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 דןאט מען ,צדדים ביידע געווארען געפאללען איז ^דויךד ךער
 זיינען טחתנים ךי אונ א.קנין געמאכט באלד ,געמאכט ׳טהװת כךין

,געפאךק ?עמאנךער
 ?יעךען צי אנגעהױבען האט געפאךען ארוים זיינען זײ ווען

.פינםטערלאןז
ר, געפאללט ווי -  ךער איהט האט כלה? ךי ,מענךיל ךי

.געפראגט פאטער
.געטהון שמײכעל א נור האט מענךיל

ק טאטעס ךי אז ,מײנט ,ױנגװארג ,איר - ע י  ןאר שױן ז
ט, גאר פערשטײען זײ ,נאךאנים ̂ ^ ,געזאגט פאטער ךער האט ני

,קאפז מיטים צושאקלענךיג אונ זײט מענךיל׳ם אין קונןענךיג י
 איץ לעם אין ,הארץ אויף׳ן זױער געווען איצט איז מענךלען

 זיןד ^יער האט ״ער אז ,צוגעבונךען אזיוי איהר צו זיןד ער האט טאג
.איהר יט9 זיןז גקעגעגען פײים פערנאנךערגעווײנט ניט

וואר^ער, אללע די בעטראכטען גענומטען איצט האט ;ןר
ט האט וואם.ער  פון פיעל אז ,געפוננען האט אונ נערעדט איהו־ מי

ק1 זיי  ^עשפראןז ךאס איפער-הוי&ט ,געזאגט קלרגז זײער געװען ײנ
.ליעפע יועגען

ט אי־ז געדאנק ךער -  קען.ךארף אײעד ,אײגענער .קײן נימ אפי
.געבען ארוים כןאננען דאןז

ה ער האט װארטער פיעל יף1א אונ ט  איהם אונ ,געהאט חן
 ,בעטראכט ניט זײ האט ;נר וואס ,הארץ דאס געקלעמט האט

ס אחייסמןנךאכט זײ האט ער בע?אר .םױל פונ׳

XI.
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אונגעלומפערט־ ײן1 ^עקרײנכןט איהם האט אלם פאר מעהר נור
?נר ,פטרן׳עשער א ךיבטיג ךאןז איז ךיהר זיין ,נןעהר ויין .נןײט

ײ'ם3 אבענד אין איהר האט ;נר אונגעשיקט ווי ,ךערמאנט זיןז האט
 איז אונ אונטערגעהאלטען ךינע, ךי אךיבערגײענךיג שפאציר, ;נרשטען

געוואךען. יט1ר
.ןיןז ערי טרײסט ,געןוארען געפאללען אבי -

.אללײן זיןז ער רײצט !פטךן א פארט -
.יךיג1טר זײער ווײלע א אויף בלײבט ער״

 זײן ליעב צו אז ,געךאנק א אײן איהם פאללט אכער £אלד
 דאס װארום ,געוואךען געפאללען טאנןע איהר ער״איז אונגע/ציקט.קײט

:געזעצטקײט יף1א וױיזט
 פוםטע גע׳טץןטע הײנטיגע זעהן צו נאוױנע א ךען איהר איז י-
< ? פראנטען

ה דער בײ א מן  ן געהט הארץ ראס ,פרײהליכער איהם וועךט ה
.אב איהם

Т  *

פון פללים ךי וױפען וועללען זי;ער >נר וואלט אזוי דאןז
ק א טיג ײנ פאראן זײנען ךעכײן יף1א אז ,זאגט מען ,נןאוואליער ה

? ביבעל זא א מען בעקומטט וױ נור ,ביכלאןד בעװנדעךע
 ,איהם װעט מען ווען ,קומטען צוגוטץ איהם וואלט איבערהיױפט

ק, ל׳ ק וועט געוויםס .גלה ךער צו ירט א אױף אנטען אראב מעני  מ
ק .דארף ךאךט אונ גאםט אין פיהרען איהם ךאןז  ווי וויסםען, ם
.האלטק צו זיןד

 ךאןז האט זי ? איהר נור ,אויםגעמאכט ניט .עס וואלט מיר -
 פערלירט אייגען ךי אין זיי בײ אוג פראנטען פוםטע פון נןרײז א ךארט

.״פאליטיק״ גןיין ;יט ווײםט מען אז ,חן ;אנצען ךעם םען
מיט׳ם זיןז דואט ערז ,געטהון טרייסעל א האט װאגען ךער

כןאפ. ךי טיט געקלאפט אב פאטער



 אונ ׳טטײנער מיט פארזײט געווען איז נוײטער וועג ךער
 אנגעסאלטען זיןז האט מענךיל ,געטרײפעלט האט װאגען ךער

דרענגעל. אן
ק מיר — ײנ ד כןײלאנאװקע, נעבען שױן ז ל א  ךי איז ג

.געזאגט איהם צו פאטער ךער האט ,שטאדטיל

XII.

ײ קערבלאןז,״ 2000 , הויט ךי געלופעט מיראךאב האבען -ז
 צו פאטער דער בערוענדט זיןד האט V חתן אזא ווערט פיזט דו

ע, פרײהליכע א טיט ליזא׳ן ם צוךיק פאךענךיג מינ ײ ה .א
ט אז — ם י י ג .װערט בין איף אז ,בענוײז א דאןז איז ת.

געװען איז אכענד ךער פרײהליף, זיי^ר געװען איז ליזא
 ,לבנה זעלבע ךי גע׳טטאנען איז היממעל איויף׳ן ,שײגער א ןייןןך
 אונ־־ ײן1 דערמאנט זיןז האט זי ,שפאציר בײ׳ם נעכטען וואם

פערנאנךעתעלאכט. ןיןד האט אוג גע׳טיקטקײט■•••
.פאטער ךער איהר פראגט ? לאכםטו װאס —

VI :  -  Т • י V Т

פערלײכןענט. איהם פ־ן זי האט ,אז־וי גלאט —
ער אין אשז הויבט ליזא׳ן  גיכער וואס ווילל, זי ,וואגען פון לופט ן

ממק םק קיין קו  ךערצאהלען גיכער וואס אונ גיכער וואם אונ פמאנ
 געזוכט״ אוים האט זי חתן у פאר וואס ,™עאפיליןנן ,חברתא׳ן איהר

 ם׳וועט װײט ווי ,פארשטעללענךיג ,הנאה שטארק האט זי
ק ,טהעאפיליען,קרײנכןען ו  חתן דער אז ,הערען יס1א זיןז וועט זי ו

.פאעט א איז V Т ״

ט- אריין זי האט וואם — אפ ח ע ? אדװאקאטל קטײקעל א ג
.בילליגע א ןאר סחוךה ךי איז הײנט ! םציאה טהײעךע א

 זי איז זוכטער-נאכט אזא אין ךיכטיג ווי זיןז, ךערמאנט ליזא
ר3 געזעסםען מאהל א ע ד פאנטאזירט, אמי ?אלקאן איויף׳ן לעצטע ײ
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 בײךע האבען זײ .״איהם״ וועגק ,לבנה בלאםער ךער יף1א קרכןענךיג
 מיט לעבען רײכען א פון גע׳חליום׳ט אונ ךאקטױךים נןךיעגען נעהאפט

•• • קוטשעךם■ ,.קארעטעס,באללער ,װעטל־זערם״,
 ךאןז אױ ער ? ךאקטאר זײן.קײן ניט װעט לעאן ,איז וואס —

 פאר װאם טיט געזעדזן האםט ת ,גיטנאױע כןלאםם זיבענטען אין ?טז־י־ן
 ^עדךיקט ?צר האט ער ווי געקוקט? מיר אױף האט ערז ,אויגען א
וזאגדף ךי

• טהעאפיליען בײ למע פראגט
דאם ךאזד ער ענדיגט יאהר א איבער גריגארי? אונ -

Т • ן  г  :  • Г  т  -  г  •  • т ו Т

 האםט ת ,יאהר צווײ שװן דאןד מיר אוחאשזעוועט ער ,גיכנאזױם
 א מיט אנטפערט ,מיר מיט נור ,טאנצט ״קײנעם מיט ? געזעה־
.טהעאפיליע פראגע

V •  Т V I Т -X

 ו אונ לעאנען אױף געהאפט שטארק בײךע האבק זײ אונ
 ביזט ,עתיד(ז) צוקונפט גאלךערן א פון גע׳חלום׳ט ןיםס אונ גךיגארי׳ן

 פאראנעךגאןז ןיינען פךיאנםק אין אז ,געזעהן ארום זיןז האבען ןןי
 גךיגארי׳ם אוג לעאנט יף1א פךעטענדירען םאנען וואש ,״יארישגיעם״

.ליעבע
 א גור ,ש^יל קינךער א געװק איז ךאס אז ,זי ווײםט איצט

.בעליעבט זײער איהר איז ןיייט יענע אונ שפיל פיינע

XIII»

 נירךעק פ%ן מענשען פךאםטע געווען ^עלטעךן!יינען ליןא׳ם
 ל אדע פךאקטישער א געווען איז ס;ים גךשון פאטער ךער ,יטטאנד

 פינף פיט בלוױ טאכןע האנךלען גענוטמען האט עד ,נארר .קײן ^יט
 יף1א האט ער? אוג גוט אוועק איהם איז צײט ךי נור ,פינגער

.א.קאפיטאל געקליבען
ךי ײ3 מען לעהךענט פךיאנםק אין אז ;־ר, האט געזעהן

____ פראצענטניכן גײער רער 36
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פק זײ $לעגט נער העיר פני קינדער ךי העיר״( אנעי1פ׳, רו
איהם האט זיהן .ק״ן )מיט טאכטער זיינע אז ,געװאלט האט ;נר אונ

.קאננעןז אלס אוג לעהךנען אלם אויןז זאללען געבענ׳טט( גאט
 זײ זאללען ,.יהום מיט נעהמען גיט טאכטער מײנע װעללען -

.קענטניפז מיט נעהמען
ט ליזא׳ן  ״טײךעלשען צו׳ם הדר אין געשיקט ;אהר זיבען צו ער הא

 לעהךנען רבי׳ן איגגעלשען א צו ךערנאןד ,;נבךי לעהךנען רניין״
נ אין ^עהךער א געדונגען ערי האט נאןז דער תנץז, טו  געהײםק אונ ש
.אללײן״ נןאנן >נר ״וואם אלס, לעהךנען ים1א איהר זאלל ער ,איהם

שק א האט לאה/קע - ,אלם פענעהטט זי ,קאפז מאנםביל
.צופףעךען וױיב דער צו געךעט חי.ים ן1גרש האט

 אויםגע־ דאןז איז זי !האט ןי פנים א ם׳אר ,זעה אבער -
ט גאר איהר געהט ^נפםען ךאם פאכנעט,  דאס אונ קאךיםץז אין ני

 פונים וױלםט דו וואס ־איןז, וױים ^עהרנען•••• ךײן פון אלם איז
פערזארגט. ,וױיב ךאס ,גרונע אנטפערט ? קינד

ע מנ  ךארף וואם צו פערשטײן קאננטזגע ניט אופן בשום האט ג
 אבער ? אנךערש זיין כקאנן ווי— מאנםביל א םילא ,לעהרנען מײךעל א
.פלײצעם די מיט געקוועטשט אונ געקוקט נור האט זי ? טײךעל א

,נחת געקליבען ,קענטגים ליזא׳ם פון האט אבער פאטער ךער
 ,עפקים;פון רײן איז קאפ7 ךער ווען ,טהעע צו אבענדצײט שטײגער, א

 פון נעהמען אריוים פלעגט ער ;הערען״ ״פאר איהר געהטען ̂ער פלעגט
ע ארנ אוקולאוױעס ,װעפםלק ,זײנע ^ללע קעשענע7בתען- ע ר ב  אי

 װי געלײענט האט זי ,לײענען צו׳ם געבען אירד אוג פאפיערען
 ער7 ,שטעללען אב זיןז פאטילעם אונ נאהמען ךי ײ3 נור ,װאםםער א

ט אונטער איהר ארטער שוועךע ךי אין אוג געװאוםט שוין עםזהאט .געזאנ
 בענוממען האט ,םײךעל ג^ר^טען .א געווען איז ליזא אוג

ט האט לעהרער דער וואם ,אלם אױף׳ן אונ נעךעדט איהר מי

י1 ו ע ע ײ ק נ י טנ עג צ א ר 37 פ
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 אונ וע־ןז אין בעהאווענט געווען זי איז יאהר פונפצעהטען
טאוועל. צו טאוועל פון גראממאטיק רוםישע געװארסט
 זײ אוג טהעאפיליען םיט בעקאנט ץיןז־ זי האט צייט ךער אין

.חכרתא׳ם געווארען גלײןז זײנען
,לעבען נײ א ךערועהן .זי האט שטוב אין טהעאפיליען בײ

ק האט ךארט ק מאנם?יל ךי פלײה, געפי־רט זיןז מ ײנ  געזעםסען ]
אר, אײגענע אין געגאגגען װײבער ךי ,ד־״יטלען אהן א  לארט ה

אטמק זיןז פלעגען ק צוז ב ײ  ׳טפיעלען םלעגט מען אונ לײט ױנגע קל
ק ,קארטעןז אין ר • פרײהלאף ;אנץ צייט ךי פערבראבט אוג פפאנ

 אז דערהערט זי האט לעפען איהר יף1א םאהל ערשטקי ךעם
 םיט ווי לײט, ױנגע איהר מיט ם׳ךײדען ,פרײלען שוין איהר רופט מען

ע א שני  פאנוטצען געװממען ןיף הויז ךעם אין טריט פון^רשטען אונ גאךי
.היפהן )מין ^עשלעכט פיינעם דעם פון )זכיותו פךױוילעג/עם אלע מיט

 ?נרײעה־וען אננעהויבען זי־ האבען הארץ אין ליזא׳ן ײ5
 שעהינ־ אוג פוץ אויףץ קעןיקו אנגעהויבען האט זי ,געפיהלען נײע
ט וױים .״איהם״ וועגען חלום/ען טהעאפיליען מי

,אויםגעדערצאהלט צווײטע ךער פאר אײנע האבען זײ אונ
ט וועו־ א ־ ף ס׳האט ווער ,נעקוקט זײ אויף ם׳ ד, ול געדרינןט ^טיי אנ  ה
 ,שפאציךען זיי װעללען װעמען מיט ,טאנצען אנגאשךךט ם׳האט וו־ער

וו. л אונ ? דעם איןז געפאלל וױ ,צוױיטע ךער פײ אײנע געפךאגט
ע א אין קנ  לארף מען אז ,נעבליבען זיי בײ איז ארום צײט קו

.פראנצאז אונ לײטש ביםעל א ?עהך^ען ןיןד
 לעקזייאנען ךי גע׳חזר׳ט זיי האבען א-נ-האנד גאןז יאהר האלב א

ק דאס געװארפען אװעק דערנאןז אונ צהאטמען הךנ .גאנצען אין לע
.לעהךנען מיט׳ם גע׳פטר׳ט -

ט בײךע זײ האבען איצט ק גענומטען התמדה טעהר מי  לעז
ר פון ןיןד ;עקליבען אונ ראמאנען ע כ גי געװען איז ליזא׳ן ,געריי^ן די



 ךער איינע האבען אונ בלאנךין א טהעאפיליען אונ שאטין א געפאללען
.דזארץ גאנצען פון פערגינט צװײטע

 האפען יזיי גערױען. לעפענךיגע ךי מיט געווען איז אפער אזוי ניט
ק וואס ,ווארט יעךעם געוואיגען  אוג ײננער אךער ךער געזא^ט האט מ

 ,װארטער מעהר צעטיל אין זיןד בײ אנגעצײלט אײנע האט טאמער
 געוואךק צווײטע ךי איהר איז גערעדט, איהר האט .קאװאליער א װאם

 ךער צו ךערגרוייצט קנאה-שנאה די האט איבערהויפט ,שזינא ךם א
 צו-גאםט פאהךען אךאב פלעגען פריאנסק נןײן װען שטופע, האכםטער

שענע מיט מונךיךען שפיגעל-נײע אין גימנאזיםטען צווײ  ,כןנאפלאןז מע
א׳ןהאט אונגריגארי. לעאן גךיגארי אונ לעאן אז געדוכט, אנפאנגם ליז
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ק טע אפ ש  טהעאפיליען ,פערקעהךט , אונ ,טהעאפיליען טיט גור זיןז בע
ט האט תכ ע א׳ן- מיט נװ־ אב זיןד .גיעבען זײ או ,ג  געווען גריויט זײגען זײ ליז

 זײ בײ יקךיעג צו איז דאןז נור ״אויפ^םסען״, צווײטע ךער אײנע דאמאלם
̂זלו־ם חם ט וי ען געקומען.״זײ ני  געהאלזט אונ געקושט פךיהר, ווי ,זיןד האג
 אין ם׳איז ,געהאלזט *טטײפער א־נ געקושט װאךעטער פיעל נאןז אונ

•• • • םוד א געלעגען האלזען אונ קו׳טען ךעם
 גענוממען טהעאפיאען מען האט אװם צײט קורצע א אין

ק איז זי אונ שדוכים ךייךען אי עוו .לה3 א ג
ק אונ בעגעגענט זעלטענער איהר מיט זיןז האט ליזא עב עג  אבג

 געפאלען ארײן נרר ם׳איז וואס אלים, געלעזען האט זי לעזען, מיט מעהר זיןד
שע, ,האנד אין םי ײרו ת. נור אפי קר־ש׳ךיגע לשיון םײ ס שו ע ק

 ״סקוטשאיען״ געלאזט גיט איהר האבען פריאנםקער.קאװאליעךק
 טהעאפילי.ען, מיט געהאט האט זי־ וואס שותפיות׳ע, די איבערהויפט

 ]ײנען זיי פון אײגיגע ,״אוחאשזעוועט״ מעהר איצט איהר האבען
ק איהר עוו  טאנןע איװאנאװיטש, מאקםים אײנער, אונ געפאללען ג
ט אבער נןאוואליער, אלס גיט מעהר נור ,געפאללען גאר  .חתן אלם ני

ען צינגער ש־לעכטע אנ סאכןסים טיט איהר ײ3 אז ,געטורמעלט ה
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 זײן נןאנן ךערײן אױף נור ,ליעבע מין א עפעש איז איװאנאוױטשען
 ־אבען װאם ,בוימער שטומע ךי ארער לבנה שטילע די א-נ־״עדות

 אבער ,שווערען זײער געהערט אוג האלזען ,קושען זײער געזעהן
.שווײגען יענע

 דעם געבראכען האבען זײ ,נעזעסען ניט לייךיג זײנען שךכנים
.בעשערטען איהר געזוכט אונ נןאפ

ק געפינט ,זוכט מען או אונ  אז !געטראפען האבען זיי ; מ
. גנילאװקע אין זיצט יעשערטער איהר

XIV.

 מען זאלל חתונה די אז ,גערעדט אב מען האט קנין בײ׳ם
ט איז האבען ךא1מ חאטשע ,פךיזיװ נאכ׳ן גלײןז ?ךאװען  געװען ני

ע א געווען ךא־ איז מענךיל ,וואם פאר  גאכ׳ן נור ,לנאטניק פעמו
זיכערער. פארט איז פךיזױו

ען צייט ךער אונטער  אנךעךן ךעם איינער געשךיבען התן-כלה האג
 א־ויף פימנר טיט געשךיבען האט ̂ער ,פאפיר ראזע אןיף בךיף ליעבע

 ט־ױסע א האט ער־ או בעוויזען אוג בךיעף יעךען בװגעלא־ עטליכע
ת אגאגצער ער איז איןפהיליזאפי ,חצוינױת חכטיות אין יךמגה  ,בן-בן

 שפיװזא, ,רטב׳׳ם אריםטאטלעם, ,םאקראטום ,אפלטון געמישט האט
 אמ שירים מיט בריעף די געפעפערט אפט ̂ער האט איויןז .מענךעלםאן

 שורה פון.ןעךער אותױת ערשטע ךי פרן זיןז האבען שיר יעךעם אין
 .צו^קערןים מענךיל טנחם אונ גרינבלאם לאה צוזאטטענגעשטעלט

 ̂נךןד אין ניט אונ םופר׳יש געשךיבען געווען ןײנען ת1א'ותי ;נרשטע ךי
. איבךיגע ךי אלס גךאםער, ןאןז

,פאײמא דער צו גענומען ךערװײל מענךיל זיןד האט אױןז
 נאנצע ךי גערויבט אװעק איהם ניי האבען בךיעף ךי ווי אזװ נור

פאעטא ךי איז !כלה א צו בךיעף שךײבען ךאם איז אשפאם ,צײט



ט נאןד פךאלאג ךעם אפילו האט ער ,שלאף זײער געגאנגען  ני
 ער ווײל ,געטהון לײד ז״ער איהם ל,אם ךאס ,^עענדיגט געהאט

ג געוןאלט האט  בעזונךער א אין סתונה ךער פאר פא?נמא ךי ךװקען א
ה א לה3 ךער איהר ש;קען אמ ביכעל  ראפקאשנעם א אין מתנ
ד, ה. דער נאןז טהון עם וועט^ער מילא? נור בונ נ תו ס

 האט ער ,פףזיװ ךער געװקט אונטער זיןז האט דערווײל
ם טענ והתמורה״ הגאולה ״על :שיר א יף1א האייװען צו אגגעהויבען בעדי

ט האט שיר ךער אל ק שע אונ ךי.קינדער׳טע אויף כךױן א זײן ג  בחור׳
ען ךאם איהם אױף טאקע דאט ער ,יאהרען  געלײגט אוועק לען

פארטיג. געהאט איהם ?גר האט פךיזיװ םאמע צום ביז אונ
װ דעם ®זל א געמאכט ריאט מען ,גרינג גע׳פטר׳ט ער האט פײזי I V• י Г Т 1 V • г V V V Т - - *ןי ־

ער געזעצט גלײןז זיןז האט ̂ר־ אונ ב1ט ען אין ײן  מיט שיר גאנצען דעם שי
 האט ער וואס ,פאפיר בעםטע דאם אױף תױת1א םיופר׳ישע נןלײנע ( 4

צופריךק, עריזײ געױען שיר טיטיס איז ער .שטאדטיל אין געקראגען נור
א־ אײן נור :מאהלען ניט כןאנן ער וואם ,געג^הון באנג איהם דואט ז
ךי יםמאלאכטם.£1>-א עפעס געפאםט זײער אונ זײער דזאט שיר צום
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 ױצאצכןעט זיןז האט מחתן ךער .עגטציקט שיר ךעם פון געװען איז לה3
ם פריאנםנןער .ווײזען בעקאנטע אלע געטךאגען אונ  טמש האבען מייני

ק אונ איהם פון געלעקט פיגגער ךי ב א  אפ קאנטיגע ניט זיןז ה
 בריה׳שאפט א1א בעוױזען ח^ן דער האט טאנ איין אין וואס ,װאוגךעךן

ק אונ ב ף ש ע .^יר גרויםען אזא אנג

X V .

שע חתונה, ךי נ איהר האט מ;ק האט  6ין1א גלײןז געלײגט א
 קלײנע; בײ אפט ?ו׳פאםירט ןוי ,געצור.;ץ אב זיןז האט פריזיװ, נאןז׳ן

 געאכט אראב געױען מענליל איז £סח יף1א זומקעל; ביז ,כהתנים סוהךים
האט ןי .שוויגער ךער געווארען געפאלען ןײ^ר איז אונ פריאנסק אין
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 וואס ת־עטזלאןד, ארנ גןנײדלאןד געראטענע געטאכט גאסט ד*ךעם1לכב
.מאגען אין מענךלען נאןז זיי ליעגען הױם צד

ט נור נעהאט, חלזק _קײן זײער מענךיל האט געהן גאסט אין  ני
 ליר נור ,גענאנגען טאכןע ןןר איז ךאךיבער ,אונמעגליןז נעװען איז געהן
ט זיןי האט אןז א אץ געלאזט ארײן נןײנעט מי  געזעםען איז אוג געלפי

.פאזע אײן;גרהאבענע אין
 ?יט עראיזןז אז , וױיסט :געפי־ײהט זײער פאזע די האט ליזא׳ן

ט גלײןז .אלעממען מי
 אונ אײ^עלײגט געלט דאס מען האט פהח נאןז טאר^ען איויף

ג געלײגט גזא ל׳ ױף נעפארען. אפ גל״ןז איז ?נר ו־ןתונה. ךי בעומר א
ס דער איז בעומר ליג יף1א  פריאנסק אין רעקרמען צו־ חתן׳

ה ךי געש־פילט אב אונ ען זמר ?לי ךי ,חתונ אן  הױט פון זיןז ה
 אויס האט בךחן דער ׳טפיעלען, מיט׳ם חתן ךעם ווערען געפאלען געריססק

 י רופען ארוים נור אבי ,פערמאגט האט ,ער וואט ,אלם געשיט
 גע_קײכט זיך ולאט טאקע לם1ע ךער ,געזיכט או־יף׳ן חתן בײ׳ם שמײכעל א

 ךערצאהלען צו געהאט מען האט לאגג ,לאנג ארנ געלאכטער פון
.חפה-װעטשערע ךער פון

אןזךער גע׳טטעלט אב זיןד האט מענךיל ה נ פרי״אנסק: אין חתונ
^וו־ער. צום נןעםט א־ויף אנגעקויממען איז ןגר

 אײךעם׳װײט פו־נאנםק אין אזוי בחוריװײם, גנילאוןכןע אין ווי אז־וי אונ
ײןהאט א פךיה ךער אין אלע וױיבער, בײ בךכה א געױען לנר אױ ײגערנ  ז
ק ק איהם מ ה ע עז ם אוגטער׳ן טלית-זאק מיט׳ם געהן ג ת  ;כןלויז אין א

 שוױןער ךי אז ,הפטךה ךי זיםס אזו זינגען ער פלעגט פפטיר צו שבת
 װײבערשער דער אויבעןאין זיךלנדיג נחת, פון זיןזפ׳טוט,געש^אלצק האט

 האבען אבער פאר ךער , קול ןיםם זײן צו העראנךיג צו אונ שוהל
 האבען וואם ,שלגות ךי בײ .קגאה, פון געשפארט ים1אר יגען1א ךי

ט .זיף צו וואם געהאט ניט ״ב^ים״ זײערע פי ר ע ב .נעהמען אי
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עג צו אבער ,געווען שם קונה גיןז האט מעגךיל ט לי איו
 עזטײגער א ,םענעען אונ^זולךיגע פךעמךע געליטען שטארק ראבען

ק וואס ,חברה׳ױקעס ױנגע ף ב א אט ה ק אין נ צ אג  ׳ פערלאזען ;
.קומםען מענךיל׳ם נאןל געוואךען ארויםגעצויגען זיינען

ט ? זעהםט ה׳  ן בן׳עלע״ ״טהײעךען איהר מיט מוטער א טענ
 ױאס / ךיר פאר מעגש שאגערער א סןז א איז אײךעם כויים׳ס ^רשון

ט פערמאגט ׳פ<:אטע זײן אין פערטאגט >נר  נאררי/ט גאנץ דיץ ני
ט דאןז טןלינגט ױעלט א ?נפעם ,קאפז а טי т х , עפעסזךאןז איז ער, 

,_קלויז אין טאג אלע געהן פאםט איהם איז ? ךאס מען רופט ווי
ט שמענטנים קענפ<נים7 ךײנע לאזען ךיר אונ איז װאו .איד זײן.קײן ני

ם ס׳אר ,צוךה א ם׳אר ? שיכל ךײן  אלע !לײטען בײ האםט דו ,אפני
 ביטערער א ?ו׳אר י1א ךיר•••• פון טװ־לינןעם ךאןד מאכט מען ,חהק׳ן

ט !פךאג.קשױת ,טזלות לײטישע !געשעהן ךיר איריף איז אויסגאם  ?י
 פער אזוי יןד1ב טײן איז וואם מיט ,זינךיג אזױ ךאם אץז בין וואם

ט טײטען מען זאלל קינד א מײנע אויף אז ,?טאלטק ? ינגער£5 ךי מי
ײד איןז - אןז, פון.קײן ניט שוין ך ם.ן  צווײטע א ,עתןלעהרטזשו

 ׳טטאט איךעשען א פירען צו בעםער גלאט;דאןז ם׳איז זוהן: איהר מוטער
ס ן1גרש לםשל פעהלט וואם ק האט ער7? אײךעם סץם׳ ט מ ענו  גרויםק א ג

װײב א האט ,נךן קזל א רואס ,ווײםט כביװ־, אוטעתם האט ,שײנע ב  ע
? פרומקײט ניט ךײן פון האםטו וואם אונ א,יז

קײן נור עס;זאלל ,פראג איןז ,.זעהט - ט װאוגךער בײז צו.  ני
 וואם פאר :װײבער פרומע ךי געךעדט ןיןז צװיישק ןזאבען ,ןײן

ײהט ןי אבךילליאנט» מאנן אזא חצופה׳שקע דער .עס קומט  מיט ;
? כןינד בשר א1א איז ערי אונ האאר אײגענע

 נאןד האט אידר פון געפאללען איז וואס ,שאטען ךער אונ
.ליכטיגק״ט יץ1 געמאכט גראסער

ק נייער רער_________  י נ ט עג אצ 43 פר
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XVI.

}יךער א האט ,קאיז: פרן געקומטען אקארשט איז קענדיל
ש אויף׳ן ציממער ,עםס אין טלית-זאק ךעם געלייגט קוק א אונ טי

םפאלנע: אין געטהון
ט ליזא אע .אײן זיןז וו

 פערלײנט ,ז_אל איבער׳ן שפאציךען געװמען ךערווײל האט
 ,בארד ךאם גלעטענךיג צוױיטער ךער מיט אונ הינטער א האנר אײן
ט וואם ט הא  אונטערווײלעכס איז ערי ,שפךאצען צו אנגעהויבען לאנג ני

בנעטיאכט וױילע א זיןד האט ,שפיגעל' גרויםע ךער צו געגאנגען צו
אנגק װײטער אונ ךי־טען בײדע פון עג .ג

 אךיין איז ליזא אונ געאפינט ןיןז האט םפאלנע פון טדויר ךי
 רייבען פון ,פךיעקײט א ליגט איהר בײ געזיכט אויף׳ן , זאל אין

 נאסלאןז, נאןז האר די וןאנגען, ךי אץ בלוט ךאם שפילט‘ האנד-טוןז מוט׳ם
 אזעלכע אין .פערשפיעל;עט גאנצען אין ניט נאןז בלושקע ךי

 גלײכ״ איהר אױף האט מענךיל ,גראציאזנע העכםט ןי וואר טינוטען
גע־לאפעלט. האט הארץ ךאס קוכןען, גענןאנט גיט גילטיג

.עטײבעל א מיט בעגעגענט זיף האבען זײ
,איהר >גר פךאגט ? טד.ײ געטרוגקען שלן האםט דו -
* יע -

V

? פריהישטעען געהן מען קאנןז -

• ע : - '
 ניט זיןד געזעצט אונ זייממער ^םם אין אךײן בייךע זיינען זײ

.צװײטען פלן איינער ווייט
 פון *טפװ־ א ליפפען װינ.קלען ױ אין איהר ײ3 בעמערקט האט ער

.פרא׳טעק - ןיײהן
ײכט מעהל אין ?יסט ת - ט ערזזאגט ,איינגע ,געלעכטער א מי



? װאו -
.מ־ויל פונ׳ם מעהל די אב אלהר מאכט ער

,טי׳ט יף'ן1א זאק טללת ךעם בעטערכןט ליזא
גאםף כןײךאנאװכןער דורןז אךער מארק דורןז׳ן געהםטו -אין.קלויז

._קײדאנאװקער דורןז ־י
 איהר זעהםטו — *שטוב טהעאפיליעס פערבלל ךאןד געהסט דו -

? פענ?טער חרןז׳ן מאהל א
ט, מאהל .קילן איהר אלןז זעה ,גימננךלג ,קלויז אין -  גיר ני

,געזעהן אוי־ איהר אלןז האב הללנט ;מאהל א אלהר איןד זעה ,צוולק
 גאנצען אלבער׳ן פערנאנדערגעגאסען ליזא׳ן זיןז האט בלוט ךאס

ע אולף׳ן זוכען עפעם גענוםבען איױגען ךל טיט האט זי ,געןלבט .טי
 אללע געהן מענדלל׳ם מיט אונצופריעךען זײער געווען איז ליזא

 מיט געהאט חתונה האט זל ? וזללסט װאס ,דאװנען כןל־ויז אין טאג
 זאגען צונעקליבען מאהל ^עטליכע שולן זיןד האט זל ? בהור א-נ-אךלם

 אלהם וועט ןי ,ם׳טללט׳ט נלט, זיןז בלל ?נם פועל׳ט זי נור ,אלהם
 האט דאןז ,טהוט ער וואם ׳ער ווליסט מםתמא ,נ״תט אז;נר ,לעהךנען

.גענןלעםט איולפפלרונג זללן אלהר
 איז ׳טטוב אלן זלי ילל ,לעבט טהעאפיליע וול ,געזעהן האט זל

 ,פאמאװאר א >טןת מען ט־לגט זײ בײ ,פרײהלי־ איממער ,פרלל
 קךלגט תענלת א אין ,פאפלראם א לכען1ר קוטמען קאנןז בעקאנטער א

 געפלנט פךאפעךאנפלםט א אךער וױגטיפט א בללםק, צו ױאס ,מען
.ניען לעבט דארט וואךט, אילן מלט פארטניאר, א שטענךלג ךארט

האט ליזא לעניען א פאר װאם צו ,דאןז װײםט טהעאפיליע אונ
: V • т  V ײ I Т ׳ Т ׳ יז ־־ • Т V

 אללע געהט :מענךיל( טאנןט ווי ,זעהן זי ךארף איצט געשטךעבט; ךןז
•••• פןלויז אין ארים אונטעך׳ן טלית-זאק טיט׳ם טאג

שטײט, ליזא ען פרוהקײט פון גיט ̂עס טהוט מאנןס א»ז פאך ק ,װ
ט עםז פארשטײט טהעאפיל;.ע אז ,זײן ךאף הןאנן אבער ,ני
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ט אונ הארץ מאכט ליזא אג ײט: א אן קמןענדיג ,מענךל׳ען פו ז
 ךאןז ביםט ת ? נןלױז אין טאג אללע געהן ךיןד צוױנגט ױאס

? פאנאטיק ניט״קײן ד.א? ,פאנאטיק ניט.קײן
 צו קאפז דעם געקעהרט אב ליזא האט ווארטעוי לעצטע ךי בײ

 געווען איז קוק איןאיהר אויגען, די אין גלײןז איהם געקוקט אונ איהם
ם. מין א געבעט, מין א ךי יפו

ז, איןז - ק ,הןלויז אין טאנ אללע געסן ,לעבען מײן טו  איןז װ
 פאר פעראנטװארט פין איןז .גיעהן איןז מוז ,וועללען ניט אפילו זאלל

ר זאלל ווי קוקט•••• מיר אױף פאלק, דאם^אנצע אפדי ך  זאגען?•••• איןז
עהן, וועט פעבעל דער אז .אללײן ךאןז פארשטײםט דו ,נר  איןז אז ז

 נןלקול. א א•••• א קוממען ים1אר ךערפוין נןאנן ,נישט ראווען
 פאלק, בײ׳ם י1צוטר איהר ליטעראטור גאנצע פערלירטךי ןנרשטען

 איז ער7 :שטאדטיל אין דא רעךט מען ווי הערען, וועסטו איצט הלוק א
 ו׳ .געיטאדט ניט בילדונג ךי איהם האט ךאןז ארנ געלעהרטער א געוויס ךאןז

ױיטק אונ פארשטײםט? ק מוז צו  ךי בײטיט. א האבען המיון פאךין מ
 גיט איהם טאר מען ,מעג׳טען ןראםטען פארי] זאןז טהײערע א איז אמונה
ק ווען אז ,רעכט זיין קאנןזאיהם בײ ,פרומקײט גיט פרן ביישפיל א װײזען  מ
ק מאג מען ,אםור ךבר פל טהון שיוין מען מאג ,ב־אװנען ניט ךאךף ענ ב׳  ,גנ

ק ווארט, אײן מיט גזל׳ענען,  ?הפקיראניחא ?נבדא אלם: טהון מאג מ
ך א וויל כןנעכט )ךער ליה  עם אױף׳ן משל א איז ךאם ,לעבען הפנ

עפעם האט ער ? פערשטאנד א עפעם האט ער איז? װאם הארץ(/
V V V 7  V •  Т I У Т  Т ז > V V Т  V

כק א שלי ? געפיהל מען
 מײךיל ךינכוט ךי אוג געאפינט זיןז האט כןיןי פון טהיר ךי

 אונ לאפעלאןז ׳ז.אלץ ׳אײער בולקעפ, גע^ראגען ארײן האט
.בעכערלאןז

.הארץ פונ׳ם שטײן שװערער א געפאללען אראב איז ליזא׳ן
ײן к פרומ^ײט —װעטעם.ניט פאר נאןזטהײערער איז פרומקײט -.ז

(
!

נ אויף׳ן

עי ק, וי
 ראךפםי

 ו איהם

1 טמי
כןאוראל

!ײנען
נײיזען

 שפיגוז
 פי ]ײן

 פאפט
 פאראן

 האי א
 נעהם
פאריע

ק ײנ ז

ע׳ פין
יאט7



.בייםען אן צו׳ם גענוטטען האבען.זיןו זיי
ט אוועק אוג םאלפעטקעס געטראגען אךיץ ך.אט מײךעל ךי  געל״ג

ל. אויף׳ן טי
נ או געזאגט, מענךיל האט ,לעבען מײן ,וויסען דארפקטו וויךער -

ך ן ק ו  ת :ביפען לעצטען ךעם שלעגען .אראב בײ׳ם געהאלטען האט ו
•• • ץ•,נק גאי.קײן ?רום/איז זײן ניט א.ז ,וויםםק דאךפםט
 ליזא האט - געלכיל אין אײנגעךיכט ךיר בײ זײנען ליפען ךי -

.געמאכט אויפטערנןןאט איהם
ײן טז  אבןוישענךיג ,געךעדט ?ןר האט ,קונץ ניט״קײן איז פרום -ני

 פךנאגסקער דײנע אללע בעטראבט :ליפען ךי םאלפעטקע ךער מיט
 זײ אז ,זעהן וועםטו ,?רומקײט ניט זײער בעטראכט ,קאוואליעךק

ם וועללען ״זײ ,חטוךים גךאגע אללע ]״נען  ךער כןאננען ניט פן1א בלו
ען אז ,נוייזען  געלײענט האט זײ פון ?.ווער איז וואם .פרום ײן1 ניט דארף ̂ג

 וויללען ,זײ גלאט אט ? קוהוען זײ וואם ,דען פערשטײןנן ןיײ ? שפינוזא׳ן
 זײ װעגען נור .פילדונג גאנצע שטעקט.ןײער ךערײן אין אונ פרײ יק1

ט טיר פאפט ר.ני א  איז מיר ךארװין;ען)גיײ אפילו נעהם ,ריירען צו ג
 אין עס4וועםט. דו ,בי^עלע ה,לײן _א ,הלױ׳ס נפך/לי אדם״ ״תלדת פאראן

 ,שיטה( ךארוויןים געבךאכט ווערט ךארט ,איבערלעזען שעה האלב א
שגחה דער ניט.אין איויןז ער־ לײנןענט — דאךןױןיןןן אפילו נעהם  דו .ה

ע גאט, אין גליױבט םאמין, א. איז ךארװין פארישטייפט? ײנ  פךיאנםקער אונך
.פגים( צו״זײער גוטער נןלאג_א )א וקצףזבזױן ולךאי !אפקר^ים זײנען

 געגאנגען איבער גען זײ זײ ,געדױערט לאנג גאןז האט געש?ראןז דאס
 ,שוים אױף׳ן זיןז בײ אלהר האלטענדיג אוג זאל עםם-צימעריאין פון

אט' .?ננ;ן דעם פון געשמו;נםט צײט אהיבשע נאןר איהר מיט ער ̂ו

XVII.

ט לייא  צװאנציג מיט /צטעהט טאקם איהר אז ,געװאוםט גוט הא

(.8)
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 צײטענװײס איהר איז ךאף גור פרנאנסכןער, איהרע אללע פאר האיער נןאפ
ט זײער ןעווען  איהר האבען וואס ,.קאװאליערק אללע ךי .פרײהלאןז ני

 איהר צו מאהל איצט.קײן האבען ,תתונה ךער פאר אוחא^זעװעט
ט אפילו פער׳צמענ־ט,  זעלטען: זיןזאויןזבעגעגענט זי האט טהעאפיליען כי

.געהן געוואלט ניט האט טאקס אונ געפאםט ניט האט אהין געהן אללײן
 זײן מיט געזאגט, ריכטיגער אךער בעכןאנטע, זײנע מיט אונ
טען  פױאנסק גאנץ אין געזוכט אב מענךיל האט הכל סןד ווײל ,ןעקאנ

 ,קומטען טהײ אױף זיי צו אמאהל פלעגט װאם ,בעקאנטין אײן נור
 בענןאנטער ךער איז ערשטען ,אומעךיג שךעקליןד געווען איהר איז

 פלעגט צווײטען ,(איךעל )פופציג;אהךיגער חמ׳טים בן א שױן ;עווען
 גענור־ אשז איהר האט קאפען ךעם פון אונ נאז דער מיט םאפען ער

 אונ פאדלאגע ךער אויף נאז ךי שנײצען ערז ?לעגט ךריטען ,שזעט
ט וויםען ק ,טי׳טטוןז ךער פי ט ך ן עס זיױןר איז פי אנן ם געשפךאןד ג א  ן

.קןו־וק אונ תג׳׳ןז אין צקיאות גוייזען אין צעשטאנען רוב
 ןןר האט נןלליז אין .פךײהליף זײער געווען איז אבער מענדלען

 מלןז אשטעןעל געױען ער איז בחוריס אךים ךי בײ ,געלעבט ממש
שלונגק זײנם וןארט יעדעם האבען זיי  אפט זיף פלעגט ̂ער אונ גע

ט .טיטטאג-שטמךע אן פארגעםםען ?לעגט ערי אז פעררײךען, זײ פי
 ױןז האט ,פאעמא ךער צו סכנלת געטאכט ц?האט שטוב אין

 אונ גע/נךי?ען , האנטיל ךי געביםםען האט שרײ־בען געקליבען אלס
.פלאן ךעם פארטיג געסאט ניט פארט אונ ^עמעקט

 ,חר-ונה רער נאןד ,יאהר א געלאםק איבער ווײל ךער פ׳איז
ט אהר גע׳פ^ר׳  ךעם געבךאכען נוײל ךער האט שװער ךער ,נןעםט א;

 װאלגערן צײטען הײנטיגע נור ,איהם פאר געשאפט א געזוכט אונ ?ןאפ
.חאפען צו זיןד װאס §אר ניטא פ׳איז ,גע׳טאפטען גיט זיןז

ק טהוט וואם :פערטךאכט האלב שװער ךער איהם ?ראגט ? מ
פארט דאןל מוז םען אוג א-ג-עקק׳ל זוכען;ןפעס צו אויס ^זװער ס׳איז
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 כןעםט יאהר א שױן איז אט .תכלית א וועגען טךאכטען הויבען אן
 שטײט זײיט די ,לויפען איבער גיןד אויןז וועט צווײטעיאהר ךאס אוועק,

ט וואם אונ א-ג-ארט אויף ניט ? מען טהו
 װענען געשפראןז דאם ; געשטאממעלט מענךיל האט ה׳ם••••

 ^אר ^ריןעם איז דאם ,געשמעקט ניט זײןןר איהם האט א-נ-״עםק
? ;ןר וויים וואם :וויךער אונ זאןד וואכעךיגע א

ט- צו׳ם געהערט וואם אונ פעדער ךי נור איז ז_אןז מײן - אפ ש ע ; 
איהר. דאגהיט

־ : г •

נןאפיטאל, ש־טיכןעל א דאןז?נפעס איז רובעל טויזענד האלבען ךךיט
 שטינןעל א זוכען אוים פכום אזא מיט געװען גרינג גאר איז מאהל א

 דריט קײן איןז האב ,האנךלען צו געהיװבען אן האב איןד אז ,פךנםה
 געכןאגט מען האט לאנג ניט ךא אפילו ,פערמאגט ניש רוןעל האלבען

ט אונ לעבען פײן  אן איז רובילם פונפציג מיט הונדערט װאםי? הײנ
ק געלט ךאם האלטען פלאן יןײן ם׳איז ;ניין געװאפםען•••■ אנ ב  ,אין

 ,אליץ זיןד מיט גע׳חשפיון׳ט אדער גערעדט נוײטער ישװער ךער האט
 פלאן נןײן איז באגק אין נײן :זײט מענךיל׳ם אין גאר קוקענךיג ניט
דאםגעלט■••• האלטען צו

.פלײצעס ךי טיט געקװעטשט מענךיל האט ? וױיס איןד
 גךאסערע אױף טהײלען צו געלט ךאם םען ךארף ךערװײל -
 שװער דער האט ,באנק אין. ווי ,בעםער אלם ,איז ךאם ווי ,פךאצענט

.זיןד צו ווי ,גערעדט אלם
ש? מענז־לען, ניט זײער שמעקט פראצענט טייט  װעט ער ם׳

ק? ווערען טני  גאנצע ךאם קט1ק איהם אויף וואס ;נר ;גר, אפראצענ
ת, זיןד מען לערינט איהם פון פאלק ה האט. אוג ?נר•••• זאלל מ ךער^ר.  װי

 הײנט ,פךאצענטנילןעם אויס לאכט־ ̂ער װאו , שיר א געדװקט אללײן
 ‘י קאקז ער7 ,פ־אצענטנילןעם ■ גענען איז ליטעראטור נאנצע ךי ,גלאט

איצט װעט פנים א פאר וואם ,שם י גאנצען ךעם פארליךען דאדורף
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 אלליין ט׳טירר ךער אז ,ךערװיסען ױןז רועפו פובליקום ךאס אז ׳ האבען
.פךאצענטניק א איז

 ווי ,נעטהון גע׳טרײ א טענךיל האט ? ווערען פךאצענטניק א -
ק :טהון ביס א איהם וואלט ?נטיץ ק ים1א מיןז ךאןז וועט מ אכ . ל

 געפראגט ?טווער ךער האט לאכעןז איוים וו־עט ווער
.פערװאונדעךט

ש ט ײ ^ ם׳ ב אוג געאנטפערט מענךיל האט ? ווער - ײ ה  געטהון א
 אוג טייש שרײב ןײן צו געגאנגען צו ש^ילל איז ער .שטהול פון זיף

ט גענוממען ר א .זוכען ^גפעם ן
 געקוקט איהם יף1א הא^ען לתא אונ ^זווער ךער

?ןעוװאונדעוןט.
 בת?יט פאקיל פון ענדליןז האט ,^עזוכט גוײלע א האט טענךיל
ך איהם אונ )טעטךאד( העפט א ארויםגעצויגען ע  דעם נעגעבען אין

:ווארטער ךי ?ויט ^ווער
.זעהן איר ןועט ,לײןןנט

ק גענומטען אוג העפט רעם גענוממען האט ליזא ײענ  יף׳ן1א ל
:געהערט״( צו ןיןז ^אט שװער ךער קול,

 טישאקעגדיג גאר געלט פערלײעט ״••ווער
 נןנאנןענךיג יענעם ײ3 אױף מאהנט

 לרײדלענריג תלואןז ךי ?יהרט אוג
ט לאם ןיאפט אונ  במנימוית׳ליג בלו

 ? ײן3 אונ פלײש ן־ךעםט
ע ל ע פ מ ע צ ר׳ .גר׳טון בן -

 שוארנאניש א פו) צע׳גנב׳עט ארויפ שיר דעם האט טעצדיל או דונט, אוצז *(
.קדש לשון אץ זעצט א־געי אונ ,בינעל

הזעצער» הבחור פון אנמערקונג
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אמ יש

т п

 כת?יט
דעם ן

אויף׳ן

־נאניש

 רעד האט מענדיל ,קדש לשלן אין עיר דעם ליזא האט געלימננט
ער׳ן ש־פאדיט נוייל  האנד ךי פערלײגט ,צוךיק אונ הין ש;ט»י אין

פערטראכט. ווי ,געקוקט אונ הינטער א
ם, קלאךעי רײד— ךי שט, פער׳טטײ איןז ךבו  דו װאט ני

האט ױלםט,  םיט נןוועטיטטהונדיג א געאנטפערט *טװער ךער ו
.פלײצעס ךי

ט זעהט מען ? ם׳טייטלט -  V ווילל איןז װאם ,ארליס נןלאר ני
 ךאןד יטטעכט עטי ,םאטיךיש טיעף אזוי ? ווי נאןז ,לאןד אללײן איןז
טליכע בעמערקט , ריפ צעהגטען אין אשז :פערזען ךי;נ

שאקענדע גאר געלט פערלײעט ווער װ. ז. אונ ט
, געפךאגט שווער ךער דואט ? בכן -
 ווי טא ף בכן :גע׳חזך׳ט איבער מענדיל איהם האט ? בכן -

? פראצענטניק א װערק איצט אלײן איןז װעל אזוי
:כןאפ מיטים געררײט אוג געטהון שמײכעל א האט שווער דער

ט זיןז מאןד - .גאךיש ני .
 מיט ליזא׳ן צו געװענט זיןז ערי האט ! חא ,רוא ,חא -

שךיבק האט ?נר ,געלאכט האט ער אגעלאכטער: . גע . !
 זיןי ער האט , שרײבט טען וואם אונ לאכט מען וואס םאלע -
ץ טאכןע האםט רו :מענדלען צוא געוועגט אנ פען; שךי  אבער ,פײן גע

ט ךאס דואט געשאםט צו׳ם .ני
ײן, - א, נ פ א טפערט: ליזא האט פ אנ  מען ךארף שרייבען גי

 ,קאפז פרן גישט שרײבט ךיכטער ךער . משורר א נאןד ובפךט ןנרנםט
.פעגײםטערט איז ערי ווען ,דאםאלם נור שךײבט ןןר

שםײםטעךט - בעגײםטערט -  אײןז ,געטאןז מיר לאזט ,ןע
 נאןד האט איר ,פארטיגע אלם האט איר ווײל ,ר״ךען צו גריגג איז
, פערךיענען געפרובט ניט ל י ב ת ט, איר א ײג ען מ ם  אלס ברעבט אז

אלט !אןד פינגער■■•• פון אויס ףןו ה, אז״א געװען אויןד אי ץיןז ברי
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שףבען אויןי װאלט  פערזארגק מיר ױאלט עמיץ אז ,געלאכט אונ גע
הצטרכיות•••• מײנע אללע ?יט

 ךעמ געריסען איבער מענדיל האט ,וױללט איר ױאם טהוט -
ט :ריירען אין שווער ־ ,וױללט איר וואס טהו זיןז װעלל אי

.מי־שען ניט
 ארויס באגק פון געלט דאפ ^װער דער האט טאנןע קירצליןז

 אויף הפל פןז ,האנדי :יטוךו׳ישע אין צוטהײלט אונ ןענוממען
ט. 12 אצענ פך

ף -  ךער זיןז האט ,פערלאנגט אלײן איר ווי ,געטהון האב אי
כע געווענט שװער טלי  איף :ליזאץ אונ מענדל׳ען צו ארום טאג אין;נ

 פךאצענט, קלײנע־ אױף האנד בטוח׳ישע אין געלט דאם צוטהײלט האפ
 װיי^ער פרובען איןד וועל װייל ךער ,באנק אין ווי בעטער אלם

.העלפען גאט וועט אפשר ,א-נ-.עםק אײןל פיר זוכען

XVIII.

נאןז האט אונ פאעמא דער צו הכניות געמאכט אלס האט מענדיל
V “  Т • Т“ ד - I Т Т “  V т  V

ט פלאן ךעם נןארט .פארטיג געהאט ני
 פערגאגגען ?ןזל מיט איז ליזא ,געגאנגען ךעחױיל איז צײט ךיא

 ךער פאר חתן א אױםגעזוכט ךערױײל האט שװער ךער ,טךאגען אץ
.טאבטער אינגערע

טעע - ײנ  - פים ךי אױף זיןי האלםט ת זמן כל ,צײטען ה
. שטופ פון חמץ ךעם ארוים פטר

 קעםטז יאהר צוױיטע ךאם ,חךישים ה־ויכע ךי אין אריין איז ליזא
ק , פערלאנגט האט שװעסטער אינגעךע ךי אונ גע;ענךיגט זיןל האט  מ
שטובי•־• ךי ראמען אפ איחר זאלל
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ע ךירח א פאלק פאר פאר׳ן געזוכט אויס האט ׳טווער ךער  א
ת בעל זיןד פאר געוואױען איז טענדיל .הבי

 בעסער ם׳איז ,לאגע נײע זײן מיט צופךיעדען זייןןר געווען איז ער
ת3די ב_על זיין צו ט ציממער קלייגעם א פערפוצט האט ער ,זיןז פאר י  מי

 שעה׳נלאנג איז ,שמאכטעלײ^ אנךערע ^אןז אונ כןארטינכןעם וואלװעלע
חת געקליבען אונ זײ איבער געשטאננען .נ

ק אלס ס׳װאלט  פער׳טאפט איהם האט ליזא נור ,גוט זייער געוו
 — געכןעהרט אוג גענודשזעט אלס איהר קו׳האט :אונאנגענאהםליכקײט

 ה;ה לא א-נ-״עם ,צוהאלטען אויס גיט טאקע איז ווײבער ךי פון
.נשים ךי זיינען

 יף1א געקלאגט זיןד זי האט פריהטארגק שײנעם א אץ מאהל א
 שיוין איז זי אז ,אויםגעקומען איז חישבון זײער נאןד ,בויןז אין וױיהטאג א

ארט, האבען זײא ,צייט ךער אויף ץערוו ט•••• שו א ט־  איז ;גר א
 פערזעםםען זיןד איז אונ נןלויז אין געװען, איז שטײגער זיין ווי , אװעק

.מאהל אללע ןוי ,לײנגער
 איויפ׳ן טשופ ךעם זיך געקרײזעלט ,גמרא א אין געקוקט האט ערי

װק זײנען זײנע מחשבות די אוג ,שטערן איבער׳ן נןאם  щ - עט גע
• • • נןלױו• פון ,גמרא דער פון ווײט

.זוהן קינפטיגין ךעם ועגעןזו פאנטאזיךט האט ער
 פאר וואם וןארט•••• ווידטענען, ״איהם״ ערי וועט פאןןמא ךי

 אט .זאןז שפעטעערע א איז ךאם נור ? געבען איהם ?נר זאלל נאהטען א
ב ? איהם פון ?אבען וואס ,ךאגה גךאםערע א איז דאם ך  ? ךאקטאר א ? א
 ;ךאקטאר א נװ־ ••• רבנים- טאקע אונ — וועללען גיט וועט.קײןךב ליזא

 װעפ איהמ ײ3 ,ךאקטאײם אללע צו גלײןו זײן ניט שוין וועט נור
ךה, אי זיק כישכלה•••• אי תו

זײן ס׳כןאנן . שפראך מוג^ער ךי איהם כײ יײן װעט קך׳ט ^שון - .
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 וואפ פאר משוךר, א איז טאטע ךער אז ,משװ־ר א זײן אויןז זאלל ער
הן ? זאללךערזו ײן טז !שײן גאר אמשלרראיז ךאקטאר א ני

 גע׳חללם׳ט אוג געזעםםק מענדיל איז צײט לאנגע א נאןז אונ
 עי האט געךאנכןען זײנע פון ערוואכט זיןז האט אז;גר אונ זוהן וועגען

ט, ער זיןזגעחאפ ײג  ווי ,גיכער איז ער״ אונ צוועלף שוין איז אזךערז
.אהײם געלאפען מאהל אללע

 געלעגען איז זי בעט, אין נאןד ליזא׳ן געטךאפק, ערי האט הײם רער אין
 ךי ,שוױגער ךי מגזעםפען אױ איהר נעבען געקרעכצט, אונ

 װאס ,געװאופט ניט האט ער ,געפאךעט ארום א־ויןז האט שװעגערן
.טהון צו

 האט מענדיל אז ,דערמאנט זיןז האט שוױגער די װאם נס א
ד וואלט ניט אז , געפךיהישטיגט ניט נאןז  ווײםט גאט געהונגערט אב ן
.לאננ ווי ביז

שלעג ווי ליזא,  שווער עסטעטע,איז״יםגעפי1א א נאןד דאצו אינ-ער
קצו אנג עג  אױ שטוב ךי געמואלטעוועט, זי האט טאג ךרײ גאנצע לןיגד, ג

ען׳ זיןז פון ך האט מענדל׳ען ,קולות איהךע מיט פול געװען  האט געטרין
מ געלאזט ארױף גיט אליג אליף׳ן איהם ק א שאלט  טויטע מיט גע

 א-ג-אקושער ברײנגען אראב געראטען האט אקוישערקע ךי .כןלליות
 איז ךלגם-חיים .אנצותייבען זיןז טלךא האט זי ווארום ךאקטאר,
 אללע . א-נ-אקוישער-ד־אקטאר דאקא׳טזעט אונ ווילנא אין געלאפען

 נןײגער ,געגעםםען האט שאטענם,כןײנער ךי ווי ,געגאנגען ארום זיינען
 ליזא האט אבענדצײט לעת - מ?גת ךריטטען אויף׳ן ,נעשלאפען האט
. אמײךעל •••• געבויךען מזל מיט

ג גײ האבען אללע ארנ שווערער א ,געלעבט א  ויןז האט ג
.פלײצעם ךי פון גענןײכןעלט אראב

נ נןינדפעט נאןז׳ן צייט לאנגע א גאף האט ליוא גענןרײנכןט, א
ה. פון ארוים אבי ,גאט דאנק א נור בנ ס
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,רײנקט,

עטערקט כןײגער דואט שןגה הייםער ךער אויף  געלט ךאם ווי ,ן
 זיןז האט להא ,ארינער איז םכנה ךי ווען נור ,פערישװאונדען ווערט

 ם׳איז לאןז א פאר וואס ,גיחאפט טענךיל זיןז האט ,^אפראװעט
 ם׳האט וואס ,פראצענט ;אנצע ךי פון .טאיש אין איהם טײ געװאךען

פאר אין אױפגעפןליגען זיןז בען גיט שיליגגער א אפילו יאהראין ךי לי ען  ג
 ם׳זײנען ,גרױס גיױארען היצאה ךי איז להכןניס צו יף1א וױ אונ

שאפען  וואס ,דערפיהלט האט מעגךיל ,בעךערפגיט נײ;ע געוואךען ןע
 אלײן זײגען ,פעלענגעװען מען,געךארפט האט ליזא׳ן ,הוצאה א הײםט

 רובילס ךי ,אם ־ נ - א געדונגען האט מען גענןאנט, ניישט זי האט
 אן איטה - נ - א פשוט איז טענךל׳ען איױף ,פליגען ווי ,געלאפין זײנען

 ,הוצאה ךי פיךען געךאר?ט האט אלײן ער וױיל איבערהויפט ,געפאלען
 אלע ,מינוט אללע ,געמיישט גיט הפית׳ישקײט בעל אין ןיןל האט ליזא
. יעגץ גיב , ךאם גיב : פאלעס ךי בײ איהם מען רייםט רגע

 האט ,איויפעסםק איויןז מען וועט אפילו בארג גאלךעךנע -
ט טןגנה׳ן, פלעגט טאמע ךי וױ ךערמאנט, זיןד טענךיל עג ל פ זי ען ו  ו
ע, וועגען רײדען כ על טען פון עםםען וואס או .גףי

? טהון איצט ער וועט װאם -
,צוקונפט וועגען טראכטען גענוממען שטארק האט מענךיל

 רײסען אװם איהם פלעגט ,אויסגעןען פלעגט ?גר וואם ,רובעל יעךער
.אימה שךעכןליכע א איהם א־ויף אנגעווארפען אוג הארץ שטיק א

 אוג .צוקוג?ט װעגען געדאנק ךער געווען איהם איז שךעקליןז
 ,_קארטינקעס ךי מאגט די א־ויף זעהט ער ,זיןי ארום ער קוקט ךא

 לײןי3 איז ליזא וויא זעהט .;גר , ציממער אין שמאכטעלי;ען אלערלײ
ץ דאס אוג - קינד ױנגע ךאם איויף קוקט ןןר , נ־ראגק אונ  ?ךעכט האי

 ער ,ניט כןאנן,ער ווי אבי לעפען אז ,זעהט .ןנר ;םעהר גאןז איהם
 געוויסק א קאבען פוז ער ,צווײטער א װי ,מעהר םןז א האבען ךארף

לעבען•••׳ אין קאמפארט
V V * * ;  т  • т ׳
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ען מוז ערי יעי— אי ט איז ער ,ה  אליין נאטור ךי ,ווער אבי ני
. אנךעךע פאר האכער געשטעלט איהס דואט

? נעהסען װעט^ערעם װאנען פון אוג
ק ארום זיף־ ער האט חד/עים פאר א אג טי ע ,מח׳שבוית די מיט ג

 ,געזיכט פון אראב איז ̂ער ,קאפז א אהן ממש געגאנגען ארום איז ער
 אךאינ ניט איויגען ךי איהם פון האבען וואם ,ווײבער גישך׳ה אונ

 ,איז מענךיל ווי ,מאגן גינציגער אזא אז ,געפוננען האבען ,גענומםען
מענש האלןער א ער אין כןינךפעט איהר פון צײט נישא, גאר איז

אזא אפיקויםטע ךער ;;ס קוממט װאס פאר אונ געוואךען
.מאנן גוטער

בײ חר״ונה א געפכאװעט אב שװער ךער האט ךערווײל
זיןז צו אײךים ני;עם דעם גענוממען אלנ טאכטער אינגעךע ךער

נןעםט. א־ויף
^( האט ,אײןי צו נעהמען זיןי מען דארף ,כןינךערלאןז ,איצט -

ק :ליזא׳ן אונ מענךלען געזאגט שווער דער עפעם זוכען איויס ךאןד כוז מ
א־ איז אזוי ,•מחיה א • פלאן גאר.קײן ך

תן מען זאלל שזע וואם - ? זיןז מאכט געשאפט כןײן אז ,ט
? ווײם איןז : געשטאמםעלט םענךיל האט ? ווײפ איןז -
ט איצט זיןז וואלגעך׳ן גע׳טאפטען -  מענדיל װעט וױדער אוג ני

ר, אייךים, גיױנר ךער ,_?נםק צו׳ם טיויגען ניט אי ט ה ע  ,חוואט א איז ז
װאס ,לאגה שויןכףן איז איהם מיט ,חיױכע גוטער א אין ןןר !א ,א ,א

 גאר זײן ךארף מען ,בשפע חױנה זײן האבען ערי וועט ,טהון ױעט
ײן ,מענש אנױער - נ - א אונ א ,אןד(פ א טהוער, א מעןדארףז  ברען

ק( )אויף איז טױל, זײן איז .דאצו ניט ;מע א ,בע א מענךל׳
 געבוירען ;ןר איז .ךאצו ניט (ךיהר זײן אוג ״קעהר זײן איז ךאצו ניט

.געװארען
הן, ןזאםט ךו - קע ווײטער שװער דער האט ,זיןז זעצט ̂ער װי ג



 י האט ,יןי
оכען щ

י ;ערט1ד שעה האלב א :ליוא׳ן צו גערעדט  ?אר_קאשערק איהם גי
.קעל״בײג איויפן בלאזט ,פאלעס ךי .  געבױרק איז.ניט מענךיל ,נײן .

.,קעסט אײביגע מיט שוועױ רײכען א האבען גאר ךארף ?ך ,םוחר קײן
 געפךאגט ליזא האט פעםער? איז $מוץ אין זיןז זעצען ארײן -

ם אין האלב .מן
אג מיט געזעסםק איז מענךיל  פון ,אליגען געלאזטע אר

 צעהנטען אין אשז געשטאכען ווארט יעךעם איהם האט זײט איין
 פוןצװײטען װר שליממזל? אזא טאקע ערךאס״ איז וואס פאר : ךיפ
ק חלמר׳שע נאררישע צו :געקיצעלט איהם האט זײט אכ  איןז טליג ז

ט, טאקע  עיולם אין /צטארק איןז בין אננער ךערפאר ךער^אר, ני
 ךאןו איז װאם ,שװער ךער ,ער אפילו ,זאכק( גײסטליכע האצילות

.אויןז עס פערשטײט ,מעגיש פךאםטער א
ט ווייטער שו־וער ךער האט ,מענש א איז מען אז - טענה׳ :נע׳

 א-נ-אײגענם מיט נאןד ובפרט חױגה שטי^קעל ךאש שטענךיג מען .געפינט
 ,זאןז־ א-נ-אנךער איז ,ךאס ניט איז ; רובעל טליוינד ךךיטהאלבען פון

 ,שלעכט ניט גאר מאכען אוג פינגער פינף מיט גע׳שאפט מאכען לײט
ק צו אנגעהליבען איןז קואג וואס מיט דל אנ  אלס איז ךאס גור ? ה

 ,זאןז גךינגערע א איהר ךארפט וואם .מענש א איז מען אז ,גערעדט
 ווי , גךינגער זײן נאןז קאןז וואם ? וואכער אױף געלט געבען ווי

ש א צו ךער זײן מען דארף דאןז ארנ ? הא , ךאם ט אז ,מענ  ני
.העמד א אהן גיןד גאר בלײבען םען הןאן

ק, געלײגט זיןז האט געזיכט אליף׳ן מענךל׳ען בײ ט א ש א
 ה־ןאבען!ײן דארף מען :טהון געשרײ א געװאלט זײער זיןז האט אידט

 פערדראםען, איהם האט הליפט איבער .פנאװקע א ,בלוט-צאפער א
 האט געשליען נור ,מענשליככןײט אזױ פארשטײט שױער ךער וואס

 פיעל שוין אללײן איהם איז צײט לעצטער דער אין ווייל ,^יט ^ני
שלין איז איהם >יײ אונ ,וואכער געדאנק אויף׳ן ארליף מאהל
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בק ע בלי ע  אז ךאך נור , שװער מיט׳ם ךעם מכח טהון ישמועם א ג
 ךאס איז ךײךען צו אנגעהויבען דעם וועגין פריהר האט עזווער ךער

 ,געפיהלט איצט זיןד האט >גר ,געפאלען ניט זײער געווען איהם
ק װעלכער אײגער ווי ,טערטיךער)אמוטשעניק( א וױ  טהון צווינגט מ
 אונ דערפון געליטען אמת איצט האט ;נר ,גיט וויל ער7 וואם ,זאןז א

 בלײבט ער״ אז ,דזארץ( גאנצען )טיט׳ם שלטה באמונה גע.גלויבט
 אויב אונ ליטערארישען דעם נאהמען _זײן גיט פערשמוצט ̂גר ,רײן
אווערען ער עטי  האבען ׳טולד אקנאפע גאר וועט.ער ,װאכערניק א וו
• ךעם אין

? וואכער צו האבען ךאם מען ךארף אבריה׳עזאפט פאר ואטזו -
.טאן בעלײךיגטען א מיט געפךאגט ליזא האט

 אונ .געעאפט א איױןז איז ךאם ,דערצו טליגען דארף מען -
 קײן :. געאנטפערט חי.ים גו־שון האט ,געשאפט שיוועךער א זײער נאןז

 האבען ךארף מען ,כקאנען ניט געשאפטען אזעלכע זאלל איד גוטער
 ? וואכער אויף לײט װער ווארום ,פרײכער ארימע מיט נור טהון צו

ט אונ גל. л אונ שנײךער א שוםטער, ארימער אײן  מען דארף זײ מי
ק זײ מיט כןאנען זיןז דארף מען ,פיהרען צו ווי וויפען ע אג  אז ,ב

ט גיף־ נאר לאזען אוועק זײ נןאנען ניט אז ,ניט  איגער טארגע א מי
.הײזער די

 אךאני טיט געזעםען איז מענךיל שטילל, געווארען װײלע א ם׳איז
 האט ליזא ,.קניע ךי אויף פיאנע געשפילט אונ איויגק געלאזטע

 האט שווער ךער ארנ טיש אויף׳ן געזובט ווי עפעס אױגען ךי מיט
. לופט ךער אין פערטראכט געקוקט

 ?גנךליף שװער ךער האט - ניטא איז גירירה אנךער כןײן -
ט: אכ מו ש א ײן1 נור זאלםט דו ע  וואכער פון האבען וועסטו ,מעג

ר שט;קעל גוטע א .יט1ן
געבויגען אךאב טיעפער נאןי האט ,געשמיגען האט מענךיל
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 וואס ,פארשטײן געכןאנט ניט פן1א בשום האט ליזא אונ , קאפז ךעם
ה׳׳טאפט גרויסע א פאר רי .וואכער אין שטעקט ן

 אויפהײבענךיג ,געזאגט >טװער דער האט - אזוי ,עם בלײבט -
 נןריגט ךא אז ,װיסםען צו געבען ךארף מען :שטוהל‘ פון זיןז
ג ווײל רער אונ וואבער אויף הלואה א מען  געלט ךאס נעהמען א
.לוים איצטעע פון

X IX .

ו ד םט, - ? ליזא עלאפ : т ן • V

? איז װאס -
• Т

? אײנגעפאללען איז מיר פלאן א פאר וואם ,וױיסט דו -
Ц ט ליזא / ?ןי^ען פון אפ£ ךעם געהײבען יף1א הא

געטהון קוק 8 אונ עלענבױגק<. טיט׳ם אננעשפארט זיןז האט
ײן אין .זײט ז

 אריין האט וואפ ,לבנה ךער פון עטראהלען בלאםע ךי
אין ^עפאלק זיעען פענהטער, פון יטפאלט א דוקד געקוקט

.וױננןעל א בעאיכטען אונ צי^ער
 ראג אן האנד דער מיט געשפארט געלעגען איז מענדיל

.ליזא׳ן צו לופט ךער אין קאפז טיט׳ם גערוקט ארוים אונ בעט
? פלאן א פאר וןאס

א האב איןד - ט זיןז מיט ך  פון .ענין ךעם ,געטךאכט דורןז «
^ פײנער א בלײבען כ־אנן טען אז ,געפוגען האב אוג }ואכער  םעג

 ^טינךען הײםען מיר ךאם וועט ווער :וואכערניק א זײנענריג אפילו
ט ,^.רךענטליך באגעהן ןיןד איןד וועלל ? הויט ךי יענעט בײ  ;י

? אזוי
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 האט ,מאן א-ג-ארךעגטליכער ײן1 קאןז ?ען ? ניט װאס פאר -
.געהאלפען אונטער איהס ליזא

 אויף ניט װאס ,ךער כןאנן ,בעטראכטק גוט זאלל מען אז
 ^ענשיל^ער א-נ-ארימער לטשל אט ,אויןד נוטצען ןךײנגען וואכער,

ק בארף ב א ײט, זײן צו נויטהיג רובעל ?גטליכע ה תי  כןאנן;גר װאם א
 אױסציהק טאנןע זיך ראף כןאנן אונ;נר ? כןךעען ניט זאל ערי אז טהון,

 עטליכע ך מיט אונ געבען ניט ךאף וועט וױיל״קײנער גאס, אין
 איהם דאןז מען רא^עװעט וואכער יף1א איהם גיט טען װאם ,רובעל

 טהוט כילואה דער מיט אז ,^עװיס ®אר׳טטײט .ער אונ לעבען דאם
ה1ט א איהם מען ^.

.טובה א געווים -
 מיט געעזאפטק האבען גיט טיר פאםט אזוי ךאןז אונ -

ד׳ פךײכער, ארימע ם ם ץ ננן ו . פון אי ;דיטכײן ומישראל הי . אי ט, א  ג
 ,גאט פאר ווי מער נאןד וועלט א פאר זיין ױצא דארף טען ,לײטו פון

 דערײן מיט זיןז אללײן זאלל איןז ווען ,געװען רוהיגער סןז א װאלט איןז
.גע׳טאפטיגען דארפען }יט

»טאכען עםי טען קאנןז ווי ^א -
 п ,^עפונען האב איןז וואם ,פלאן ךער טאקע איז דאם -

עלק ? םךסור ךעם ברוןד ,קאנםט  סךסור, אונזער פאר מאכען איהם מיר וו
ס1ל ךי מיט ער זאל  )אלל איןד אונ מאה^ען, ךי $ײ ערי זאלל ,רײךען ה'

ט גאר פון ךער . וריםען ני
. .כ'לע$ען פלאן גוטער א - .

 פיק ו איטפכאווק זיןד ^ללײן שוין גועםטו ברוןז׳ן טיט אונ
ץ קי ט. ײ ט דאם איז גרויםע ^רן . ;י

? נןײם איןז -
 צו וואןד אללע אײנצײכנען אונ ביכעלע א טאכען וועםט ת -

עיז וואס אונ ^עיען אידט וףנסט דו וואס ,געלט דאס םדרה ױנךער
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 .מיישען ;ים ;אר ךערײן אין זין? װעלל איןז אונ ברײנגען ךיר ועט1
? מרוצה ביםט ,?נם געפאלט ךיר

? װײס איןז -
 וועסטו— ברײנגען וועט;יר ,גרויסע ניט״קײן איז ארבײט ךי -

.ניט - ניט אז אונ פער#רײבען
.פרובען כןאן איןז לאזמי -

ען אויף מ א ען ט .שוןער ךעם ךערצאהלט פלאן פון זײ האן
ט אנדערש גאר האב אי־ - עװער דער האט — מןרעבינט ני

т  Т • י « • г I *  Т

 װעמען פנים ווײסט״עלפל ת :געאנטפערט ךערײן אויף ח;ים, גךשון
עלט? אנשלאגען ג

ט ךערײן אין זיןז וועלל איןז אפער - װעט לײא ,מישען ני
.ביכעל ךאם פיהרען

י3א ‘1 ים1א עסז מאכט וואם ,ח זײן זאלל ,ליזא זײן זאלל - |
ה אוועק זאלל געשאפט ךאס ן ־ שו .י

 שטאדטיל אין שױן מען האט ארום צײט קורצע א אין
געלט ?ןךיעגען מען כןאנן הײם׳ם גךשון מענךיל פײ אז געװאוסט

.םךסור זײן איז ברוןז אז אונ וואכער אויף

* *
*

זיןצ דואט ער נרר ,וואכעךניק א געוואךען איז טענךיל
 אין קוקען אךײן לי־עי פךיהער ווי האט ̂ער , ,געאנךערט ניט

ר, פ ס ךעם מיט ךיםפוטיךען פחוךים, אךים םיט זײן ח31מר> א
ךער אױף בײנאנף קלאגען: זיןד אוג ט׳טולם׳ען בעקאנטען אײן

.כישיפלה
Т Т I

ער שט;;קעלע א םיט ארום אפטער ער שפאצירט איצט נור  איי
םעל ^עװאךען איצט ערז איז אויןד גאס. ךער ען ,פוללער איי כקאנן ןן
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 נריוים )א כרם בעל א װערען ער וועט צײט ךער מיט אז ,האפען
ד. בכבוד׳יגער א בויכיגער(, אי
 הצטר־כות זײנע האט ^ער ,ניט ער האט סיונה פון זארג .קײן

שק א נאןז ם׳בלײבט אונ ב׳טפע .כןעשענע אין גךא
ט נעבוירק האט ליזא  װײטער נור ,קינד א נאןז לאנג ני

.צער אפיםעל טאקע >נר האט ךערפון , מײךעל א
קינךבעט נרר ,ליזא פיהרט ביכעל װאכער ךאס  ״אין פאר אין.

ען אללײן טענדיל האט בריךה״ שךין .נע
 פון ער האט נןלעמעני/ט אײן נור , גוט געווען אלס ם׳וואלט

.פארטיג ניט אלם נאןז איז ^אעמא ךי :/גזרײןען
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: ארויס זײנען אויטנאבע ךער פון

ן א. פון בילר א באד״ אין זאװאד ״פון (1 א ז נ ע ב ע .ל

ג י. פון טעשה א בוך ערשטעס פראצענטניק״ נײער ״דער (2

, ״ ״ ״ בוך צװייטעם פראצענטניק״ נײער ״דער (3
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льна, И. Гойдо, Новгородская ул., д. Янковскаго.

:בוכהאנדלער פיר אורעס

Вяль и а, I. Шрнфтзетцеру, ЛидскШ пер.
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