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באי ןלאטינכןען אין צי?ןטער .
— ״ער איז אגא 3ץ פײןער מע;ש  ,א;א?ץ ^ךלי?ער איר.
א1יף _גא3ץ תקיף אין טעמד  ,נאר ךער אײן ?יע^ןעלע הםרון ,
טאכט אים אשאןז .קאליע ! וואס איז ? ער ױאלט שיױן לאןנ
ניט גײיען  3אי או?ז שוהל-נבאי < ;אןז מיט ןרײא יאהר צו ריק ?
טיר האפין ױעט איהר א?שר זאגין  ,פײנערע השובערע מע^שין
פון אים  ,אין אומער ?ןל.י'לה ? דאכט זיןד  ,אז ניין ! איהר קא^ט
זופין  ,זיפין ׳ ?ןלייפץ אײ;עם ?אר״ אײ^עם  ,פון ?ךעג ביז ?רעג ׳
וועט איחר א 1א ךב שמעךל-פךצין ;יט גיפינען ; װאס א?זת  ,איז
אמת ! איןז האב פילט צו זאגין  ,איהר ווײםט אלע  ,אז איןז
בין {יט פון צינע םסיךים  ,אונ האב ךעם גאגצין רב שמערל-
פרצין ניט ליפ  ,פו-ן אלע מאל § ,אר זיינע גאךעשע ^טעהלעןז .
פאר זײן נארעשע נאוה  . . .ווער איז ;א־ אזא טבין  ,אייף זױן
״שײגעם ק^קעלע ,וויא איף ? ^נר קץןט דאןד איויף א 1נ «:אלעמען ׳
פון א1י3ין אראפ  . . .וויא יענער חפיד װאס גײט ערב י1ם פפור
נאןז ?ז;גהה או־-נ נאןד ךיא אפ גישמיפיגע ®לקית אהײם  ,קילןט
איויפין ננב וואס ער האט אים באנעגינט גיעפגךיג מיט ךעם
^גטאפ  . . лנאר  ,גאר גיט  ,ער מאג ןיןל .גריויס האלטין  ,דער
ײײלע איז טאקע ^אר ער ״האלט זיןז !״ ךער ווײלע איז ?ך ,
דער אײן אײ3ציגער  ,װאס דואט נאןד 3אי א31ז אין בל?;ינ;קע
ניט
(אויס גיחאפטע בלה)

ױט אן ניזעצט  . . .חו-ץ אים  ,דאפט זיןז זײנען שןין אלע כ־ןדושים ! !״
אט דעם דאזיגץ מאמר-ל  ,האט §אר אנאךצין רעךיל אידין /
שבת נאןד מ^הה  ,אויפין שו-הל היויף  ,רב שטעיע  ,אײגער פון
ךיא  ,דלפניןונןער ;גידיס געזא^ט ; אונ אלע האבין צו• ^ ו ו י ג י ן ׳
אלע האנין צז־ געשטײכילט צו געפיגטילט היט דיא אױגין  ,צום
צײכיז אז זײא זײנק היט אים ?םפים  ,אז רב שטערל פרץ
וואלט טאנןע גיווען אײן ״איוים נאם״  ,אזעלטענע זאןז ;אר זײן
השרון איז נאר דאם  ,װאס גיטע לײט רו$ין דאס ״ניט .קלונ־
הוץ ךעם וואלט אים  3יפא?ט!יץ
אךער *נאךעשער בעל גאוה
א.פילו אײן אךץ לשראל ג?אי ! —
נאר רכ שטערל פרץ ,מײס פלל גיט  ,פון ך א אלע כײד ״
פו-ן ך־א אלע הקבר 1ת װאט דער עולם רעךט וועגין אים ; אים
ליגט דאס ניט  ,אפילו אין זײן לינקע פאה ; ער.גײט איצט אופ ״
אין זײן ליהטעין ; ,ר1יסין  ,אונ כײןז געפו-צטין-זאל זימןר פאר
קלעךט  ,שטאךק פאר טכאקט  ,או-נ האט גא׳ןץ אןדעיע זא?ין ״
אין זינען — .
רב שמערל פרץ  ,איז א איד פון ,עטיואם אךיפער דיא
טיפןעלע יאהרין ; ,נר איז אמאן פוין ׳עטליכע« אונ (־עךציג יזאהר ;
הגם ךיא ?וישקײט  ,ריא לעפעדילגנלןיט  ,מיט דיא יו^קייט  ,וואס
ליגט א1יף 1ײן פנים  ,אונ א־ויף זןינע אלע אפלים  .בינען פקעט
מיא געגין ליא ;אהךין פון ז_ײן נ[אם ; ^גר איז פו-ן ניךעריגין
װאוקם מיט אפכײטין.קײלעפדיגין פנים  ,וואפ איז בעװאלןםין
טיטי אלאנלע -געלע פאךד ; 2ײן פךײטער ^אז  ,לי^ט וױא אפכײטע
״קלאדקע״ ציױשין זײנע פײךע  ,מיט לאנגע פלעמען  ,פאר
װאלןסענע-אוינק ; ?יין שטערין איז אה1י$ער  ,אפכײטער א3לאטער
װיא אןאלןשין פךעט ; ןײן קוק איז.קאלט  ,אונ ס^עוואנןע ; ער
איז ש1ין אװאןז «
3ײט אים אין עין ז^םער חא?אט пап /
יאןז שבת פראשית ׳ אמ אין 2אל איז ך,י:פש קיהל ; אויפין זקאפ
י?רא.גט ,ער אזײדי.נע אלט כ־ןאגטינע  ,שיי^ע לךטילקע ; א1יף ךיא
פים
(אויס גיחאפפע כלה)
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פים ווײםע זאקין מיט לריעע טו־פלעם ; בפלל האט רב שמערל
פרץ אפגים פו־-ן תאלב ם1סר  ,אונ האלב  , тррהאלב ירא
שטי.ם  ,האלב אריסטא;קראט ; ״עןעס האט ;נר 3יגאםין ׳ גיםאפט
פון ?ײךע צךליפ  ,דער צו• .איז ״ער א#טי.קיל גלבין אין דיא
שװאןצע פשטלעןז ; ער אלײן הא:לט זיך פאר אןרויסין לטלן ׳
נאר ליא ליוטלים זײנען מוךה אן ער האט אםאןד געלט ׳ אמ
אבער
איז אמוהל א^רויםער איומן _יד טיט גויטע פעהי/גכוךט
רועגען זײנע ל 1קד 1ת  ,םאכין זײא אשנוײג ;  . . .אויפין טיש
װאס אין דער מיט זאלל שטײט  ,ליגץ ןיווײא אי־ענע קפרים
אהו-מש מיט אר\לים;אהיפשע װײלע איז רבשמערל פרץ אוטגעגאנגען
טיט אפאר-זאך?טין _ ,אר טכאכטין
הין או-נ צוריק אין !אליל
פ;ים ׳ דער גאןד האט ״ער זיך ו.ישטע:לט 3ײם טיש  ,ךיא צײכ
האט ער ארויף גישטעלט  ,א1יף
פ;נגער  ,פו-ן פײךע הע:נד
?ייךע אוןע^ע פפרים ; דעם צײג $ע;ער פון זײן ךע;כטע ד.אגד ,
אויפין ןסוק י׳׳נ אין נס  ,״פי מלאה ד,ארץ קםס מןגיהם  ,דיא
3א?צע ;גךד איז מיט רויב פול דעם צײג ?יעער פון זײן לעקע
האט־  ,האט ער אר1יף גיישטעלט  ,איויפץ -10טין פסוק ,יפוןי-5טי;
נןאפיטיל אין תילים » V :ין פפיהו־ ?ביונה ,קךפם הוות ,:כןבר
§תיס ;רונם לישונם נסליקון ; אין זײן מו;ד  .איז _קײן וואהרעפ
ווארט  ,ךיא אינעךליכע געדאנ^קען איז—־אי^ליק . ,זײער האלז
איז וויא אײגע לכאכ אפען  ,זײער צו?ג איז דער—גליץ !«,
אפ גישפאןט איויף ךיאצווײא צײג פץגער  ,איז רב שמערל פי ץ
גישטאנען אײמעבועין איפער דיא צייײא ?פךיפ ; פון מינוט צוא
הינוט  ,ה א ט ע ר לין ;ןאפ געפײגין אלץ גיךעייגער ,גידעליגער • . .
(חאט י־פשר.ניקולןט אין דיא ע?ךי דײטש  ,ױיא א5אןז פו-ן םײנטיגע
טשכילים ?  ). . .אוג עטליכע שװערע זיפצין  ,האבין זיןז מיט
שטיריט  ,פו-ן !ײן ןרו-טט אר1ים געריםסין ; אין דער י 3ע איז רב
שמערל פרצעם פילד • געטליןד שײן גיוןק ; ווען אײנעד פה
ך א קי?צלי 3ע מאילער ׳ װאלט אים איצ;ט אפ ^עטאלט  ,וויא
ער
(אוים גיחאפטע כלה)
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װאלט אין ךיא
ער שטײט  ,אונ גײט ; ווער עײס  ,א1יב
^ײצלעןז פו-ן זײן ןגים  ,אפ גןיזופט  ,אונ געפונען 1 ,ײגע
אומעךיגע מה^־בות  ,װעל?ע וזאבין אריוים געתפין באי אים ךיא
פאר זי(|:יץ ? —

שע

רב שמערל פרץ איז א א*ד א^ביר פר-ן א פו־&ציג טויזץט
רופיל ; זײן אײגי^פ האט ג$ר א?גילע?ט ^ ,ךלעןד  ,נישר  ,םיט
עיע ניפ; , 1י ט  -ה אן ע ! אױף אים  ,כןאן כ־ןינער 4יט זאגין  ,אז
ער האט װעסען אפ גינאךט  ,אפ געלײקץט  ,ניט אפ גינעבק ,
גי־ט גיןיאהלט ; נןײנער װעט נ.יט זאנין  ,אז רב שמערל פרץ
איז רײןז ניװארין פוץ ?ראצע^ט  ,פון ?רעקדע ?לוט  ,פון גןרעסלע
.עיעה ; זײן טפחר גיאשטײט פו-ן א^רוישין לןלײדער-מאגאזין  ,וואס
װעךט פו־ן וןמיד סי.י?פט ערלעןד או־נ אךע 4ללקד געמאנדי־לט ;
שטע^ךיג זײנען אלע ק  1נ י ם הע??ט צוא ?רידען  ,אוג דעריבער
װערט זײןיר ^אהל פו-ן טאג צוא טאג אלעם מער« אוג מער ;
יער צוא איז ער א^ןלײנער פעל הוצאה  ,ךיא ״פגי פות« זײנע ,
מיט 1ײן אלט־׳ג ׳ צגײי זיהן 4ר1י^ע ,
?’־יךלן סןז ספל $י 4ף ^פשות ,
טיט אטא?טער אפלח-מויד ; דיא קץלער זײנען שײ^ע . ,קלרגע ׳
.גייא^ענע  ,םיט אםאןד גו-טע מדיות אונ ס^לות ; רב שמערל
פרץ האט .זיןז ניט מךפה ןהוצאה גיװען  ,אויף זײנע קץךער ,
2ײא ױט גיגעבין גיט שטודיךין  ,נ.יט ננילדין  ,ניט ױלאזין זײא
דיא ;לײכעווע;נד; זײא גיגעבין לעךנען
זאלעןאלעםדינ;ג צוא ביפלעןז ׳
זײא
איז גינוג »ц ,־ גאט אונ לײט ; װינןיל עס איז 4ײטיג
װיפיל
פאר או;נזערע צײטין ; אונ אלע װאס זקאנען זײא  ,אלע לויגיען
זײערע נוטע זיטין ,אז.שר פיל מער ,
 ,א מ שטארק ■;ישטוךיךטע ; דוער
רעךט פרן רב שמערל פרץ-ם ^־אפטער ! ,ײנען אלע ״אױמער ?י[ל«
אי
ואויס גיחאפטע כלה׳)

אי פון איר ^ײנכןײט  ,אי פוץ איר 5ײ?_קײט או-נ ע־עלמייט ;
דב שםערל פרץ זו?ט אהתן גןאר ןיין זלאטיגקען מיט ל.יכט ,
אהתן מיט אלע שעלות  ,וויא ,ער װיל  ,ןויא איס  5א:סט .

אמ וויא ער וױל ,וויא אים §אקוט  ,איז לעת ער,ה ;יט
דא ; דיא שךכניפ זײנען ש1ין מיר ;יװארין  ,גײע^דינ  ,רײךע;ליג ׳
אע זובעןדיג  ,אונ האכין דער ווײלע גאר גיט פ;יעל יוצא גיווען ;
איויף יעךער 'שדון־  ,כיפי;נט ךב שטערל פרץ  ,אײן אמ־ער חמרון ;
ךער איז אמאל גיווען אשוקטער  ,יענער איז אפראצעט;יק ;
א -3טער  ,אמיוועזענער שײנקאר  ,נעטא?ט אוג גישלע?ט פץ .ריא
נןעישעגעם ; א - 4טער א;גראןער ױ:נג  ,גןאן ניט ׳אשײטל« ע?רי ;
& 5־טער  ,איז אײן אמעצער ! . . .
ױער רעךט אויף ךיא לעצטע  ,איז ער .גיוויק »אש להײה!״
ךעם בעסטין  ,ךעם :גלי|5לע3טטין שדו־  ,נאר טיט אײן אמעצער״
האט ער ױט גיװאלט העױן אוג זעהן י — מעו זאל מיר רשית
שמערל פרצין זאנעװ־יג ז
רב
געבען ! העךט מען א?ט
וואלט איןז ךיא אמעצעךס דן .גיװען םיט אלע אלןע מת 1ת !
פאר װאם דזאפ א י ןד ניט  ,פאר װאם לעב איןז  ,וויא גאט גיט ,
וויא איןז £אן ; װאס איז דאם .גיװאךין ?אר אװעלט  ,וױא מען
לא?ט ארוים פו־ן ה א ך  ,איז ׳שוין  -יאפלװזו  . , , 1װאם זײנען
זיאס פאר ס־וךןרים  ,װאס $ען קוקט נאר  ,װיא אזוי נעמעז . . .
דזאפין  . . .שלץנען  . . . .לעבין אגליהליפין טאג  . . .וועױין רייץד
סיט פרעטלס  ,אונ איוים שטעלין יעגעם אפײנ  ,אצו^ג י נײן  ,מיט
אךנל^ע לײט װיל איף .קײן־?זחותן ניט 2ײן ! . . .
דיא  #א ה מיט ךעם כואמס צוא ך א אגזעצער האט ךג
שמערל פרץ ארוים ןעװיןין אין גא.נצין  ,צײט ?גר איז ..ג?אי
גיװאךין י — אין דלפ:י_װקער שוהל איז .נמוארין א 1א;גצע איפעד
קערעגעיש
(אויס גיחאפטע כלה)
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^ןערענעש ; ךיא אלע פעטע ;עלװת ךינען אראפ .גיכ־ןיאכין »יך
גןמליב ? . . .זלטךים  ,אךעמע לײט . ,קפצנים ? ,לעגין עםין שלישי ,
שי׳שי  ,אסרון  ,מ?טיר  ,בטקיום ?ר 1ידט ! ךיא $זרחלײט  ,האבין
נעבעןז ^ישלונגען ליא שמאע ;  . .גי;לאצט מיט ךיא א־וי״נק ,
גילזאלט #טילע אםיפות  ,גע^ןריבין דאנאםלעןד  . . .נאר ךב
שמערל פרץ האט שמײכלע^ךיג גיזאלט  :בל :זמן איןד וועל  3-1אי
«ײן װעלין דיא אנזעצער ניט טיועם ?ןעם זײן ךיא פעטע צליות ;
דזאפער ! ליט אפ  ,צאהלט אפ ; ,ענע ארעמע ם;1חרים  ,באי וועלכע
איר האט אן נעהאפט ! ט-ט פאלשקײט  ,מיט רמאיות  ,סיט.
אלע היטראפטין  ,האט איהר אוים גינארט איױף טויזענטער רוןלמ
אן געלט  ,אוג אן
 ,.יעמי זײגען ױבליבין אן?ח1רת ,
.ןײערע לןלײנע,קץדער  ,אונ איהר לעב־טי אפכײליכין
טאג  ,איהר ווילט אײ״ זײן  ,מזךח-לײט  ,ששי איךץ  ■,פיינע
ןר;הם  ,טיט ךיא אן .גי״גזלטע אן גיסא:פטע ן־רעלןךע ?לוט ! נײן ,
דיא איךישע הײליגע תורה הײסט דאםי ני ט. /זיא פ)אן אײןז ניט
לײךין ! אײערע ן שי -ע פנים-ר ' ,זיא/קאן .ניט אן קו־קין ! ארויס ״
פון אומער אידישע ךריליגע ישוהל  ,פון אומ׳ער מקופ זקדוש ! « . .
ניט בעליךט ךיא תיוךה  ,םיט אײערע העט־ נ . .

מיט ךיא מסשב־ות  ,איז ךב שמערל פרץ תמיד פאר
טלאלט ; מיט ךיא .רעיונות׳ שטײט ц״ איצט  ,אפ נעשפארט
?יט  3ײדע צײג $יעער> אויף דיא ציוײא ?סוקים ; נאטור וויא
אךא.קטאר װאם האפ דער נזאפט  ,ךעם טהוטװײען ארט בײם
חיולה ; ער וואלט איצט אװעק ניטיאקט  ’ ,מי י־וךע װיא לא.נג ,
ווען דער כא^אװאר  ,וואס איז דער גא:ננען צוא זײנע איױערין
פו-ן צװײ-טין צימער  ,וואלט אים ניט איבער ;ישיאנין זײנע
מ^יב־ות ; !א?ט איז ער צו גיגאעען צום טדזיר פו-ן צװײ-טין
 1א?ט האט ער איר גיעפץט  ,אונ איז יױא אײן י או ^ ע ר
גישאםענער
גיחאפטע כלה)
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ג־שאסענער אפ נעשפרשגען צוא דיק ; £יר האט זיןז א־ויף זײן
שטו-הל אראפ ױלאזין  ,וויא אן בבז ; ער האט זײןע אױוײן גיט
גיוןלויבט  ,אז דין זלאטינקע זאל כײךץ  ,באי איר אין  .צימער ,
?יט מיחאאיל שמעי׳ פארטוקס זוהן — .

%
ער כןלק־ט ניט פון אשחץז *
אלע דלפנץוכןער איז־ין װײםין לןלאר װיא א^כי  ,אז שמעי׳
פאךטוןד איז א איד אנגיד  ,רוען גיט פין דיא ^לשטע ש?יה ,
א$ער איויןז ױט פון ך א לעצטע — .
צײט אלע גידײנלןען איז שמעי׳ אויף אײן מצ^ד; ,יט
ארעמער  ,אוג ;יט כײכער גיוואךין ; ןלין גיישעפט  ,איז ?ר 1יט-
הא^דיל ; אונ וויא אלעמען איז בע״קאנט  ,האט ליב דער ביו־יט-
םםהר ^ ,עבען §תםה  ,אונ באלד צוא ךיק נעמען ; אס ״!ײגען
ניװען סדישיפ ,מיט צײטין  ,ױאס שטעי׳ פאךטוץד האט ?אר
ךי?ט אפעטע<?5ןבע  ,דיא ט־אבע טויזעןנטער אונ טאקע גאלד
נאןד דעם ,האט ער דער לײגט  ,ף ט' גאי ז־עם  , экртגאד
אפילו• ךיא װײ?ם ציהרו:נג אויןז — I
גאר גאןז אלעם דעם  ,באגעטט ?יט דער איעטער שקי>
וואס
(אױס ניהאפטע כלה)
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וואס טיט ךיא לײט טהוט זי־ ! זײא ךער .לײגין  ,אוג דער לײגין ׳
או-נ נאןד אלע ךער לײנענישען  ,גײען זײא  ,אוינ ןײערע װײניער
מיט דיא קץרער געפיצט  ,געסאמערירט  ,נעצירט  ,וויא דיא
םאנאלבען ; מ ק פאךט אין דיא רײלסטע פײעטאנע־  ,מען מאלט
לותונה ^ע?י§ער  ,אונ עס סןאלט טיויזעלטעלם אט סי׳גלט מע־ ׳
שמעי׳  ,האט דער לײלט צוא אפאקו?ה)ע ניחייךט ךכײא טיויןילט
תביל  ,אונ באלד העלט מען אז שםעי ׳ האט געמאלט
אװעטשעד  ,אבאל  ,האט אים גיזקאטט ^עוױםע ציוײא העדעלט
נןאלבין ! . . ,

ווער רעךט דיא לעצטע יאהרין איז שמעי׳ אין אמת׳ן
רו.קיף  ,ךיא זיהן סתו־נה ,געמאלט  ,יעךער לע?ט ללינןלעןד  ,דיא
טעלטער אראפ ניפטעלט פון נןאפ  ,ער איז ?יפליפין סיט זײן
אלטע ,אוג מיט ךןןם בן ןקוגים מיהאאיל ; אבחװ־ א זיאהר
 , 24ניט ,קײן נאר  ,ניט .קײן לראבער ױ;ג  ,כ־ןאן ל־יצנען
אטפטיר טיט ךיא טראפ  ,אוינ רוםיש גאר גוט ; דער צוא
איז עו־ אגא^ץ שײנער  ,א ױוןנער מאן מיט שװאלצע װאנצי״קעם
יואם הײ^טיגע מאטןעלץ וזלשין נאןז ךעס ; א1יןז האט עי אגלאט
צץליל  ,רעךט רוסיש מיט טעם  ,םיט אלע ?ןליפעךלעןז ;י אונ
ךעריבער האט שמעי׳ ניךעכלגט  ,אז פון ךרײא טױך׳ילטער נדן ״
 ,אײן איץציגע ?תטה !
לאזט ן ך ;יט
ץ־ •
דלפנץונןער שדכץ האט שוי; לא?ג א1ים נישטעלמ ךיא
אזייגין  ,מיט דעם צץ.נ אייף פיחאיאיליו  ,אונ האט אפ געזוכט
אנלה מיט ךיא גיפאדעיטע פוםע נעלט ׳ מיט ?ײלרןע לײנצע
שקאצײקאווס בת ילידה  :טאנןע אהײמישע זאןז  ,אונ  3א 3ץ 3ל\יןז ;
שטעי־' טיט זײן חאדאם זןיגען נאגץ צויא פליךין ; דעי שלבץ
האט
(אױם גיחאפטע בלח)

—
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האט שזין א1יף דעם רו׳^בון  ,גיפאך?ט מעל מיט פלײ׳ט אױף
האט פאר
'שנת ד־אלט זיןד אלץ  ,איז פ^ירה  ,נאר ;  . .אז
פאר לןליטט1ײן
האט;נר
ךעם בחו-ר ;
^ךביןאיז דער ’ פוןזוי^ר
#טאלק  ,אז ךעם
כןע׳טענע !
לײךיגאין
 ,אונ פו־סט

זװזן 4 :נו־• ?וואס
שמעי׳ פארטוןז  ,האט ^יפלע^ט ךעם
זאגסט דו• ?״ ך.אט מיהאיל גיענטןעךט  :״איןז־ זאג— ניט !«
־שװער  ,זײער שװער איז ניווען מיחאילין ט^לה ןיין ךעם
טאטין אז ער וויל ;יט ליא כלה טיט ךיא ךרײא ט׳ויזענטער
נדן ; ער דזאט ךעם אםת גיװאיפט  ,אז ראם איז אטטבע ׳ אונ
ךיא מטבע איז אלע מאל ןייטיג  ,ב?לט  3אי ךיא לע־לטע
;אהךען  . . ,נאר מיחאיל האט נעהאט אנא;ץ אןדער ארוים
קו-ק  . . .ןיד האט זיןז עטלי^ע מאל באגעגץט  ,גא;נץ נאלןענט ,
מיט זלאטע רב שמערל פערעצעס טאפטער ; ער ?אט מיט איר
גירעז־ט  ,אוג זיא האט גירעךט אזוי ווײןד  ,אז1י זים  ,םיט אז־לי
אפיאטטקײט  ,פשוט טה;ה-ךיג ; באי אים איז כןײן םפק ;יט ו
אז זי־א װעט טרוצה זײן  ,וועף־ן 1יץ בלה . ,קײן רײךע ניט ,
טאל רי־ילין  ,נאןז מער ,זיןז באקאנען ,
האט טגלהגמוען זײן ם 1ד  ,טיטזײן ךצון
דעם טאטין — .
שמעי׳ איז אבער נןליגער אונ ^יפארענער פו-ן זוהן ניװען
פלע^ט סאלטין
ער איז ניװען אןראס^ער ״׳טלש טעוידות״
דעם טדור  ,נאר טיט דיא «תה-ן אין דער ה־ויף ־י נאר אחיטלער
איךיל  ,אדוךןז ״גיטליבענער« איז ער גיווען מיט צעײא לן ^ ע
חיטךע איויגין ,וואם האפין ^יזעהן ניט  ,נאר וןאם או^טעךי;
מײטער ;ער האט געװאו?טאז ךב
ניט װעלץפאר אטחותיןװײלןגר איז
 5אי אים §אר ךעבי?ט  ,אלץ אײגס װיא יאײן אוזעצער  . . .אונ
דער
(אויס גיחאפטע כלה)
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ךער ־אפ זאנין״ האט שמעיען ניט גיפאלוט  ,װײל שמעי׳ האט
 3ײנט אז קען זאל אים פ־וגע בןבודו זײן !
אוג.נליקליןד איז ןענער  ,וואס ךיךט אן פארטוכם *האנער»
1ײן פבוד; ’ ךעליפער האט ״ער דעם זױזן גיע^טפעךט  :ץעה>
דוא זאלסט ליט פלײבין אגאר  . . .דוא זאלסט  ,אז ך א טיידיל
א*ז גיוויס רײן ?יד ^ . . .קאן זײן ! .נאר אױב דוא נאךשט זיןד ,
וועט זײן פאר מיר ניט §א?£יג !
.ךעם טאפןעם וועךטער  ,האפין זיןד וויא שװערע שטײנער
געלײגט בײם זו-הן איויף זײן ,-נשניה ; ער האט אין זײן היויט גיט
גירװזט  ,ן$ר האט גילויעלט  ,נעזויבט פל הגןיטלען  ,וױא
נעהענטער  ,מער ב־<קא 4ט זײן ?ויט זלאטען ; ״ער האט איר א?ט
איויף געהיט אין גארטין  ,אין בולוואר ,או-נ האט זיןד ^עמיהט ,
וויא נאר םי:גלעך « ':טיט איר רײךין  ,האץ עטליבע וועךטער ;
םאפין אילין אשמײפיל  ,כי;ם ער איז גװוען אךרעםילט 4יט צו-א
אים . ,זיןד טכײסטין טיט אילין אקוק ׳ הגם ז.יא האט איט 5לל
אין .זינען ניט גיהאט ; »י האט זיןד אײנגיבעטין זײן איר באגלײ^ער
ביז איר הײם  ,אונ וויא פיל זיא האט אים געדאננןט § ,אר
זײן גוטין רצון  ,האט ער זיןז ױט וויםע:נדינ געסאפט  ,אונ האט
איר 3א:גלײט ביז איר הײם ; 3ײם טהױער ׳ האט דיא ^דעלע
?רײלען אים וויךער בעדא:נ:קט ®אר זײן טלחה ; ;אר רא האט
מיחאאיל  ,ארוים גיזא^ט זײן װאו^-ש , ,ער וואלט רועלין אמאל זײן
נ אי זײא אין שטוב ; . . .ןעהן איר צימער  ,איךע פיןער ,
א .ז .װ .זלאטע דואט;יט ג;קא 4ט אזוי .גראב זײן  ,הגס זיא האט
נעװאוקט  ,אז ןער בהיר א*ז וועלט אש־פאי אין פ;ים ; אוג אז
איר פאטער .קאן 1ײן טאטין 4יט ״םיוכל« זײן ; נאר איר ערעלער
בזאראנןטער  ,האט איר גיט עללויפט  ,אים  4י אפ בעהא^ךלען ; ׳זיא
דזאט גיטיאכט  ,ךעם מאל זאל שוין עזוי זײן  ,א־ױב דער מאטע
אין אין דער הײם  ,אוג ער װעט מיר ךיא בעדײטו;ג פון ןע ם
או?נעפעטענעם גאפט פיעגין < װעל איך אים רער צײלין  ,ךעס
א מת
(אויס גיחאפטע בלה)

אלות ; נאר דאם איז אים ךעם לעצטין מאל  ,איןד וועל זי־ א1יף
ווײנזער ׳ היטין פון גיט צוא בא,גענענען זיןז טיט אים  ,וױא מען
היט זיך פון אמגפה .
דעם זעלבינין שבת  ,מאס רב ישמערל פרץהאט זיןז אזױ נןאר
ט_י־א?ט אויף דיא ציוײ ?פרים  ,ךעם זעלביגין שבת  ,האט מיהאיל,
זיןד אײגגיבעטין באי זלאטען.זיא זאל אים*?יי^אשען »,א־ויף אווײל־ג
צו זײ אין שטוב ; זלאטע האט אים מיט ״זײער אקאלטע מי;ע
נירעמין  ,אײן אוןדערער װאלט נעוויס {ירוגז אװעק גינאגגען ; נאר
פרץ האט
רב שםערל
גיװען; אז
גי^פץט ,
ךיא טיהר
האטער עטוואס
אונ דער זעהן  ,ז_ײן טאלטער רעןט י זיא פאר לרײ^ט  ,מיט
שמעױ׳ם זװזנ.דיל  ,וואס דאם האט אים ליגעבץ אשטאך אין
סאךצין  ,אין ש-טין ריפ ; ער האט זיך נןאם ניזעצט איױף זײן
ויײנקיל טךאבטע^דיג ״ויאס איז דאס פאר אצרה ! וויא קוטט ער
אהער ?״ אז זלאטע האט ךעם טאטין ךער צײלט  ,ױיא ךיא זאןד
אז זיא האט3אמעך;קט  ,אז דאס איז
אשאטין ״
נאןז וויא
מיחאילגײטאיר
^נר היט איךע טךיט  ,אונ קיוים גײט זיא ארוים .אין  2אס  ,זעהט
זיא זיךי .ניט אום  ,וויא מיחאיל מאלןקט איוים נעבען איר ; האט רב
שמערל וײזא^ט  :מען כאךף נעגיען דעם ?ו־ןיט-העמ־לער צו גןאר
שמעהן  ,אז ןגר איז אפאת״^ו  ,אוג ניט ער  ,יועט זײן מיין לחותן !»
מיט אוואןד שפעטער  ,איז גיקולזען דער דלפניװקער ישלכין ,
או-נ פאר גינעבען רב שמעריל פרצין  ,אז לײבקע שקאציקאװםקי
וויל ^עבען רב שמערל פערצעס ;גלמערין זוהן  ,זײן טאלטער ׳ 1יץ
בײלקין פאר א5לה  ,טיט פינ.ף ט'ויזע;נט תביל נרן ; אונ רב שמערל
פרץ ד.אט ?2בים גיװען צום שדו-ל ; עס איז גיווען אגא:נץ פײנער
ו^נאים  ,ב?צט דיא גא^צע שט אן ט זײנען גיװען  ,חױן אײן שמעי׳
פאךטוןד איז .ניט גייוען ; אים דואט דאס זײער ױקכײנקט “ זעהלט !*
האט ;יר צום זוהן ניזא^ט  :״יײן ללה םיט ךעם נדן  ,האט י ב
שםערל
(אוים גיחאפטע כלה)

чт» \ 4: "**яНя
שמערל פרץ א׳וים .גיחאפט  ,אמ צו װעט ן$ר ךיר  ,טאפטער געבען ?
ווײס איןד גיט ! אט אזוי.ןײגען ךיא נךוןוע רוקי;ס  ,מא^עױיןס !...״
טיט אפאר ױאכץ נאנין ^נאים  ,האט פארטוןז געישיקט
»שךפין ■» רנ שטעול פערצין  ,נאר ךיא ^טו?ה איז כיײען  :״ער
.קלעךט נאןז ניט פו־ן אקזדוןי מיט ךיא טאפטער !״

3 .

דער נעפלילןטער ןעךדיל♦
ךיא וועלט זא;ט  :וואס ״צוא״ טיויג ניט ׳ ,װאם ״צוא״ איז
אוינגעז^ר  ,װאם *צו-א״ איז א חפי1ן !« אונ ךאס איז ריהטיג  ,זײער
ריטטיג ! — אלע ווײסין  ,אז ג ו ט  ,פ ר י ם  у ,ו ל ע ןז  ,זײנען
טהײערע ךרײא זאכין  ,אבער ווען אז זײא זײנען אן א ״צו״ ;
ק1ים געפינט זיןי אבער נ ע פ ק זײא אין $כנ 1ת א ״צו״ *צו גיט צו■
?רום  ,צו ^רלעןז  ,איז דאס אפימן  ,אז ט־ויג גאד ניט ; איז דאם
אןעוױיז אז ליא גאױצע גיט״קײט  ,ן ײ טי ך ט אונ* ןירלי?כײט ,
איז הבל הקלים אײן איוים ױגילאזענע אײ ניט װעהלט  ,דא.ם איז
■ ; א ך ע ^ ײ טווי ל ך ר ף ט  ,אונ א§שר ט׳טוגצת ! — .
וויא סיר זײנען שיוין אפיםילע ןערןא:נט מיט רפ שמעול פרצין ,
װײסין מיר  ,אז ער איז גיווען אגןרומער אונ אײן ערליכער מאן ;
גאר זײן פיו-מקײט אונ עללע^קײט > אייז דער נאןגען אזוי נױיט,
ביז ןיר האט באק־םען א צו  ,ער אין ניוואךין צו-פ־ו-ם׳ או־נ צוא
עךלעןד ^ ,עגען דעם איז ךיא גאטיע וועלט גיװאריז ״א־ן.זײנע איײ^ען
צו פיל ניט פיום  ,אונ צוא פיל נ.יט עךלעןז ; ךעריבער האט
נױואלט
(אוים גיחאפטע כלה)
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גיװאלט אלעטען מיםרי[ ׳ אלעןזען שטיאפין  ,אלעמען ״פיקין« ליא
איויןען ; אונ יער האט §אר געמין  ,אז איצשיגע וועלט האט דאס
פײנט ; איצט איז אוועלט װאם <יל איש הישר לןגי;ױ ^גקה ,
;עדער טהוט זיןי װאס ער וויל  ,אונ וויא ער וויל  ’ ,דער אנד עיעי
ךאלף אים .קײן דעות ;יט זאגין ; איצט איז אוועלט  ,יואם ך א
ץ־צועה״ מיט ך א ״קונע״ .ןײנק יטיױן לא;ג בטל רפבו־טל גיוואלין ;
מושר תויכחה איז נאר גיפליבען אין $בט מופר  . . .אונ אגבאי
באי אידין  ,איז א&אןד אקלע^ערער פריץ  ,אפילו• פין ײעלהין ניט
איז אםעםאר ; ער איז פלל .ניט ?זחױב  ,ז.יןד אן נע^ען גאטם
?קלילוךע  ,פרום אוג ערלעןז מאכען דיא וועלט !
ךב ?עמערל פיץ האט אבער ניט גיוואלט וויםין אמ האר
#טעהן  ,ךעם אמת-ן ךךןז  ,ביז  щאיז ױקומען אמ^ןרה  ,אינ
האט רכ ^זמערל פערצן גיעפי.נט ךיא אויגין  ,אים דעל יויזין ׳
וואם {לײןד אונ װאם כןרום ; וואפ ״צוא״ טיויג ניט ׳ װאפ ״צו« איז
אתגעזו;ד י —
גיווען איז ךאם  ,אקאלאט דעם שבת פו-ן דיא םלרה ?י
תבא  . . .אונ יענעם שבת װ ע ט ך ב שטערל פרץ אײבינ נעדײג,קען !
געייעקען אונ ניט §אר געםין ביז ךיא לעןיטע טינוט פון זיין
לעבען  ,ביז מען װעט אים לײגין #אךבין א׳ויף דיא איויגען — .
אדאפעלע •&אה האט זיןל פאר זקאפט באי רב שמערל פרצין
אץ הארצין  ,איויף *שמעי׳ פארטוןד ; ;עךשטינם װאם זײן זו-הן ! /יץ
מחאיל הלשט ;אןד זיין זלאטינקעם מךיט  ,אוג האט אים געשלקט
אשלהין ; צװײטין  ,וואם עי ׳שמעי׳ פארטוןז  ,גיט אלע אנזע־<עךס
1ײן פיךמע אײן א^זעצער דואט בעראבעוועט אוועלט  ,גימאפט
אןרויםע ?ןלײט  ,איויף שמעיעפ נא^ען  ,א 2־^ער אויף שטעיעס
װײ?ם נאןןען  ,א - 3טער א־ויף שמעיעס אזו-ה;ם נאמען  ,א -4טער
אויףא^גודם נאטען ; אט אןיוי האט ^נר ב ע ה י ט  ,ב ע׳ שי צ ט ,
אונ ב ע ש י ך מ ע ט אטױן אנזעצער  ,אז .קײנער האט גיט צוא
בענזלטע פויחלים
זײא כןײן שליטה ! ךיא ארעגזע
קומק
(אוים ניחאפטע בלה)
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קו־סק  . : .זײא זעחן זױן^ע קהורות ליגין אויס גיפאליט  ,אונ אן
גי§א?ןט אין ךיא לןלײטין זײא טאוןצין . ,זײא שפלץגען נעבעןד
אום  ,או-נ זקאנען גישט העלפין ; שםעי׳ בעהאלט זײא אוגטער
זײן פארטו-ןד  . . .או?טער זײן גאגטען או-נ פיךמע ! !
— “גיוואלד  ,פאר וואס איז ךאס אזוי !״ זא:גט ךב שטערל
פרץ צוא !ײגע טקורהים  :׳אייןז פאר שטעה ניט  ,פאר וואס אז
יאקיל לוקױקער פ ל ק ט ^עמעז באי ך א חברה גנבים  ,אגענאנביזטע
צינ  ,א?המה  ,אפעךד 1 ,ײא אר^טער שטעלין או?טערין
^אךהא^ג  ,פון װײ?ם פעט  . . .האט מען אויף אים מתרעם
ג,יװק  ,עי איז גיװען צוא שא^ד אונ שפאט  ,אפזיון מיט אי־ם
צוא רײלין  ,אשאנדע איז ןיװען  ,ןיןי מיט אים צו• באגעגענען . ..
^ען האט איויף אים ױקולןט וויא אויף אשפעלע  ,אניךעריגע 2אןז !
אטת ? אונ איצט אז שמעי׳ פארטוןז  ,בעהאלט א^טער זיין
פארטוןד  ,אונטער זײן פילמע  ,או^טער זײן פאן־הא^ג אויף טויהעפןער
תנילם גימלפןע קחיוריות איז ער באי אוגז אמזרה איד  ,א ששי
איד  ,א איד פון פבור לת1רה טיט דיא צלשטע הקפה ! ד.א ?
ןאןט אתתץ ! ^אר  ,איצט ?ין איןז דלפױװנןער ג<יאי  ,איןז וועל
אים $עבען אײן עליה  ,וועט ער פאר שטעהן  ,זװאס ךער פסוק
טײנט ; אונ רב שמערל פרץ  ,האט .גירליםין אויף רופין שטעי׳
פארטוןל צו חמישי  ,פרן ךיא ^ךךה פי־ תבא  ,װאם דאךט איז
א^עטיל פון אלע ארװ־-ם ! —
פאי שמעי׳ פארטוןד אין האךצין  ,איז אויןז גיווען אדאפעלע
 #א ה אויף ךב ישמערל פרצין ; אײן אלטע מיט אנאמג עזןאה ;
ךיא נא;ע  ,נוײל ער וױל 4יט ווערין מיט אים .קיץ טהותן  ,אונ
האט א1יס גיכואפט .זײן זו:גם ןלה ; ךיא אלטע ש^אה  ,ודאם צר
האט אים-עןעע;ן  ,דעם עפלךיגין יאהר טכבד גיװען מיט ךעם
אךזר־ון פון ליא 5לרח סצא  ,״לאיןזיה לןז פביתך  ,אי(£ה ןאיפה
^דולה ולןט^ה!״ ״האב ;יט .קײן פאלשע ^אס אוג װאג ׳.״ ךער ;אף
יחאט רב שמערל פרץ זיןז בעריטט פאר זיי^עם ^גוטין ®־ײנד ,
אז
(אויס גיחאפטע בלה)
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אז דעלי<יער האט ן ך פארטובין גיגעבק ךעפ №י1ן ׳ ״יוײל ?י
ווײם  ,אז .דיא פרויט האןךלער זײנען טייפהגע נשמ 1ת  ,װאס
פאי פסלנית טוען זײא {יט אפ ? גאר ללײןד וויא דער לא תגנוב
איז ניט פו-ן זײעךט װעגין !״
ךער נוטער פכײנד  ,האט דאם  ,וױא דער ®דל עולם איז ,
ךיא זעלפי^ע מיגוט אפ ךער עײלט פארטוכין  ,אוג ;ענער איז
גיװען טלא המה ,ער האט געװאךט ,געלוי^לט׳ א׳שטירןלע ״צו•
מאם ער זאל £א;ען זיןז ניוקם זײן !
איז פארטוןד ניורען אכןלײנער מו-פלג ;גאר
טיר װײסין ,
אינ
.
איךינע ווײס .ניט  ,וואם איז אהד ? . .
װײם .ניט װאס איז — ארורה ? שמעי׳
מאנפפיל
העךט ׳ יייא ךעי פעל ק־ורא *אחךט« אים  ,נאןז אגאןד  ,נאןר
אנא;ד  ,ארור  ,ארור ! אים איז נ־אלד באי גי״פאלין  ,אזךב שטערל
פרץ איז זיןי וויךער אמאל נ־ו״קם אן אים  ,או-נ האט אים איויף
געתפין צו דיא תולהה  . .ל ניט לןלערע;נדיג אםאן־  ,האט ?$ר
מיט 1ײן ךעפטע הא;נד גינעפען אדואפ רב שמערל פרצין נײם
פאךד . . .
רב שמערל פרץ  ,האט אפילו גיט נעקלוויגין אץ דער 1אןי ,
^יר ד.אט 4יט סיט זײן ק־ול גיגע^ען אנעשלײ  :״איךין ראטעוועט ,
ער האט א;ײם געפלי:קט מײן באךר !« פין ־גר1יס שןעק  ,האט זיף
דער עיולם פץ אךטי ןיט {עייךט  ,אלע האבין .ניזעהן  ,אז פון
נא^ןיין באךד־ איז נײם  35אי .גינליפין ןנטלי$ע .געציילטע לואר ,
ער איז אום גיקוטען א1יף קדישי הישם ! }אר נױיםע 50יה-גי,פעם ,
דואכין שטאןק ןעלןוואלץ זאגע^ךיג  :דער געפלילןטער פעךדיל !
פין נעןעם «®  , г аאיז ךב *שמערל פרץ גיווען  3אי זיןד
ד.אט מ1רא ןיהאט
ני־וער ;ישלאגין  ,זײער אראפ ?יפאלין ;
^פיליי פאר אפליג ; ער פלע;גט זיןד דזיטין . ,קײנעם ;יט טל^ז 1יץ ״
כ־יי^נם ;י ט בערירן  ,ווארום ״ער פלע^ט האפין בך1נ 1ת איױף יעדער
טראט
2,
(אויפ גיחאפטע כלה)
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זיןד חאפין בײם באךד  . . .א -2טער ?לעוןט
?ראט ; אײגער
זאגץ  :געדײ;ל) ט איהר יעגעם $ב ת ? א - 3טער  :היתכן האט
איר ש־וין ךיא י ארוךס פאר געםין ? א -4טער  :ווילט איר ניט  ,אז
הײןט זאל ךין דיא םךרה פי ו;בא ? גאר מער פרן אלץ האט אים
3י?ןכײנל| ט דער צו נאמען גיפליל׳טער ?עךליל ! װאס האט ןיןו
גיךזעלט נ.יט נאר אין זיץ קביבה  ,נאר אין מרחקיס ; או-נ אז עס
אין אראפ ניפאךין פוץ ווײט או.בירי'קער חתן זעהן זלאטינקען ,
אוג האט זיןז  ,מן סצד נאןד גיפךק ט ניײם בעל אקסניא אזייף ךב
שמעול פערצין ; האט ךער בצל אלםױא נחא^ט :
 איהר פיענט  ,איויף דעם גע?לץן{1ין בעלדיל ? .— וואס ןעד ײט ךער שײנער נאמקי ? האט ךער חתן ני?רע{ט
ךער בעל אלםױא האט אים ךער צײלט ,ךיא גא;נצע .גע^יפמע ,
או-נ ךעל רזתן,י האט אויס געקיךיװעט ךעם ןעךדיל צו־ ךיק אהײם ,
באי רב שמערל פערצין  ,ז_ײנען ךיא ע? 1לי;ע האר  5י א ה געװאו־ין
פון ךיא עלגעך^עש אונ לןײנקו;:ג ' ’ - .

זאל!ײן אזןי ,
 ויאו• 3א?רא?ט ?זען ז\ןד ! װאו בעדואלט ןןען זיןז ! מאיא  %י פ ט מ ק פוןיאיםי אט גײט שיוין דיאןיאוויןע ! נו אשטראף,
גו• אײן א^ש;קע^עם  ,א1יף מײן,קאפ !^ארי ױט א1יס געלייזט צו■
- .
וו ע ח ! ’
אט
(אױס ױחאפטע כלה)
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אט דיא דאזיגע װערטער האט שמעי׳ פארטוןי  ,מיט זיןד
גירעךט זעהע;נךיג דוךכין פענלטער  ,אן .זײן זקרוב 1 ,ײן שיועפטער
קילד פײטיל מאךניק  ,נײט .גלײןז צו אים .
פײטיל טאדניק  ,איז גיווק אמאל אין ך א אלטע ;אהרין /
דאס װאס באי איצטיגע יאהרין  ,ריפט מק-ראטפקער-ש^ײדער !
נאר גיט זײן נאמען האט זיך נאר נעביטין  ,אפילו זײן פרנםה איויןזי ;
ךיא 'דאטםקע״ האבין פאר ;א?ט  ,פאר טליבץ ךעם ״מאךױק« ער
איז .?-יפליבין אן אישטאןד אלבעט ; אונ זײן ןן?ין מײלער  ,האבי־ן
פון דעסיט װעגין געמא^ט  ,געפאדעלט ^נםין ; פון ?רויםע צרוה
פ ל ק ט פײטיל ןיןו §אר ?יסין ליא א־וינין $< ,ר זאל ;יט ;עהן באי
זיןד ד־עם דל 1ת  ,אונ פאי לײטין זימייע ןגישירות ; אוג דיא שטיקיל
אךןעט ׳ װאס איט/צער האט אים יא גינעבען אמאל  ,אוים
להמניות  ,פלעןט פײטיל תמיר האלין א^עות אין ליא טאסין ; ן$ר
?לעלט שנײדין ןרײנעם .קאפטיל  ,נאןד טלײגעפ מאם  ,אדער
פאר זקעלט  :װאס ?$ר פלע?ט 3יים אפ נעלען דיא אךבעט באקומען
בטקיום גי־^־אלט ר,י'ל 1ת ?ןיט חךמ־ות ? ,יט זלזו-לים ^ אן ד .

יאוזר ,אז уם פלעלט אגיער קומק
נאר אנא;ץ יאהר  ,וויא
אײן ערב פםח  ,אײן ערב סיפות ׳ ד א אידי^זע ? 2יעס^ע ן
שװעל ? 5ע■׳ א,נ ??־ £$ Т Оא3צ;א$ען  ,ױאפ יןןךער איד נאןז
ןײן ^רןד  ,ניז ער מומט זײא דוךיד  ,פיהלט ,ער יע ם ט_עם *פו-ן
מר1ר  ,אונ אקעלט אין אלע אלליפ  — ,דאן פלע?ט פײטלען זיין ,
וויא מען זאנט ״פו-ן ןריק אין יוואםער ; אונ פאײןי פליךה  ,פלעגט
ער  ,אר1יף תקיז זײהיויסעחיטיל  ,קוטען צו [ײן רײכץשוועמטער-
פײטיל ? א מיק  ,האט אים _
קי;ד  ,צ‘ שמעי׳ פארטוןד ״ ױאפ
ךעם איצטיױן :נביר—,ױנעפין לעךגען » טלפדים { ,י^אהלט•!£אר
אים שכר למוד  ,אים גענײט גילןלײךט ׳ ױקאך?זעט  ,גיהאךעװעט ,
י נאר ’
’
(אויפ גיחאפטע כלה^
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גאר וויא אײן אײנענעפ  . . .איג ?לע^ט אים בע?1ין ךלזמים  ,א 1יף
רזײצץג איויף ;יריויךט  ,אךער אויף מן־ה ; אונ שמעי׳ פארטוך ,
?לעגט ^? ? 1עת טעי&ה #טאךק נ^רימען ; ,דרײען דעם ?נידישק
נאזיאיױף אלע זײטין  ,אוג האט ;יגעבען ! וויפיל ד־ער געבען
איז ניט.גיווען  ,אפער געעבען האט ער ; אונ זויא זא?ט מען :
אלװאךץ ;אהר אױך גוט ! הנ.ס דיא .ניגעןענעי
איז
גילא^ט איויףאײן ח 1ךש  ,אונזײנע גינעגענע
גיט
מצה איז ווײגיג ני װק אויף ךיא פךךים ; דאןד פ ל ק ט ךער אבי־ון
זיין אנכנע  ,אונ דא^ןפאר דעם נגיד  ,אונ דאט ייט געװאונזט
בלט וואפ ער זאל אים  .זײן לי^טאפט אוג דאנקבארקײט ךער
ניױאשין האט אים—פײטלען —
נ.יט
העלד
ךיא
האט אים אזכר{עבוירין  ,אונ
װײב
איוי^ען  ,זײן
פײטיל האט זיןז בענו-צט טיט ךעם צוא פאל  ,אונ אפ .גיגעבען
מנךק ךב שמעיק ׳ אונ פון דא^פטמאל א\ז שמעי׳ גיוואךין
זײן ם^ליק !

רןין רײךע נ.יט  ,װען פײטיל ױאלט הא?ץ אמוח ניט פו-ן
פאר שטאנען  ,אז זײן ב־ײכער ,קרוב  ,איז
צמארניק  ,וואלט
.ניט זײער נמרין מיט .זײנע כביךיס ; אגגיד חאט ליב פבוד ,
נאר דאן אז אים .קאפם ניט ר)ײן נעלט ! קיוים אבער^-עלט ,
איז אפפיה ךער ?בוד■' ?5ליק אח טאכןע אפײנער כבוד,י א ע
א?שר אמץוה איויןז  ,א;ער ווען ? אז מ ק זאל פאר У 0י ש^רןד
גיט דאךפין לײנין ארו?יל  ,דיא באבען ארוביל  ,מ׳טקה מיט
י א ד 3ײםץ אהאר רוביל !!.
שמעי׳ איז שיוין ^יווען אזוי איבער גישיאקץ מיט דיא
^ל^ע־ות  ,אז אים איז .ןײן לעבען ;יט ניחא ’גײוען ; ער חאט
ניפרא?יךט זיךד ב;נדזאל«ין  ,לאזין זאצ.ין זיר איז ניט לא ; אלער
«אגין
(אויס ױחאפטע כלה)
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זאנין  :איף יןאר ליא מינו-ט אוועק אט אין ש־וין ״;יישפאנט ליא
פור ! אונ  суהאם גאר ;יישט גיהאלפי־ן  ,ער האט געטו-ןט
1ײן סןדיק  ,או-נ אים ד־ואט גינןאטט ןגטליכע רוביל — .

אשטײנער אז  чуהאט רוךןז זײן פע^וטער  ,דער זעהן •
אז פײטיל ;ײט  ,איז אים פץםטש־ ניװארין אין ליא א1יגין  ,ער
האט ניט גיװאוסט וואס  чуזאל טאהן ? ווען ?5ר וואלט גיפןא^ט
איצט  ,ארײן :קריכין אויף גיןז אין דיא פעלהיל פון 1ײן ז קאט,
אונ זיןד ארײן ךראפק אין קוימען  . . .אין א־ויבין  ,מאו• פײטיל
וואלט אהין ניט כןא^ען נאןד _קרייין  ,וואלט ער ךאס ^ערין
;יטאהן ! —
נאר מאלע וואם אטע^ש וויל ? אײדער ער האט ז.יןד טי.שב
ניווען  ,װאס ער זאל טאהן  ,איז שוין פײטיל  ,גןאר זײגזן א1י4ין
נישטאנען .
? וויךער טיר
— ״נו , . , ? :װאם וןײטער ? וויךער
םגליק ? ♦ • • עואלד לאןט טיר רוה  ,איןז בין אײןז מ1סל רעם
ן ב 1ד !. . .
— ״אין שטונ איז .קאלט  ,האץ וועלף אום צו טרײבין ,
דיא קשחיעטערין ליגט אפאר שעאקטע י ;א;ט פײטיל 2ײן
טיטור .
— ״ווען װעט 1יין ךער ?ךית ? אונ ווער װעט זיץ דער
םיהל ? איר האט ךא־ נןײן אמ־ערין ניט  ,נאר ךב שמעריל
פערעצין ! זקאן איף ניט 1ײן ס^דיק  ,איןד טיט אים  ,טײסט א«יר
אלײן א1יןז  ,זײ^ען פײ^ר טיט' וואקער« . . .
— ווער האט ?}ײןד דען ניזא?ט — אברית ? אדער ווער בעט
אײןד ס?ךיק ? אז  оуאיז גאר אסײךיל  ,אבתולה איז 4יכויהין
;יוואלין !
אמײדיל
(איימ ניחאפטע כלה)

«■-׳■1ײ

'י«»-3

דוא ? -וויא קוטט צוא
— *אןזײדיל ! מז״ט »ײןד ! ךיעךטט
וױיב  ,אזא חלמה ? נו• . . .איצט•דאך$ט איר ךאןזגיט
נןײן געלט ! האט שמעי׳וײזא^ט ?ךײלעןז אים איז א^טײן אראפ
פרן האלצין .
— ךיא קץךבעטעלין  ,וויל אלץ איעפ עפעס אין מ־ויל . . .
^עלגיי^ע ,עלבארענןיט אײןז ,גיט
ךיא לןלײגע קי^דעל דאס
אפאר רוביל  ,טיט דא^ק וועל איןז אפ ג ע ב ק ♦

אט

— עואלד רײלוט ;יט באי דיא פאלעס ! לאןט בעקער א.ײן
אךט איריף ^פעטער ; אסײךיל דאלף שפעטער מער װיא גיײפ.
א^הײב ? ,ןלײ־ער  ,גדן !
זאך־נין ! ךעל וףילע כןאן איןז מיט
לײדי^ע ה ע ך אהײם ניט קומען  ,דער צער פו-ן דיא קץדער  ,פרן
איל ; ^ . .ןד גאט ןויא ביטער מיל איז ! ; .

שמעי׳ האט זיןז ןאר טיאלט  ,ךיא לעצ^ע פאר וועלטעי
האבין רולןד גיצוןט ןיין ׳?ולענןהןע האלץ; ערי איז עטלי?ע יטאל
דולןז ניגאמען הין אונ צי ריק אין צימער  ,א1יף 1ײן §;ים האט
עראיז
זײנ.ע ליפיןאקזטײניל ,
געוויזין ^רײליל״קײט ,איויף
אנקעגין ;או-נ
ג ע א ע ען צו פײטלען ,זיןז גיישטעלטאים
ארײן קוק^ליג אים אין ך א איױגען-ניזא;גט :
— איז ךאס געװיסאז אײער מײב האט גיסאט אהײדיל ?
 ױאס ללוי?ט זיןז אײןד;יט ?אסײךיל . ,גיבאיןז אײןד אןיעה^עלל !
שװער אײןד ,וויא איןז ?ין א איד  ,אז ליא נ א בע
זא^ט אז א םײדיל ; אונ איןז היין אז זיא איז אמכינ^ע א1יף ך א
[אפין ^ . . .ען מאנ איר ?לוי?ין !
איןי
(אוים גיחאפטע כלה)

— איןז ^לויב אײןד  ,גאר איןז טב צעהן רי3יל  ,אז פין ליא
מײךיל זאל װעךין א איעיל י איהר גןאר #טעחט ?
~ אז דער א1יבעל$טער ויעט או;ז ד״אלטין א־ויף ךער װעלט ,
אז מיר װעלין ךער לעןען  ,װעט יפץ ךייא מײךיל 1יץ עטלילע
אימלע־ ! . . .
— ראם נןאן א־ויןז זײן  ,נאר איןז וױל אז ןאר מײן געלט /
זאל זיא באלד װערין א אימיל ! ;
— אלכבה א^$ר ווײקט איר אקגולה דער צו  ,אנישוף ?

— דער צו דאךלמען כךין זאןד ט ט  ,נאר זא,טן  :א אץגיל
איז געבויײן .ניווארין !
— װעט מ ק .ךאןד לאךפין ®אלין א; ביית !
— אויף װאס  ,גיב איןז אײןד ^עהן רוביל ?
— איג איר וועט זײן ס^ליק ? ♦ ..
— װיא א^דעךש ? נעויים סןליק !
— אונ רב שטעריל פרץ טוהל ? איר 1ײ;ט דאןד פיי^ר
?יט וואםער!
— נו״ װעט א י ה ר אלײן ןיין ^ ד ק !  . . .טאקע גאר אזוי .

^ ע ה )  ,אמ יאס ױילט איױ

_ אהא !  . . .איןו פאר
סאןללען §אר *עהן.קאךבען . . .
— וױנ־יל דען יײלט איר נןאר דיא לצגות ? ט1יזע 4ט ! װאם
אךט אײןד ,טיר װעלין זיןז־ אליםילע אן לאלען  ,אוג ;ינוג !
— טין  ,פאר $עהן וויל איןז;י ט.
י -ז א ל זיין פויפצעהןי
— אויף ניט !
11
(אויס גיחאפטע כלה)
/
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— נו  ; ; .גיב איןז צװאגציג ! . .
— װייס איןד  ,וואס איר זאוןט !
—  иמיפיל דען ? זא.נט ,אז ניט ווער איןד ברו^ז אץ

גא»ין !
— ניט ךכאי רוי^ע ; .־  .אונ ןאל דער ע$<1ם רויט ווער
ל אןקלינ !
— גיט אהא^ד י ״זעחט אז ןאל 1ײן ןלאט אונ 5ײן
— אוג איהר  ,גיט עזוין ליא סט?^נ !
— ץאל 1ײן אז1י !« ן א ט עמעי׳ ^יזא^ט א1יס צײליןליג
®ײטלק ךכײםינ ת?יל  ,סיט וועל^ע ער איז ?כײלעןד אװעק
אהײם  .י —

—׳>> —ч > м ^ ^ < ^ х з е е о 9 с 1
* -

♦5

ךיא אתר ס ג

שטחה (^&יון  ,איז ראי ךב ?טטערל פרצין אץ ^זטוב ,
3א|3ט זיןז אויף היע  ,אונ א1יף
,עס כזןאפט זיןד  ,אונ
?יץק ; ךיא ה^להה גץט פץ אלע זײנןין • ,ךער ?זחי$ן לײכקע
#קאציקאװסהי האט טםלק גץוק  ,נאןד {ע?טין דעם נבן ליד
החתן
’
(אויס גיחאפטע כלה)

—
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החתן  ,פינעף טיויזע^ט רי?יל ! הײ$ט $יר אזײגער נןאר  4א?ט
וועט זןין ךיא חו^ה אין שוהל  , .וויא דער  ,לעזיטער מ^ד,נ
ציױ#ץ אלע פרעטדע מגטט ,אונ
אמז אידין !
ניקומען אויףסתו־נח ,איזןיקו-מען
וואס זיי^ען
א טחותן טיט אזװזן אצאצ,קע ! ןער טחותן איז א איד םיט
אפײנער מע;ש ; 1ײןןוהן
א4ליר ,או-נ
# ,ײנט וויא א^ײ^ער אוזדויג  ,הןלוגוויא
וויאעהאלניע װעלט ; ^ילעריןט אינ
?בךה אז ער ו\עט זײן זלאטינקעפ
זײן הנאים ?,אם אזליא טחותניפ
?אךגין װעט
םכדו דעם נ.כן; I .
צוא נאמען גײן

אחים אקײלי^די;ין טי־ש  ,וואס איז !יאלארין םיט (יל טוב ,
אין דער טי^ען פו-ן א;ר'ױםין צימער  ,זיצט רב שמערל פערעץ מיט
אלע זײגע טחור^ים  ,מען ;אגט לפץם אמ מען רעךט ; רי
שםערל פערעץ זיצט אויפין אן  ,אין ךעהטין ש«יץ  ,ידעי  3אי
זיצט פו-ן זײן רע^טע האוןד לײבצע שקאציקאװסקי  ,פון דיא
ליננןע הא;ד .זיצט דער ^אײער טהו^ן טיט דעם זוהן ; י־ב
שמערל פערעץ איז ״טבו^ם ךיג״ אביפ״לע לופטינ ; 1ײן שיטעיער
בעךדעלע האט איצט אי 1ם טו?דיגין  . . .ייעךער רעךט  .אונ
דער צײלט א?יסילע פץ זיןד  . . .פון ךיא אײגע^ע ®עלות פון
דיא אײגי^ע ?דיות  ,פון ליא אײגינע צדקות . . .

נאר ךער הײסער ״רײרעכאי« איז אויף א װײלע ^יפער
נעריסין גיװארין  ,אלעיןעם או;גק חאפין זיןד לי״קערט  ,צי ךעם
גאיעם מע^שין  ,וואס איז ןאר וואס ארײן גיקוג$ען  ,אוג האט
גיזא;ט א,דזיל?י4ין ״טזל טיוב יביוסי!״
רער
( א ױ םגיה אפ טע כלה)

—
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דער ארײן קומע;דער . ,האט א?ג;;הײ?ץ נ^ד־״יילין ־באלד פון
גירעג ,שלום לוליבם-ם אײ^עם נאטין א;דערין ; צוא קוטע^דיג  ,צו
רב שמערל פערעצין  ,האט ער אים גינעבען שלום ?ליכם טיט
א טזל ט 1ב  ,זאגקדינ  :או-ג נאט אײןד אצו־ גאב ; קאלנין אןרית
באי פײטיל מאדניק  ,איהר זיץט דער מוהל .י״
— ״װער וועט זײן מנליק ? א־ויב דפארטוןד ? ,ין איןד .ניט
קײן טוהל !״
— ״איןז װײס ,אץד נוײס  Аהאט דער שמש גחא^ט  :״סען
האט שו־ין ךאס באוואןץט  ,דער פאטער אלײן וועט זײן ®ניק !
— אויב אזוי ? ,ץ איןד מוהל . ,זײןגי יעפט ! . . .
״אזוי •־?  . . .זײ;ט איהר אםוהל איויןד !י« האט דער נײער
טהותן  ,טיט פכײד אונ מיט ^רויס ק;אה געפיע^ט .
— ״אונ נאןו וואם §אר אטוהל ׳״ וזאט שקאציקאװסקי.מיט
נדלות ;  : щ щуװאם ווײטט איהר 1ײן ;3רוהש.קייט ! איר שפילט
ןיןז ? אזא אוטן :ד  ,איז אין פעךציג נובעךנעם ױט דא ; §אר
ךכײא שןגה עײט וועךט פאךטיג  ,וויא גאר ניט גיווען !. .. .

— ״אט ד.עךט נאר  ,וואס ךער קהותן זאןנט ? ,האט י ט
שמערל פרץ ,טיט אײן ענווסךיגין טאהן גיזא;גש  Т :טאטט
מיר שוין  ,גאר פאר אגאט  . . .דא; גנ)ען כישם להביןז • אגיי ^ע
הא?ד ד.אב איןד  ,דיא נא?־<ע ״א^עכאציע« גידוי^ךט באי טיר
צניײא טינוט אויפין זײגער ; איויב איר זײנט אבעלן  ,װעט איהר
טיט טיר מיט גײן מאלגין צום ?רית  ,אט העט איהר זעהן ;
8אר ציוײא טאנ §אר הײלט .זיןז 3יז {אר . . .
ןײנט
(אױם גיחאפטע כלה)
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— זיץט איהר טאזקע אקשצלער  ,בנאמנות ! נ אי אומ
מיוסלים  ,וואס זאל אי־ אײןד זאגין ? הײבין זײא אן  ,שױידין
 1ײא.פי;נף מאל  ,אונ רײםין מיט ד־יא נעגיל אלצעהן מאל^ דער
קי;ר צאפלט זיןז באי ז.ײא או;נטער ךיא העט־  ,באי טאטע
?ןאמע צאפילט זיןד דיא דזאךץ; או-נ ביים [ײטיגין ק ק שין > גײט
אויןז או^טער טיויד סלשיות ; אטת ,מאךגין גײ איןז מיט איץז
מ ק מוז זעהן . * ,

פיר אזײגער §אר נאלט איז גיװען דיא חופה  ,מיט ט־ױם .
פאראד  ,אונ צעהן אזײגער ךיא זעלביגע גאלט  ,איז.גיווען אװאךט
באי ךיא טחותנים  ,אז זלאטינקע זאל אפלה זײן פאר ךעם
דער תנאים װעט זײן סיט אפאר וואלין
זײךינעם ןחוךל ,
שפע^ער - .
דיא טחו^נים האבין אפילו גיװאלט אז מעל זאל הײלין
שוין #כײבין אל״נאים  ,אונ פאר ךיא אײגענע לענ־ןע־ טיט
3יא.נפין § ,טרט מען אפ בײדע .זאבין < מיט ווילניג הוצאות ;
נאר ךיא ־טחו^עגיסטע זלאטינקעם טאמ־׳ג — װאם האט טיואופט
ךעם אמת  ,אז זלאטינקע ״?ןוויץקילט״ צוא ^ ,פעם האט זיא
ווײניג סשק צו-ם  — ,האט ;יט ןער לאזין שזרײבין ר״גאים  ,או-נ
מ ק האט זיןד ננענוגץט  ,נאר מיט אװאךט — .

פאמעלע־  ,גיט געהײלט איז פאר  3אי ליא נא?ט щ ,
איז טקומען רער מאתין ; רב שמערל פערעץ איז ניקומען מיט
שוהל ךאװנען ; היץטיגין מאל דואט ער
1ײנע טהותגים אין
גיזו^ען ךעם ׳׳ןכריות״ טיט ךעם אז ;$יר  ,טיט אסאןד מ עי ׳.קײן
צרןז ניט ^ער “ההלסבות״ וויא תמיד ; זיין שטי^ע האט ו^יהאט
אסאןז ?זתיקלת  ,ךיא טחו^-ים האפין טלןװאלין .
נאכין
(אויס גיחאפטע נלה)
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^אכין דאלרנען  ,איז קען באלד גיגאעען א1יפין ב;רית ,
דיא פונה מ ק זאלװאס ניכער פטרין דעם פוית  ,א מ
צוא דיא כײכע טהותנים ,װאם באי דיא װעט מען געוויס
מער כ״&ה האבין .
האט אןגעסײפין איןגיביןאיוים ךעכעגק איויף
אלעפבודים  ,או-נ רפשמערל פערעץ איז דיער צו־
?ריךין ׳ אים איז אישטײן אראפ פו-ן האלצץ  ,אז ער האט
גיפועלט  ,יןען ״זאל פארטונין זײן שוגא  ,ניט געבען.קײן פבוד ,
אפילו גיט אלעק .
— ׳אח  ,וועט אים רם לןרײןכןק!״ ד׳אט רב ׳טמערל פערעץ
מיט.זיןז .גיטראכט ? . . .זאל ער וויםין ךער בל בוגיס !?>

או־-נ טאכןע באלד נאןד דעם  ,איז אר^ם ךער לןװא^עד
א צ־ועלף ;אהו־יגער איןגיל  ,מיט דעם קי?ד איויפין ס א ך ; ט ק
וזאט אים ^ ע ג ץ ט טיט רעם בתןד כוןא י
האביז יעךער גיסאפט אפניד ,וויא
§א?ט ; דער גײערטחותן איז טיןןען מ י ^ י ן ?בוד ,דער
ךלגער טחו^ן האט דער לא^טדע ם ?ןיט־צוס םמ־־קי ,פײטלמארניק
»דיק•-־.
מ1הל האט געוויןץ  ,גילערץט  ,דעם וײיעם נ^רק ,
ז$ר ;אל זיצין ׳ וויא ?$ר זאלבואלטין ליא פימ  . . .וויא ךיא
הע;ט  ,היט ױעלפע פיננער ער זאל צוא האלטין  ,מיט וועלכע
ניט ; ךער נאןד ד.אט *נר אפ גיךעלןט דאם פנים-ל פו-ן קי ך ,
אר׳יף געלײ^ט איבעלין מײלכעלע אציצי ; רער נאןו האט
זאל ^טײן .גרײט מיט אלע זאכין
ןעהײסין ךעם שטש ׳
וואס םען דארף צו-ם ע^ין ; ךער נאןז  ,האט ער א ^ ע ה ײ פין...
אפ.מי:קלען> אפ פעיען «» ,עפ איז דער קינד ;יט געוױקילט
ןויא מען דאךף וויא דער םרר אי־ז ; ךב ׳טטערל פערעץ  ,ילןלימט
זיןד ’
(אויס גיחאפטע בלה)
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זיןז  ,ער ״נו,קעט« נו ;  . .נו=  . . .בין ער האט זיןד צופ לעצט
דער וױקילט ; אונ האט זיןז דער ^ראנוןן  . . .ער הײטט אפ טךעטין
פו־ן פע^טער  ,קען פאר ^פןעלט  . . .מען האט אים גיפיאללט ,
ע:ש איז גיװאךין ליכטיג  ,ךב שמערל פערעץ  ,בײגט דעםיי־ןאפ
אלץ ;יךעליןער  ,נידעריגער  . . .אין ךיא איויגין דוגקילט אים . . .
קונןט זיןד באןד •чур
; ער
ר  3אי זיך
מ־ויל  ,רײסט זיןדאריוים
האלץ  ,פון זײן
אישטויךעקךיגער ;װאלד * ,רבזיהי דאס איז אטיטטום!״
ארוךס !״ חאט׳טטעי'
זײגען  ,ךיא
פארטוןד איוים געשאטםין סיט א וױלר גילעכטער  ,ײאס האט
אלעמען אויגע^לי;קלעף עךלןלעךט ,-אז דאס איז 1ײן ח?מה  ,זײן
לזקמה אן רב שטערל פערעצין ! . . .
ךער עולמ האט זיןד איי^ציג װײז  ,אר1ים ליהאפט פון
שטוב ; ךער בזי־ון  ,דער ^אטיש אין ןנים  ,דער אפ לא?ען ׳
מיט ליא ווילד נארע׳ט ^ראבע ל ^ ה די ^ ע גק^ה  ,איז גיװען
זײןנר ^ריוים ; ךב שמערל פערע׳ן א*ז ױפליבין אפאר קילטער
זיצין > צטבולבעלער ; אים האט ךאס ניט גיפאטט 5אר' 1ײן
נײעם קחו־תן ; ער האט פין יסולים  ,גיט ני,קא;ט בעטלאפטין ,
אדעד
באלע^עגען  ,ווער עם דאךף זיןז מער ש/ימען ,
פארטוןד ?  . ; .ן$ר איז ^יזעסין אט־ויךטער םע;ש .
 ־מער בין איןז גיט 3אי 1לפניו;קער’אי.דין כרךין מוהל !«ך>אט ךב שמערל פערעץ גיןא:נט קוטענז־יג אהײם .
{עטיײ?ט ,ער זאל
אים
פרײ;ד האבין
זיןו פו-ן .דיא ?גןןןה אוים לאטין .

•(-У
(אוים גיחאפטע כלה)

פון
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♦6
פון פ א ך ט ץי א ץ מ ױ ל .
*

אטאןז יואכין  ,היט סד^ים  ,האט דער דלגןניװקער עולם
{יךעךט  ,װעגין פײטיל טאדניקס טוטטום  ,ביז מען האט זיןז
איבער נירעךט  ,אוינ די־א גא?צע געישיפטע איז פאר געםין
*יװארין ; צויא ןצײןד וױא אלע זא^ךערבאיע טרעפענעםץ  ,וואס
בישעת  гм щמיץט מען  ,אן מען ױעט אײביג פון דעמ  .ריידין ,
אונ ךער צײלץ ; אונ ךיא צײט ?זרא:נט דאס אװעק  ,איויף
אירע ?לי^לען אזוי גי־  ,אז מען ק ^ ט ןיןד ניט אוים־ ,-איז
ש־וין דאס 5לא היה ! —
רב שמערי פערעצעס נײךע ז.יהן  ,דןאבין שוין חתונה
גיהאט  ,אפילו זלאטינקע דיא בת יחידה אױ־ ; ^אר װײםט איר
8אר וועמען ? איר סײנ :ט אחלאי  ,פאר ךעם ״זײךענעם בחו-רל״
האט איר ניט גיטראפין ׳ זיא האט . тапдגיסאט  ,נ,אר מיפ
טיחאילין !  . . .נאר ^יט טיט מיחאיל פארטוןד« װאס ער האט
איר ארײן וײשריבין א?ריף  ,״?אם ןיא זא;ט אים אפ  ,ןועט
ער
’
(אויס גיחאפטע כלה)

ע האבין

ןנר זיןד א־» 4אנין פון לע^ען  ,פו-ן ךער וועלט!״ נאר פאר
אײן אנדערץ מיחאיל  ,וועלכער איז וועהךט ^אבין ןלאטעקען
§אר אפרױ ; זלאטינקע לע?ט .גליקליןז  ,פיל בעםער וױא
פי״ל ;חת .
דלפנץוקער רב האט רב ׳טמערל פערעצין מתיר גךר
ניווען  ,אז ער מאג זײן אטוהל ; או-נ האט איהם ךבע ^זט אז קער
זאל איהם ״אזעלכע א^גליקץ ניט טךע^ין .

מיחאיל פארטוןד האט ש־ױן א־וי־ןז ךיתונה גיסאט  ,געגוטען
האט ער נדן מיט אפלה  ,עפ?ים רעךט דיא װעלט  ,או •<װי'שין
1ײא וועט נןײן גא;נץ לעבען ניט זײן . ,קײן ״טו-ן זאלץ״ װעלין
זײא גײךע צוא זאמען ; ,יט איויף ןנםין ; נאר אײנם צוא דאפ
א5ךעךש ניוזער זיןז ניט № • • פי^ןטלעןד צוא גײן ןןר^זים איז
•

ט אוואןי

נאי אײגיקלזײער גיפיײט ,
.זיןז םיטךעם
 ,אךאפגיריע;ען אמיוהל׳
דאם לעצטע
§אר ךרײפיג װיאךפט ווײט פון דלפניװקע . . .
?יןד #מעי׳פארטוןדךער
^זןעטער  ,דזאט
ךיא נקמוזױאס
לײ?5גים,קא?פט אים ?לו-ט ! אז
$נר האט געגושען  ,האט .ער פון ןיןד אלײן גענומען  . . .ל עי
נײןגר אײניקיל איז נעבעןז אוועק גיקומען אין גילען פו-ן אמאוםע
ד־יא רא|3ט1יךים האבין,ערקא^ט ,אז ךער מ1הל
 .דערקיט־
גיװען אלןכא:ננןער פוןסי^עלים
האט דאש ?אקוקען  ,פון זײן ןשר ט1יל . . .
רב
(אויפ גיחאפטע כלה)
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רב שמערל פערעצעם גיש<פט _ ,זײן דז:צלחה שטײג :ט פון
;אהר צוא יאהר ; פו-ן ךיא גבאות דיאט ןגר זיןד ש1ין אפ געזא^ט *
 ״אי־ וועל מײנע קינךם .קינדער נ־אר זאגין  ,ניט זײןבאי אידין.יןײן גגיאי  ,כיןײן ^ היג  Аאיז זײן שי1ע;ךיגער װעיטיל ,
אונ ער איז גירעכט !
פארטוכם גישעפטין זײגען .חקא ניט צום ?עפטין  ,דעי
נא^צער פי1יט האנליל ,איז ליא לעןיטע יאהױן גאר טכולה
גץוארץ ; ;ענע וואס זײגען .גילענין גאי אים אונטערין פארטוןי ,
זײנען איהפ שוק א׳ויגןען £אפ ארויף פי^דאהין ; ’

ענדע

