט אײעי פאר ,טאךאם ,אײך דאנק אגרױסק —

 גיט איר ענט(ר קרויא מייין אונ ,אחלום וויא גױוען נים מער איז ךאס
 זיןז װעט א־פראוולאױשצי דעו־ ,אדיע .זײן ניט וועט איר א־נ זײן

1!ע י 7 א • א1אז זיןד זאם איןד רואם ,ערנערין
 שפריגצע ,גיגאננען ארויס איז אונ געטאן אנייג האט,זיןד זגר

אסין זיןז האט אונ אגעוױין אין געבראכין אויס האט  טרעיען ?ןיט ג̂י
 אךסעלע > נעחא^ט ערסטי זיןד האט שפרינצע — .טאנז אגאגצען

 וואר , נעדושט אג פױער זיך האט איר ױאס , ךאס אז ,שפעט צו
 אוינין ;;עפינטךיא זיא האט ;עצט .ױאר אפע; אהלום ,אחלוס נאר
 נעשליכען הײנט זיא ^יז חלוש דעם פרן אז ,זעהען דער האט אונ
 ;יקםען צו איר איז ךערפאר ;נעלד אן אונ ,אכןראם אן ,א^אן אן

 פלוצליגג איז האר געל^ע איךע אונ ,א§ען;עזיכט כןגײצען אײגיגע
. ןױיס ןעװאךעןי
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