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.ךרײ שלאגט זײנער ךער
 אױ װאפ ,שלאפצימער איהר אין ליעגט זי ,ניט זיןי שלאפט ראזען
 ליענט ,זייךאזע .מאנד ךער פון שטראללען בלאםע ךי פון געוואךען בעאיבטעט

 זיןר שטוי־םען נעךאגלןען שװעהרע גילײ מי ,שװאךצע אונ ,בעטעל איהר אין
.ישלאפען ניט לןאנן זי ,זיננען איהר אין

א געאפענט, אויגען ךי האט.םיר צײט ךי שנעל -יווי זיןי זי טךאכט - י -
 ,א • נעווק יעטצט ביז בין איך פעךנארט ווי ,פעךפיהרט ווי ,זעהען זאלל איןי

 אזנ װענןק אויף ךךימעל פון מיןל געאײלט ת האסט וואפ י צײט שלעכטע
 די ׳ צווײפעל ךער איז אפפוליןד .פערטרײבען אײביג אויף ההע מײן דאמיט

̂ל ,נםיםה ביטערע  מיר איזדענן ״וןישען״ טױךטען .קאלטען פונעם בעשער פיי
? איצונד איך ווײש װאס אונ ? געװען ליעב ניט ,אנגעגעהם ניט צוױיפעל מיין

 א, - מײגער ניט שוין איז םאלאמאן אז ,וױיש איך־ ,גוט שוין ווײש איןי ,יא (
!שרעקליןד ווי ,שױךעךהאפט וױ

.פי£יר שלאגט זיינער דער
 דער ,וױעדער זי טראכט - געװען אונז בײ איז ״ער הײמיש ווי -

 ליעבליןד ווי ,פרײגךליך ווי - ,צײט גוטע פעךשװאונךענע ךי מאגענךיג
 ;יר אז געמײנט, באמת האב אין־ אונ ,בעהאנךלען שטענדיג םיןי פלעגט
 דענן וואם פאר ? געכןאננט מיי־מנן אנךעךש ךעגן אין־ האב - מיך, .#ם למגבט

 פךײהע גאנצע זיין האט.#ר דענן וואם פאר ? געזובט פךײנדשאפט מײן האט#ר
 האט.?גר .(בעמערכןט щ האב )איןי - ךעגן װאס פאר ? פעךבראכט אוגז בײ צײט
? געךעךט פלאמענדינ מיר מיט אז־נ געבלקט ךאךשטיג־פײעךךיג זא םיר אויף

 פונקט געשטןמט ,געװען שטילל איז געזעסען הויז אין ױער איז
 ים1ק ; פעךטראכט פערטרױעךט, געווען איז.ער צאהלען, נןײןצװיי הןאגן ווי^גר
 וואךטער איהם בײ זיןד האבען מאנען פון - פעךבליבען אלײן מיר זיינען אבעו

 אץ דענן איןי האב ? נערעךט אללעס עם האט.;יר וואםי לי.עב אונצו ,גענומען
 ׳ געווען בין איןי נאךיש וויי ,א ,נאר ? צװײפלען געקאננט פאנטאזיעס מײנע

 זײן נאר געזעלענשאפט מײן אין האט אז.ער ,פעךשטאנען ניט נאר האב איך
 מיר האט מאכען לוסטינ אנ־יסעל זיך אום ,פעךטוײבען נעװאללט טרױ^ר |

ווי ,א .אלי^בליכק ,שמײכעל אפרײנךליכען ,װאךט אגוט פער.קארגט ניט
אוגגליהןליך



 אבער אווערךע פאר וואם ! געםאבט דאמיט מין־ ער האט איצונד אונגליקלע־
 נאר איהם בײ איז עם ? העךר איזנגען בײ העךץ פרײלענס ךאס האט

 ניטבעטראכטענד ,אוועק גאכהער עם וואךפט אונ אן זיןד שפי^לט ,אשפיעלכען
 אלס פיהלען שטאנד אץ מעהר ה/יךץ פןלײן פרײלענס דאס איז פי^ללײכט

,זײנם  אײגענעם ײן1 זוכענךיג ,צײט לעצטער ךער פדן העךר יזנגער ךער .
 מענשענס א דאמיט #ר פעךװאונךעט פיעלײכט זיננען אין ניט גאר האט ,הענוג
 װאם ,ווערען געהייילט אויש כןאנק מאל _קיין שוין וועט וועלכעס ,העךץ

 מאנסבילין די הערצלאז ווי ,מאךךערליןד ווי ,א ? איהט דאס אינטרעסירט
. ? זײ ליעבען אונ זיי מיר גלײבען ,זיןד דאכט ,וואם פאר אונ !זײנען ..

 פענסטער, נעפען אוועק זיןי זעטצט ךא .ליעגען אײן ניט הןאנן זיא
.טךאבט אונ הימעל גרוישען אין הין א ווײט זיןי פעךקדקט
 איהמ דענן איןי הא־ ? ךערײן שןלךיג #טוואס סאלאמאן אבער איז -

 געצװאונגען דען מץי #ר האט ? מיר צו קומען זאלי ג^בעטק/יר ניט מאל י^ךעס
 ,נײן ? נײטהען דען איהם איןי קא;ןז אךער ,גלויבען באנןען שטומע זײנע

 ,.נךיגער ניט איז ךעם אין שולךיג ,שולךיג ניט גאר דעם אין איז סאלאמאן
 העךץ טיין אונ געבראבט מיט צוזאמען אדנז האט וואס ,צײט שלעכטע ף נאר
 מענשיען צונדיף דו בינךסט אפט !צײט שלעבטע ,א ,גענומען ארויס מיר בײ
 פרײד אז־נ גליק מיט אבליטץ אזנז דו גיםט אפט ,צושײךען זײ נאבהער גךי
.וועךען פיגשטערגיס ךי ךאפעלט זאל נאבהער כדי . . . !

.פינף שלאגט זײגער ךעל
 וויא זעהט, אדנ פענשטער נעבען שטעהט ך: ניט. שלאפט ראזע

 ,ניט אויך מען שלאפט הויז גרוישען .קעגעגדען י^נעם אין ווײט גיט דארט
 מיט איז ,בעלײכטעט איז הויז ךאס !אונטעךשיעד ךער איז אבער װײט ווי

 דער אונ ,ניט אריך איצונד מק שלאפט דאךט .פול פךײדען אונ מענשען
 ̂קאנען זי זאל ווי אונ .פעךיאגט שלאף דער אויך ראזען פון איז טאקי פאר

 רשע דער ווי רןאנקאךיךט, שלעכטם ךי וןי זעהענדיג ,װערען אנטשלאפען
 אין ךאךט וועךליג ,שלאפען זי.ךענן קאנןז ? בעגליגןט אונ בעזיעגט המיד

 פאר דער דענן צוי װאס? פאר אזנ ,ושמחה ששון איצוגד איז הויז יענעם
.כלוט אונ טהרערען נאר דאךט זיןז גי^סט תמיד זוײל . .  וועניג נאך צו !
 װאם ,מענשען ךיקע יענע פון אײנער איז שײנ^ער ךער יצחק נעקיב וואס

 נידעך־ אדעמע, אונגליקליכע, טויזינדער אונ בױד אין אויבענאן זיטצען
 זײנע וואם ווענינ נאןי צו ;פידוות אללע מיט זײ שלעפען טענשלאך געשלאנעטע

אונ פו־לער װערען אוצרות זײנע אונ תמיד איהם בעגלייןען דךכים שלעכטע
דיהער
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אונ גר

 בלןטיגע זיין הןאנגען זאלל ער זא״עךהײבק צײט ךי נא־ איהם זאלל - ךינןער
.ווישען אפ נלשמה אךײגע מיט האנד שמוציגע  שלעכ?ןע זיינע קאננען1זאלל ער ,

.פעךךעקען פרוכת אהײליגען מיט מעשים . .  ךיק ווערען מענשען שלעכטע !
 נאןד זײ העלפט ךאם אונ געלד פרעמךע פון ךײןד ווערען , בלוט פרעמךעס פזן
 נשמות שטאנד..עהרליכע אץ אויןי זײן ,גךאסטע ךי ,שטאךנןשטע ךי זײן

 זי קןאנן אללעם, ךאס זעהענדיג ךאזע זי, אוג ,קו־יפען אפ ,פערפיהךען
 £31}?אי דאךט וועךענד שלאפען דענן זי קאנןז ? ווערען אנטשלאפען ךענן

 טײוועל דעם גראשען א פאר סאלאמאן ליעבער איהר פערקויפט הויז צוױיטען
 גאגצען ,זײ/יר פעךקױפען מענשען װיפיל ,געלד פעך^לוכטעם ,א ? גשמה ךי

 פאר אונ ! געלד פעךפלובטעס ,ךיר פאר נאר זעלע אונ העךץ זימיר ,לעבען
 אין ניט נאןד איז אליין געלד אז ,נוט שוין ווײשען אלע זיןד דאבט V וואס

.מאבען גליקליך מענשען דעם שטאנד . .
 נאןז פיעללײבט איז אונגליק דיץ י סאלאמאן ביךנער ,סאלאמאן י א -
 וויעךעף זיןד אונ זיפטצענד געשריהען אויש ראזע האט - !מײנעם פון גךאשער

 אל׳ץ געגאננען איז ווענן״ער געזעהען איהם איך האב הײנט פעךטואכט.:
 איז אהין .(געךיעסען ארויש זיפטץ אהילכיגע העךצען פון זיןד האט )ד־עךבײ

 איז טרויעריג._.ער ווי ,בלאס ווי ,א ,גקעהען איהם חאב אי־ ,געגאנגען ?ר 1
 ,פעךליעבט גאר בלױמען אין איז אז ,ךאך מעזאגט V װאס פאר אונ !נעווען

 פעך־־ אז אפנים טרױעךען?“ צו _ער־ האט װאס טא ,פעךןלענדעניש ביז אשז
 איז, ךאס ווי נאר זיןי, פערנארען דער ווי גךיננער איז צווײטען ךעם גארק

 בלױמע ,זי .געלד פאר געק־יפט אפ שוין איהם האט מויד העסליכע דאם
, ? איך אונ !איהרער .איהלער. איז סאלאמאן אז ,צוזאגען רעכט שױן האט .! 

! ? טראנען אךיבער נןאנען ?ןס אין־ וועלל
.זעכם שוין 'טלאגט זײגער דער
 איהךע אין פערזובקען פענשטער נעבען ראזע שטעןט אלץ נאן־
 נעבען זי שטעהט אלץ נאןד ;נעדאנקק קװעהךע בלײה ווי ,פי;שטערע
 אהן שטערק װאן ,היםעל בךײטען גרוישען, אין ארײן קוהןט פענשטער,

 אויןז קוכקען זײ אז ,איהר זיך דאכט אזנ שטראהלען נאן־אוג פיננןלען צאהל
 אונזער ניט פעךקויפען אלײן מיר נאר :איהר זאגען אונ איהר מיט רײדען ,איהר
גליקי• אללעמק פאר שײנק מיר נאר ;נעלד פאר ליכט

 ךי ,שוין זיץד באמבעלט רןאפ׳ף איהר ,מאךט אוג מיךט שוין איז ךאזע
 דאכט אונ.^פ פעגשטער, געבען אלץ שטעהטנאןי זי אונ זיןד, נןלעפען אױמןן ,

זײ ,איהר אויף קוכןק אזנ זי זעהען שטערק ךי היםעל פון אז ,איך<ר זיןד
קוקען



 או־נזעו אויף זײ עהעןיז זי, ווי ,אועלינןלעכע אזעלכענע וױפ;?נל אונ ,קונןען
.װעלטעל פיגשטערע ,נןלײנע , . !

ע %{ כ ע ל ק י ל ; י ם ד אי סנ

І-' י:
זג$

 הויז אין שײגנןער דעם יצחק יעקב בײ אונ ,טאגען אן שוין הײבט #ס
 איז דאךט וואס ,יעךערער .ושמחה ששון ךאךט ם׳איז .ניט נאןי מען שלאפט

 תאט יצחק _י.עקב ךעגן .פעךגניגען מיט פול אונ תענוג גךויש זיךפר צושטעלצט
 אקינר ,אלעמען זיך צו פערלאךען האט ,געגעבען ארוישי מאלל הײגטיגעס ךף

 ,בראנפען מיט אנגעטחננןען יעדערק האט ,געלאזען ניט וויעג אין פשוט
 יעטצט ביז נאןז מאל _קײן ווי איז ,נזטען אללךעם מיט געזאטיגט ,ווײן מיט
 חדזש? דיער איז וו־אס .געווען ■יעךערען צו געלאזט צו אוג פרײנדליןד ,נוט

 נעטט אונ ,טאכטער אײנציגע זײן פאר תנאים שרײבט ■у? י אקלײניכןײט ?יפעם
 זיןי האנען פי^ל אדנ ,קינד ארים אײן אפילו איז &ר אמת, !לײט אז_א !אחתן
 זא איז וואס ,יצחק יעקב ווי ,מענש אז_א קומט ווי ,מיװאונךערט טאקי

 ארים אײן גאר נעמען אדנ פי.על זא בךיינגק אויש זאל - ,געלד צו■ דאךשטינ
 נאר ,מױחםים אלטע אדער גגיךים מיט זיןי זײן מתחתן וןאללען צו ניט ,בחור

 איז םאלאמאן װי ,אזעלכע אפולע עפעס .אזעלטענהײט דאך איז סאלאמאן
 איהו בײ נאך איז אשטאךטעל איז ״ביטעו״ זיגד זיןי דאכט ? ״ביטער״ אין

 אםענש ףןז מיהעט אוג הארעוועט וועסטוועגען פון אונ ;מגװען ניט מענש אזא
 געזאגט יעטצט ביז האבען צינג באזע אפילו ? נןינדער ױינע לי^ב צו ניט אויב

 אײנציגעס זײן מיט ווײב זיין פערקויפק יצחק ^עקב װאללט גךאשען א פאר אז
 זיןי זײ זאללען ? צינג באזע _קײן ךײךען וועמען אויף נאר ;צזזאמען רקיגד

 צוי/גדעה׳ פרײנדלייןז י.עצט איז יצחק יעקב וןי ,זעהענךיג ,שעמען יעטצט
 ברידערליר» גאי אךעמעלײט אלע מיט זי־ך העצכןעט ,גאשט אלע מיט טאנצט

щ ,אין טאלאמאן;.ען, פאר דער ןעװאונךערק צו גאר כ׳לעבען, איז 
 אויף שױן פי^להאבק ;צובעװאונךערען נעהאט .כןײנער האט ,געגענטהײל

 - , איל.ם פאר ^ךניךעךט שוין זיןי האבען אנךערע ,מיט.קנאה געקוגןט איהם
 אין ארײן אויןל שוין זיןו זעטצט ,ער ךאסה׳־יסט, אנגיד, שוץ ךאך איז

 ךיא ,זײ אונ בײבעל, ךיכןען אויפ׳ין האנד ךי געלײגט צוגויף זיטצען װעט בויד,
 א1א ?־ליק א • טךאגען פלייצען ךי אויף םוזען אויןי איהם װעל^ען ,ב;דנע

 (קווןצער א מיט אז ,נאןי געדענקען אללע אפילו !זוכה זײנען אלע ניט נליק
האטאסןי אונ געווען, ב^ל'ענלה א?ראסטער’יצחק מ^קב איז צוריק צײט
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 זײן אז ,ןעװאוםט גוט אפיא ס׳איז ,געלעבט אפ וועגענם אונטער יאהרען אונזעי
 בייהײנטינק אונ נןוו־עלע בלוטיגע א פזןזעהר נןוועלט רײכטהוש פלוצים׳ךינע

 בלוט שטראמען טויזענךער ווײל מער, נישט טײןז אנרויסע געוואךן איז״עס טאג
 אײדעם זײן נעוואלט לײט ױננע פי#ל האבען דאןי געפאלען, ארײן אהין ױינען

 אזג נאךיש ווי געזעהען, נוט צו דער נאןז האבען זייא כאטש .װעוען
 וועלכער ׳ רײכטהום אז_א - אקלײגיכןײט ^פעס נאר ,איז טאכטער זיץ העסליך

 מאלל צוױי אז פעךשטעהן,י צו פערשטאגד אשטינןעל נאר האט ױאס ,מעגש
 יעטצטיגער אין געלד פון טאכט ךי נייט װײש - ,איךעאל ניט איז צוויי

 איז סאלאמאן אז ,געװאזסט האבען וואס ,ךי אפילו ? צײיט געבילךעטער
 ניט איהם צו איז לעצטע ךי אוג ,ךאזק צו געווק געהער ארײן אשטענךיגער

 דענן ,בעשולדיגט ניט ,בעװאונךעךט ניט אויך איהם האבק - גלײכגילטיג
העלץ, דאס ? דענן וואס !נײן געלד? פעךנומען? איהר ביי האט״ער וו־אס
ה ךי ,לעבען דאט  נאר.קינךעךשע ם׳איז !לןלײני_קײטען , щ - טרײםט אוג ח

!אךרימנר וועךטה ניט גאנצען אין ס׳איז ,זאכען
 אונ ,גלינןלעכםטען פאר,ךעם סאלאטאן׳^ן גערעכענט אללע האבען זא

 אויפ׳ן ,טרױעךיג אזוי ,בלאס אזױ עפעם איז סאלאמאן נלינןליכסטער ךער
 גאנצע דאם אז ,פעךכןלאגט זא איז זעלע זײן ,שװעהר אזוי איהם איז העךצען

 זיןי קזפןט ווער ף ;יס זעהט אבער ווער ,ניחא ניט נאר שױן איהם איז לעבען
שק ? ארום זעלכעס א אויף ךאס, פוטץ, דעם גלאנץ, למגבךעם האפען םענ
 אלײן םאלאמאן זאגאר נאר ? щ איז דאגה וועמעס - אבער תוך אין וואם
 ער .פאר יעטצט קומט הערצען שטיךמישען זײן אין װאס ,ניט אויןי וױיש
 זײן אךנ ,געווארען גהינם אגאנצער איהם איז העךץ זײן אז נאר װײש

̂קאפ׳ף .פעךדולט איז .
•у.? ווי ? איהר זאנט װאס חתן אויפ׳ן ? איהם אויף איהר זאנט װאס -

 איך«ס ם׳איז - מעשים אן גיט ,אקאךסט זין־ נןווײנקעלט ווי ,חן מאכט.^ס
,פעםעךנןט יא האפק וואס ,אײניגע האבק געךעךט זא - !דועניג גאן־
,טרו^ריג גאר איז מנןנא, זײמגן אלל^ וועלכען אליין, שמחה בעל דער אז

г г :פערצאגט!  ?
 זיינע אונ פעגשטער נעבען שטעהט פעךװיסטעט ,פערשטײנעךט

 עסזימאכט װאס - נאר * זײ זובען וואס אוג ,ךרויםען אק זזכען.^טוואס בלינןק
. ? לעבק אים ניט זוכט ווער ? אוי׳ט . . 

і סומאטאכע נא^צער דער צווישען זיך האט - ? ראזע טהוט.יעצט וואס - ,קוז־צער
 ? מיר װעגען איצןנד זי טראכט װאס - גע׳ננב׳עט אךײן אגעךאנק איהם בײ ־אטיאםך
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ךענן, פיהלט ? גלינןלעכסטען דעם פאר מיןי אללע, ווי ,אױך זי רעכענט  זי
 דאןו װײש זי נאר ? איצוגד איץ־ בין פריהער ווי מאלל טױזיגדער #לענדער אן

 איז ךאס - איהר צו לי#בע נרױשע מײן איהר איז בעװאוםט גיט ,נישט גאר
 מיט וואס ,ניט וױיש זי אזנ ניט לײדעט זי כאטש טךײםט,יוואס אײנציגער טײן
.געלד.. איןי נעם זעעלענלײךן מײנע פאר אז ,ניט װײש זי ,פאר קןמט מיר

,געשפי^געלט אפ זיןי פאראלעלען צװײ האפען אויגען םאלאמאךם פאר
? בעזי^גען צו• שטאנד אין איז ווער אונ נעלד אונ אועמוטה בליומע אונ ואזע

 פער- לי^בע מײן איןד האכ צײט לאנגע א - זיןי טךאכט - \ א -
 שוועהרי זא מיר זי איז ךאך ,געךעךט אויש ניט אוואךט ,נעטראגען בארנען

 לןאגנען נאןי לאנג זי איןי וועל אונ ,מינוטען ױיטצטינע ווי געווען, ניט
 אפשר ? פעךבארגען איז זי אז ,װײש װער נאר ,פעךבאךגענעךהײד טראנען

.וואךטער _קײן געפיהל מענשליכער דער גאר ךאךף . - י ראזע ,א .
 געגאנגען צו איהם צץ ם׳איז ,געווארען געךיעסען אפ זײנען מחשבות זײנע

 - ננענן/ײךעט דײטשעךיס האלב אונ פאנאטיש האלב ױד אךינןער ,אהויבער
 אללע בײ - ;אנט ווי.#ר - איז וועלכער ,שךכן דער װאסעךמאנן איז ךאס

 ךי - אריםטאקךאטכןעס אללע ביי אונ ,לןאפ׳ף פון אויג ךי אריסטאקראטען
 גלײבען״עם אפילו אפיקורסים להבךיל. אתוךה זיי בײ איז וואךט זײן ,נשמה

 ךרךנןי אמלמד איז ער אז ,צאהלען ךער זײ ,דעךפון גאר לאכען אונ ,ניט
 אשדבן פאר זאהן אגעבאלעװעטער.רײבער איותם האט מאלל אײן נאר ,געװען

 וואללט חתן דער ווענן אז ,זאגען צו ה^זה נאןי האבען אפיקורסים די געמאבט,
 בלײבען זײניגע בײ ם׳מוז - מאלל אללע פאר מאלל אײן שפאךען אײן ניט זין־
 האט וםײ סײ נאר .ג^האלפען נישט גאר בױה׳שאפט וואפעךמאן׳ס וואלט -

 פער האנד ךי נןט - אויש עם ךעךט ווי - .ענין ךעם פון וואסערמאנן
 ׳ ראק אלטען אײן ,שליאפע הויכ^ ,אלטע אײן גיקויפט זיך האט ,סקאבעט

 אויש געװאךען איז אונ באךד לאנגען זײן פערפוצט ,פאות ךי געשארען אפ
 שךכן אלאנד איז .ץראז .שךכן לאנד דער װאםערמאן גאר מלמד שמעךעל

 יןאנן .^י אז ,אמיר פאר דער ,װאךט אויפ׳ן גלײןק איהם מיר מוזען
 דײטליןד האבען.?גסי אללע כאטש ,?לאים׳ךיג גאר טרינכןען אונ .;גםען גןט

ט געזעהען, א ה  פאר באךדיתמיד זיין אונ ראק זײן לאטצעךפון ךי -
 אין״ער מיט׳ןיהאנד גיןי אריןש זיןי פוצענךיג אפ אלזא אונ געשטעלט ^ךות
 םאלאמאן׳ען צו שטאלציג טריט לאנגזאמע מיט בערעכענטליןי גאנץ

.גענאנגען’ צז
 םאלאמאן״ען צו צוג^העגד זאגט - ? פזרױערינ אזוי דו שטעהסט -וואם

סאלאמאן׳ם אץ צווײטער דער מיט ;גר האט אויג אײן מאכענףג צי ,אונ
פנים



 וואךט כלה דײן .כלה זײן מיט פךײהען זיך דאךף אהתן - נעקדקט אךײן ונים
 - פעךזארנט פעךטראכט, גאר שטעהםט ה אונ צימער, איהר אין ךיר אדיף

 וואםערמא;ן ? זאךגען צו שױן ת האםט וואס אלײן, זאג .וואס װײשען שדים
 וואךטער ךי )בײ שךכן וועלט איהם מען רופט אומזיםט ניט ,אבי־ווער ניט איז

 איבער איינעם זיי פלעכטענדיג פער פיננער צוויי ךי.ןגךישטע מיט ;גר תאט
 פער ךיןי האב איןי אז אונ .(בארד זײן פון שפיצען ךי גענלאט צווײטען ךעם

 איבעו זיןד מאג וועלט גאנצע ךי ? וואס ,זאךגען צז־ װאם שױן האםטו• וואפ ,ואךגט
 פיגגער לאגגע זײנע אללע у/ האט וואךטער ךי )ביי איןי אז אונ קעהרען

 איןי.( וואךט ךעם ציהענךיג לאנג ,געשטעלט אװעק העוץ זיץ אויףי
 גביו׳ישע אללע זאך. .קײן ם׳העלפט ,ווערען נלײןי מוז גלײןיי :דאג

 אנךערע _קײן ,וועךען געהײלט אלײן מיר פדן גאר האפען פרײלײנם אונ בהוךים
 װײל ,גלױבקױי אבער מיר ,גלײבען ניט טאקי מען אמת״טהאר ישךכנים,

 פאפיךאם זײן у/ האט נדא אנךערער _קײן ניט ,״איך״ בין איך אז ,ווײשק ױי
 װאלנןענפ גאנצע געלאזען ארוים גךליות נוויס םיט אזנ גענומען ארויס מױל פון

 געװארען, כןליגער איז וועלט ךי םאלאמאן? ,■ת םײנשט ךענן װאם רױןז.(
 א.קעךער גאר איז פעךלי^בעניש ךי אז ,פעךשטעהן אננעהײבען האט מען

 ס׳איז אז ,נעװען מודה האבען פהיליזאפען לעצטע ךי אז ,זאגט מען ,שפיעל
 ךיא וואם ,אויןי איצו;ד זאנען זײ ,וועלט דער אויף דא גיט למגבע _קײן גאר

.נזאגט לאנג שוין האט גמרא .  ׳ לעבען מי־ זעהםט п ווי ? דן• מײנסט אונוואם .
 גוט, זעהו לעבען דעם ווײש איןי ווײל ךיר, ישװער איןז גערעכט, זײנען זיי

.קלאהר גאנץ איןז פין ךעם אץ אוג
 בשום אונ נאז אדלערשען זײן געשנײצט אוים האט.ער ווערטער ךיא בײ

ם ,פאטשײלכען װײשען זיין מיט זיך שײךען געוואלט ניט אופן  אין צוךיק ̂.
 ךאפ ,זא פאטשײלכען זיץ מיט אלזא מאכעגךינ אום ,אונ ,לײגען אװעק טאש
 נדלות מיט האט - ,זעהען זיןד זאללען בךעגלאך געהאפטע אויש ךיא

;גערעדט ווײטער
 װעלט.קליגער ךי איז ,מיך ה פעךשטעהםט םאלאמאן ,איטצט -

 ױננע דאפ װאם צו אידעאלען, אללע אז זעהען, ךער מעןהאט געוואךען,
 זיינן ױי ;מענשען דעם שונאים נרוישע ,שונאים זײנען ,לןאפט אונ זיךט ?לוט
 ןדאי; ניט גאר ,כ׳לעבען וואםאיז, לײר; אזנ צרות ,פערךרוםען ,כןרענק נאר
 םעןזאלל.?ס הפכןר, אזוי ניט נאך איז זעהען, דער מק האט ,לעבען ךאם

 אונ ךרומלעניש אײן נארישע ליעב צו ,.קלײני_קײטען ליעב צו וואךפק אוועק
האבען װאפ ,לײט ױנגע רחמנות/דיגע אזעלכע פזן סוף דעם .זאכען לןינדעךשע

נעװאלט



 מיר האפען - ,געכןליגט פי#ל צו זיןי אונ ,לעבען םיט׳ן שטרײטען געװאללט
 ,ױננ נאןי ביזט ךיר, זאג איןד !וועה אונ אןי אז ,געזעהען בעשיינפעךליך שוין

 דיי װעל איןד ,מיןז פועג ,ערקאנגט וועניג וועלט ךי נאן־ האםט ,םאלאמאן
 איז אים מיט זיןל אלץ.קךיגען שלום״ מאכען מען םוז לעבען מיט׳ן ^ךקלערק,

 ,פעךוױםטעט גילײבט מען ,אוים גישט גאר פיהךט מען ,גוט ניט זעהר
ליןי אונ פעךפיהרט  פאנטאזיעם פוםטע יפון ,קלערעניםען פון’אײביג. אױף אוננל̂י

 אךער שכל ניט ,איז לעבען אונזער פון גשמה ךי ךענן ,אוױם נישט גאר קומט
 .געלד זאנדעךען - ,פאר זיןי שטעלען לײט ױנגע נאךישע פיל ווי ,איךעאל

 #ם װייס אי־ .והעליון התדותון עךן גן פונעם שליעםעל ךער איז ךאפ יגעלד
 איןי ווייל אבי-וױא, ,אללע וויא אזוי שךכן .קיין בין איןד וױיל אונ גוט, גאגץ
 אנהױבק עךפט וויללען וואם ,לײט ױנגע ;ילענ־ע מיט מיטלײד גרויס חאב

 ךיר אויף לײג אד-נ ,נוט נאנץ ךיןי קאנןז איך װײל ,װעלט ךער אױף לעבען
 גליק, אגרױםען אגליק, מיר, גלויב ליר, פאי איך־ האב רחמנות, שטאךק

 ךין־ 'איךיהאי יײ ,זעהען זיי מקנא, ךיר זײנען מענשען טויזינדער געפוגען.
 וואם נאך п האםט װאם טא ,אײבינ אויף - פערזאתט גוטען אלךעם מיט

 ךאם האנד פון אוועק ניט וואךף אונ ,נאר הןיין נישט זײ ? וואפ ,צהאךגען
 ,נעגעפען ךיר האפ ,פרײנד גוטער ,אמת׳ער אלס ,וואסעךמאנן איןי װאס

 אונ.קאננען ,זוכען מענשען טויזענךער וואס ,דאם זיןד פון אפ ניט ^זטײפ
געפינען... ניט

 אונ געהוםט אױם נןט זיןז האט געװארען, שטילל איז װאםערמאגן
 פון 'איז י ,לןאגנטיג ,פעךרײבערט ציגארע אצװײטע רעםפעהןט מיטגרוים

 די ניטימיינען׳ זײ’ ״זאללען - געווען צופךי^דען העכקוט ;צזפױעךען רײד זײנע
 האםפערק קאננעןזו זיי נאר ,גאגצע.נןאננער ךי זײגען זײ נאר אז םנענןעס, ױנגע
 כץ יף1דער קשה',ז נישט '^םיאויך ה,אנן אי־ .לאנג שטונדען פלאפלק זיןי,
 דור ױנגען’ פונעם שטרונעס שװאכע ךי דער.כןענען זאל אי־ וואםעךמאנן, איןי
 אנגעצזיגק שטאךק ם׳איז וואו אײנג, װאוי דארט, אי־ בעריהו קוים אונ

 זיך האט ,טראכטענךיג ’ זא - מ״יף איןי ווי ,שוין זיןי שפי^לט געװארען
 פאר וואס ,װיסען צו כדי פנים םאלאמא^ם אין געקונןט אײן וואםעךמאנן

 זײנע מיט .עריהאט געמאכט. לעטצטען אױףךעם רײד זײנע האבען אװירקזנג
 זאל זי ,נשמה ךי איהם בײ קוצלעןי נעווא^ט אויגען .קאטצען זײנע פון בל^ען
 צמ סאלא»אן, ?ר'פערלאנגט,'נאר ווי ,שטײגער זײן אוייף שמײכלען ,םינען

 האט דאם ,געשטאנען פעךטראכט אונ פערטרזי^ךט אלץ איזנאןי ןעװאזנדערונג,
אננעפאנגן: װײטער האטאלזא אזנ פערךראסן ,קרענכןפז־גע שטארק װאשערמאנ׳ען

דו



 פאר בעךאגכןען ניט אלץ נאך מיר ווילםט ,םאלאמאן ,שווייגםט ח -
 דעי ךיר בין איןז אז ,זײן מוךה ניט אלץ נאך ווילםט דו ? ךיר צו חםךים מיינע

 איהר ,לײט ױנגע ,נוט ^ײך כןאנן איך ווײם איך ? פרייגד גוטער ,בעםטער
 מען ,טויךט צום פער׳משפט האט מען װעלכען ,זינךיגער יענער װי ,זייט

 פאפיךאם זײן שטאלץ מיט ךײכעךט ער אונ ,עשאפאט אויפ׳ן יטוין איהם פיהךט
 ,אויןז איהר זײט זא .װאנצעס לאנגע צווײ זײנע גדלות מיט נאך ךךעהט אונ

 פיהרען ךךכיפ אײעךע אללע אז ,גוט גאנץ וױיסט איהר כאטש ,לײט ױנגע
 איהר.לןאננט דאם גווים זא איז שטאלץ אײער נאר ,עשאפאט צום נאר אייך

 איןי זאנ ,כ׳לעבען ,צײט שוין ,סאלאמאן ,צײט שוין .צוךיק ניט,נןעהרען זיןי
 מיר, אז ,מוךה כאטש זײ לאזען. ארוים זיננען פון נאךישכןײטען ךיר,

 ךיר, פאר האכ אי־ אײןי. פון נעניטער אונ נןליגער זײגען אלטערע, אבישעל
 .הײםט אפלה וואם טאקי אכלה, געכןליבען אויש מיר, נלױב םאלאמאן,

 איך װאס פעךשטעהםט ,הויז אין וויךטהין אגרויםע איז זי .ךיר אץד זאג אנליק
 וואס ,פרוי א פון וועךטה ךי וױםען ךער װעסט ׳ װערען אלטער וועסט ? רײד
 וויוטהין א זײן אז וויסען ךער צײט ךער מיט װעםט ,הבית׳טע פעלי א זײן כןאנן
 ם׳איז.קײן ,הןענטעניס אגרויםע איז - קינדער צו מוטטער א אונ הױז איןי

 בעםער װאלםט זאכען, אז.עלכע פזן נאןז לאכםט זײן קאנןזד>- • קלײגי_קײט:
 מײנט אונ ,שפיעגעל לאנג.קעגען ש^ה׳ן שטעהט וואס אכלה, נעמען וואלען

 האסט- ;געבען אוועק מ;וכה ךי איהר מען דאךף פנים שאנעם איהר פאר אז
 װאס ,חן מאכען כןאנן װאס ’ אכןאנןעטכןע .אכלה נעםען נעוואלט - ז_ײן כןאנן

 םאלאמאן ,נײן - ,קלײךער איהךע מינוטליך בײט אונ כןאךיק אויפ׳ן זיןי ךךעהט
 אפעזונךעךע ווארט יעדער אויף אונ קול זײן האכעךט פער האט >דא

 ווייב,’ אזא ,ױננעל א גאר נאך ביסט נײן, ױךישלאך.( גאר געמאבט, ננינה
 ,חכמה אונ .אמאנן פאר אונגליק אײן איז וױיב אז.א !עט ,;גט ,םאלאמאן

 ווײס, איך זאגיוואם איןי חכםה, ווײבערשע טאי ת? זאגסט שכל, סאלאמאן,
 ךאךטען ניט אויב אזנ געפיגען טאפ אין וועסטו שכל, איהו ,,קין־ אין זוך
 נאךישע ,הבל הפל אלעם איז ךעם אויסער דען ,דא ניט עיךגעץ אין איז

 ךער אונ ,;קר1? דעם זעהען דארף מען ,אי^בילדונגען פוסטע אונ פאנטאזיעם
̂קר ? ניט .;נס ווײס ווער ,געלד איז ע

 אזנ נעלד פון װעךטה ךעם פארשטעלען גענוםען װאסעךמאן האט דא
 גאט ;ציהען זין־ װא^טען רײד זײנע נאך לאננ װיא ביז ,ווײס אלײן נאט

 ווען ,געשטאנען פעךטרוי^ךט נאך וואלט םאלאמאן לאנג וויא ביז ,ווײס אלײן
וועלכען פון ,צימער צווײטען א אין רופק אװעק ניט איהם וואלט יצחק ^גקב

אן מ א ל א פ



 אן־נ ױיגער אנאלךענעם מיט פעךפוטצט ,שטאלץ מיט ארויס איז סאלאמאן
.אךײן ציםער צווײטען אין כלה צוזייץ גלײןי איז אונ .נןעהטעל

 האט אמ איהם פזן בעסיער רעךט ווער;נם זעהען דער האט װאםעךמאנן
.פראהלץ־ געװארען איז אונ געגאסען אויס בואנפק ךי צו פערךרום זײן אלוא

 מיט געפרײט זיןד האבען אלע ,געװק גאסט אלע אויןי זײנען פראהלייןי
 V צײטען הײנטיגע באמת מען.?גס זעהט ״װאו אונ ,תנאים״ גלי.קלעכע״ ךי

 עולם ךער געזא^ט, יעךערער האט וא גוט״ ױגהר ,בײדען פאר אגליק ס׳איז
 געוואלט ניט זיןי.?ךגעם ם׳האט ,זיך געוואיגשעוועט ,געטרוננןען געגעסען, האט

-געהן אוועק .

ע די (3 אז ף ב טי ר ש ע ט ♦ מו

 געכאפט אבישעל האט װאס ראזע, טאג, גרויסעי טאג, שױן איז .עם
 / נעזעהען חלומות שךעכ׳ליבע שלאפען איהר פון צײט דער אין אוג אךךימעל

 זיץי איז אןג שלאף קוךצען איהר פון זי האט ;נךוואבט .שוין.עךװאכט האט -
.חלום פותר . .

Т ••

 פעך- געװען נאכט נאגצע א איז .נרעפין די פאפט אונ נאןי ליגט זי -
 ,איהר אױף יאהר אבאזעס איײן, בױן־ אין איהר אכןלאג מסתמא, האװעט

 אוננליק אײן ,העךצען אץ ךיר בריהעניש א ,מול שלים ,אויף שוין שטעה ,נו
 אלײט, ווי געפיהךט אוים האסט מזל, שלים ,נו קאפף.זדײן אדיף ,שונאי-ציון

 װאו .ווערק п זאלפט פערצוכןט אונ פעךפיהךט ,אזוי אױם פיהרען אלע
 וועדק אלע כןרײנק טלעפטע';פעך א עפעס אנלב, נאר װאו ,שײגאץ א גאו
 לאפ, חבר איהר מיט מאכען איהר, צו געהען אלע ,בעקאננט איהר מיט

 װאם ,אױס איהר פון זיי לאכען נאכדעם אונ בארג גאלדענע צן איהר זאגען
 אויף מויל מײן שוין וױל אין־ ,שחצה פערפלובטע אזא ,נבלה אזא ? דענן
 זאל מען אז ,פעךךינט ניט מעהר ךאןי האט - ,זיץ מטטא ניט פי^ל אזוי

 אונ !רבש׳ע צץיאיהר, הוף אפינשטערער ,נענוג אונ בעהאנךלק הזיר׳ש ך
 זי שלעפט מענשען רעכטע מיט ? הינד פון װאללען םען זאליל װאם צו דער
 ניט שטעהן, וואלילען אמותיניט ד׳ איהרע אין וועט ארעבטער אהם? דענן ןיןד

 צײטק ךאסיהײנטיגע איז װאן אונ ,ריידען אויס װארטער צווײ איהר מיט װאללען
 ,נײן :נ_עשריען ,געגוואלךעװעט ,געפילךעךט איך האב מאל איץ ניט ? רעכטע

 נלכים אלע פארי מנןלט א-נ-ערי זײן זאל הויז מײן גיט וויל איןז־ !ניט וויל איך
 האבען מיר מיט זאלען לײט אונ לאגד אז גיט, וויל אי]י ;שאךלאטאנעם אזנ

איהרער, טאטכןע דער אז^ר ו_ק;ם, חי שרײ ,םאך טהו נאר צופזהאן,
* אכרענענעם



 ,לעב איך צײט .צוזאמען זאן־ זײן מיט כןאפף אין אויןי איהם אברענעגעה
̂ס ,געזעהען ניט ,__ער װי _קאךטאפעל, צופואהךענע אזא איך האב  איהם ארט ?
̂אלען ?ןרענקען אונ זאכען אויןי, מין־ у? ךיך?זאגט איט ״וואס נישט. נאר  ז
 מק װאו* ,פערדךיסען ניט щ זאל אבער ווי .עולם של ו־בונו בײדע זײ

 איז? וואס ,טהון צו אונז מיט נאר האבען אלע ,שטעהט מען וואו אונ נעהט
 וואלט איך .געהאךעװעט אויס у.;האט גאט-בענש א זאך, א איהם בײ פראן
 זאגען/ װאלטען אילע ,לאזען ארויף ניט שוועל אויפ׳ן שהצה אזא לאננ שױן

 רחמנות םעג מען אויב אםור שאךלאטאנהןע, אזא אױף ;גערעכט בץ איך אז
 ךי נאך װערען געריעםען אךיס ,זיך װאלג^רען פרובק וואלט זי א, האבען.
 זלגען אין איהו װאלט щ געװאךען שטילער אפשר זי וואלט ,טאג אונ ;אהךען

 פעהלט װאס אבער איטצט .איטצט ווי ,נאךישקײטען אזעלכע ליעגען ניט
 נו• ׳זי בושעװעט נו ניט, איהר געהט ^אךיגע_קדהות צעהן אז םעהר איהר?

 פער- אוג פעךשוואךצט ,אויגען די אז־;ז פערשוואךצט אוג זי _קאמאנךעװעט
 א בין איןי אז ,נאך .זאגט ,תרח אלטער דער , у; .װערען זי זאל ביטעךט

 לעבעגךיגעןהײד• ב׳ייםען זיי זאלען אונ^קךעשען שלאגגען שלאנג, א ,הולטײקע
אגאל,’ אויך האט וואראבײצ;קעל א ? בײז _זיין ניט אבער מען וויאנןען

 בעםר זיאויןי וואלט אמהות, ךי פון אײנע דא געווען אפילו װאלט אז^ם אוג
 צושפלזנגען, צוזעטצט, וועךטדאך - ניט מיר איז וועה - הערץ דאס .געווען ניט
 ױו־ישע _קײן צווישעןי ,ךרכים איהרע אויף קוקענךיג גאל ךי ךאןי פלאצט עם

 סאלאמאנן, מיטן אחם.נעשלעפט פיל אזױ זיך האט .אזוי ניט זיך פיךט טאכטער
 מען האט סודות פוןזײערע איז. וואנען.?גר פדן אונ איז ווער.^ר אים ווײסן שךים

 ,געװענךט אונ געקעהךט נאר זי־ האט מען װאו שטאךט; נאןץ אין געװאושט
 זײערעיכןאפ׳ףו. צו וועה אונ אןד אז סאלאמאן״ ,״ראזע געהאךט נאר מען האט
 ארען, ניט מיןז זאלל щ ,אײנם טענה׳ט - לעב אין־ צײט -׳נאר אלטער דער
 איןד אונ פעךךרעהען שוין זיןד זי וועט ךא אז ,געמײנט אויך שוין האכ איך

 האב איך \ אםוף נעמען זאלל - שלעכט גוט, ווערען, פטזר איהר פון וועלל
 טריפה׳נעם זײן אויף קוקען כאטש ,הןבוד כל מיט געגזמען צו שארלאטאן ךעם

 פץ איך װער אט אט, געמײנט, דאןי האב איך ,געקאנט ניט איך האב פךצוף
 אויש גאר זיןײ לאזט ,איהר צו אכןלאג ,פלוצים ,נעלײזט אויש פײךען פון זײ

 א מיט תנאים איז אי־הם בײ ,טוב יום טאג אנךעךע ף אמאל מיט דיר נא ,אטײןז
 הויז אױךישע אין זיי מאג מען אויב אסור \ _לײט ױנגע הײנטיגע , אт ,אנדערע

 שעמען ,מזל שלים ,אויף שטעה ,נבלה ,אויף שוין שטעה ,נו .לאזען אױין
^ר’ !פאלאמאן אוים !אהא .ארײן האלדז װײטען דײן אין זיך דו דארפשט

האט



 אנךערעי דער אז ,ש:כאט זעה ,אקאךםט זעה .געלאכט אויס אױך דיןי האט
 אפילו אז ,זעח .צײטען געכע אין וױןךען п זאללסט משיגע ,םשוגע ניט איז

 פון בעשער אונ שאנער איז אבעזיאנע מאזםע ךי מויד, נאךישע בליומעךי
 אלעבעךיגעדאךפסט אנטהון, דא־ זיןי ךאךפםטו םשונה אימתה מזל, שליס ךיר/

 , הארען שוין ת וועסט דרויסען אין ארויס נעה אדרבא ,בעגךאבען ךאןי זיץי ת
 אין גאר נבלה, ׳דו זאללסט האךען ניט אזנ ,זעהק ניט זאנק, לײט װאס

! צײטען געבע
,מוהמע איהר װי ,געהארט ראזע האט ,בעט אין נאך לי?נגענךינ ;א

 איהר ווי ,אײבער אויפ׳ן טענה׳ט צו זייןד האט פרוי צווײטע פאטער׳ם ךעם
 וואס מיט אונ ? איצונד צו.ענטפערען איהר זי האט וואם ,שטענךינ שטייגער

 טהרערק _קײן ? העךצען איהר ’ פזן שווי^רץנןײטען ךי זי;נךגךינגערק הןאנן
 זיןי זי האט האחךעויי מוהמעס איהר הארענךיג .אויגען איהךע ניט האבען

 פעך־ יענעם אין ,זכרונות איהךע פון האךיזאנט ךעם אין פעךקמןט שטארק
 ,ליכט אײנצינע _קײן שײנט щ װאז ,הימעל כמארעטען פער ,צױנענעם

.פונק אײנציגער שטראללט_קײן щ װאו
 מוטטער איהר ווענן ,צײט גוטע ,אלטע יענע איצונד זיך ךעךמאנט זי

 אונ נעלמנבט, ױ האט פאטער ךער פלאמענךיג ווי ,נעלעבט נאןד האט
 זכרונדת אזעלכע א, .געװען ,ראזע זי, איז בײדען זײ בײ נעטריי װי

 איהר איז געשטאךבען לאנג שוין !װאוגדען פעךבלוטיגטע ךי אױף זאלץ זײגען
 אויף געווארען פעףשװאונדען ,נליק איהר ,רוה איהר איז לאנג שוין מוטטער,

 ניטגעקלאגט,. האטךערפאטער מוטטער נאךאיהר לאנג .אײביג אױף ;אײביג
 ,זי־ין וויעדער ךער ניט גאטט טאר מק ,ױד אפרומער ךאך איז דערויף

 האבען ךאןי מןז מען ,נעקאנט ניט אויך .ער האט אפרוי אהן זיטצקי לאגג
 אן פםה אסדר ווי ,פגים אײן האט הפית׳טע בעל א אהן אהויז ,הבית׳טע בעל א

 ווי ,מוס זי וועלכע ,מוטער צווײטע א איר צו אנגעקוםען באלד ס׳איז ,אמלכה
 ניט щ האט זי נאר ,ליןיבען אונ אכטען ,פעךבאטען איהר האט פאטער ךער

 ,ךערויף געפלאנט ,געמוטשעט זעלבסט זיןר האט זי כאטש ,ערפמנלען נעקאננט
 איבעךיג. אונ פאטער איהר צו שוין זי איז ьѵш.פרעמד אז ,געפיהלט האט זי

 אוג .שבת אפילו ניט ההט וואם גהינם, א װי איזנעװארען וואס ,הויז זיאץ איז
 נשמה שולךיגע אןמ איהר גהינם העלישען דעמ אין זיןד האט אן ךאמאלסט פון

 איהר פון כעס ייעדער פאר הינךעל נפרה ךי געווען איז אונ געלײטעךט,
.מוטטער צווײטע

וױ באז ,ױךינע ךירןע א אקורצע איז ,מוטטער צװײטע איהר ,ננענדעל
א



 געיטטאלציערט האט זי .אלײן לילית ווי שלעכט פעךוױלךעט, אונ שלאננ א
 װעלכע ,פערעל בינללאך ךי מיט ווי ,מעהר נאך גײדער ךינןק איהר מיט

 גאנץ אונ ,שלאפ-צימער אין זאגאר טהון אוים געווען שוועהר איהר פ׳איז
 אביםעל אטעשה ,״אןי :פאלגענלעש הארען מאלג^ן פריה אין זיןד פלעגט אפט

 האב איןי ? דערויף מען וואס.זאגט ,טהאן אוים פעךגעפען פערעל ךי איןיהאב
 גאנץ, - װײם. אײנציג שיטען אוים זײ אונ צערײםען אבאנדעל גע^קאנט ךאןי

ס, אללע, ף אנ ם אנ
 זיןי האט זי אז דעךצאהלט; אײניגע האבען א?געקומען איז זי אײדער

 זיא איז עקרה א אז ךעךצאהלט, אױך האט מען ,געגט טאננען ךרײ םיט שוין
 אנגעקומען, ״כיטער״ אין איז'שוין זיא ווענן נאר םבה... אבעוואוםטע איבער

 גוטע, ךי ״גנענדעל :געחפען זיא האט מען געהאט, גאמען אנרויסען זי האט
 זיא האט צונעטענישק אלע ךי קאפף"ז מאנםבילשע ךי כןלוגע, ךי ננענדעל

 לער געלד, ־פךעמךע מיט נאר שטענךינ געווק ןי איז נוט :פעךךיענט כשר
 זיא איז גאבאי׳טע א ,גראשען אײנצינען _קײן מאלי לףן געלײגט צו ניט בײ

 ,_קבצנים ,לײט ארעמע פאר נךבות ןןלײבען נענאנגען אום איז ,געװארען
 פזין ניט ױײם .נןײנער אונ ,זאנען אוים זיןז שעמען װאם ,בתים בעלי געמײנע

.זײ .  רוב פי _על זײנען ,.עךשטענם ,געווען ליעב זעהר איהר איז אךבעט ךי .
 נךאשען אײניגע פאיללען צווײטעגס, גבאי׳טעם... ^גךליף וױזי, אזעלכע,

 .. בםתר מתן ךאןר ס׳איז - דעךפון״קײנער וו־ײם #ם ,אויןד טאש אין זי־ןד צו ארײן
 וויםען אזנ אומעטום זײן געלעגעגהײט א וױיל דער דאך זי האט ,ךךיטענם

 אץ זיןך וױיזק אוים יעדערען פר אזנ טאפפעל אין זיך קאכטז יעדערען ביי וואם
 זיןי קויפען פיעךטענש אזנ מלשושיש יום׳טוב׳ךיגע איהרע מיט םיטוואןי מיטען

 אויןד איז _קײן.קלײגיכןײט אונ ,לײני_קײט(ל י_קײן נאר איז נוטע, א פון אנאמען
 זיא װאם ,טובה מינךענשטע ךער פאר דענן ,ךי^נער אומזיםטע זיןז־ קויפען

 בעצאהלען איהר זאל יענערי געפאךעךט זיא האט ,געטהאן יעמאנדען האט
 עלענדער, ךער טהאן אנדעךס געבעןד זאל וואש אונ ,לעבען אונ לײב מיט׳ן

 ? אנקומען ךארפען איר צו אמאל גאך ?גר װעט פמנלײבט זיןד פיךכטעט וועלכער
 מענשין םיטעל, גזטער גאנץ א לאננ שוץ ,כ׳לעבען ,איז דאם פרום זיןד מאכען

 װײכעךשער ךער אין וואןי מיטען אין איז דעךצץ פעךנארען; פעךפיהרען,
 וויא ,הרע לשון אונ ךבילות מעהר ווײבער, פרומע אלטע, ךי צווישען ׳ל(שןד
 ווענן כפור, יום אונ השנה ראש ךער ווי אפילו מעהר טוב, יום שבת, דער
צוזאמען/ זיך פעךזאטלען אלע

שט!באך א מאכען גוט געהאט שכל האט זי װײל געווק זי איז נןלוג
’נאר



 פיננער ךי באךשט איהר פון האבען נאבט צז ^בת חסיךים ךי ,פלאים׳ךינ גאר
 נו ,ננענךיל נו, :טקענךיג געווארען מאט אונ ממגד ױינען אזנ נעלענןט

 אין זין־ מישען ארײן געגעבען שטאלץ איהר האט דאס נ-נ-נו! ,אכאךשט
 אינטערעםען ^הלשע וועגען לעבען/ זאל ״איהם װעגען שטו^ס מאגסנ־ילשען

 שבת אךער ,באךישט בײם זיטצענךג ,מאנסכילען ךי .;יױניש שטאךט אונ
 קוגעל, פעטען ננענדעלס מיט פעךבײסענךינ אונ ״ברכה״י מאכענךיג שוהל, נאכ׳ן

 אמאנםבילשע איז איר בײ ,נאון׳סע זיינק רייד איךע אז ,געװען מודה האבען -
 נעשטוךעטט איהר םיט וואלט אמאנסביל זײן נעווען וואלט זי װקן אונ ,כןאפף

 מק ווי אךער ^הרעננןראנץ, פםה .עולם אגאון געװען װאלט זי וועלט, ךי
 ווײל ,מעהלער ךער רויה׳ס אברהם פסח גערופען ״ביטער״ אין איהם האט
 תמיד העךץ דאם קזנצען, אהן יזד א געווען איז ,מעהל מיט געהאנךעלט האט

 זעלבסט אלזא ס׳איז .אפען שטענךינ - נשמה ךי ,נעשפמנליעט אפ נעװען
 גרויסען _קײן האט טטעס אונ אפענטליבקײט זיץ מיט אז ,פעךשטאגךליך

פאנטאפעל. דר :געװען איר בײ איז אונ ’גנענךלעןי, בײ ,ווײב זײן בײ געפוגען חן
 פון האט ךאזע וױפיעל אריף שטעלען צו פאר זיןד לײכט שוין איז עס

 האט קול הויןי _קײן !שא אונ באק אין אקניפ - געליטען מוטטער צװײטע איהו
 האט ךעךצאהלען אױס שמעךצק איהךע אדנ ,הײבען אדי־ף געטאהרט ניט זי
 גנענדעל גלויבען? אונ הארען זי וועט ווער דענן הןײנעם, פאר נעהאט ניט זי

 פער־ אונ געטענה׳ט אוים אומעטום זיןי האט צינגעל געשלײפטען איהר מיט
 מוטטעףס פיעל דאם ,זא מיענ, שלעכטע א זעהר אין נאמען ךאזעס ווי^גט
 איץ זײןי. מתחגר ניט זיך ראזען מיט י פערבאטען טאכטער זײ^רע האכען

 פער־ אונ ווילד באמת װאלט עךציהונג אזא בײ ,ארט איהר אויף אנדערע
 האט היטען זי זאל װערי האבענךיג ניט אבער ראזע .געװאכםען אױס דארבען

 אויף מוהטען איהר ,זײן געזעהען אונ פעלהיטען אלײן זיך נעשטארעט זיך
 אין האט ךאס ,״ביטער״ אין טאכטער יוךישע אלע פון אךגער ניט ,להכ^ים

 איבער שטאהל, איזגעװעןפון וואונש איהר מוטה, אונ שטאלץ עךוועקט איהר
 דער אפט האט אלייין זי האטש ,געווען שטאנד אין איז.קײנער איהס ברעכען
.נעליטען פיעל פוןזעהר

 ף װאס ,טאג פינסטערע שױערע יענע איצונד איהר זיןד מאנט ךער ;נס
 אז ,געורארען בעװאוסט ס׳איז ווענן ,,צײט דער אין געלעבט איבעו האט

 ביכלאך, לעזען אזנ רוםיש זיא לעךענט זוהנךעל אפטהעקער׳ס ךעם זאעענשײן
 האט שטאךט ךי ,פערבאטען מאנספיל א אפילו זײנען ױעלכע ,טריף-ו?סולים

אויף געאךבײט ׳ מעשיט אננענעגען האט גנענךעל װיאכןעסעל, קאכט,זגע
אלע



 נישט גאר ס׳האט נאר בעפלעקען, ,בלשמוצען גאמען ראזעס נלים, אלע
 געשטאנען בײ איהל איז דאס אונ ,שטײן פון איז געדולד לאזעס נעהאלפק

 שונאיט איהלע זי האט שװײגען אונ דולדען איהר שלעכטערצײט,טיט אץךער
 יעגע נעשטילט אײן אויןי זי האט שווײגען איהר מיט .געווען מגצה בעזיענט

 װען ,בלאטע צו אונ צולףטה מאכען ראזען אננעכאפט זיך האבן וואס ,צינג באזע
 ױנגע מיט ארום שפאציערט זי אז בעמעמןט, מאל עךישטען דעם האבק זיי

 #ם איז אנפאגגס .הויז אין זײ צו געהן ארײן זיןד וואגען אייניגע אדנ בהורים
 בפרהסיא געװאלען щ איז אבער נאכהעל ,שטיל ךער אין געגגבה׳ט, נעווען
 ,גערעךט האבען ,זיך פעלשטעהט ,צינג באזע ךי אוג ,פרײה אזגי פראגק

.געװארען שטיל אונ געלעךט
 הינטעל ,סאלאמאן׳^ן מיט בעגעגעניס איר;נךשטע יעצט מאנט ראזעדער’

 ך וואס צײטען אלע יעטצט מאנט ךער זי וועג, מוראוױאװקער אויף מיהלען ךי
 צײט ד־על מיט ךענן דאם כןאנן ,פעלבלאבט איהם מיט אן ךאמאלסט פון האט

? װערען פעלגעסק
 פרומער ,גוטער איהר פון זאל זי וואס ,װעק א ניט טאג אײן נאןי ס׳איז

 םאל איחר.קײן עפ איז דאןד ,זיךלערײ אונ תוכחות גאנצע הארען ניט מוהמען
 שװײגק אײן גיט יעצט שוין קאנןז זי געװען, איבעךטךאגליןי ניט זא ,שװעהו זא
 איהר ,וואלטעל _קײן אבער געפיגט ױ ,ענטפערען וואלען?גטוואם וואלט זי

 פעלוויסטעט אונ ,לשון _קײן האט פערךרוס איר ,נעבליבען שטום איז וועהטאג
 פון הימלען פערוואלקענדע ,פיגשטערע ךי אין זיןד זי פערקוקט פעךשטײנערטי

 ־ךן שטראלט וואו ,ליכט אײנציגע _קײן שײנט וואס ,צוקונפט איהר
.פדנק איץצינער

ע די <4 ענ ך ל א .(!ל5לול;ע נ ע

 אשטיךםשק טויךטנאך דער ווי ,שטילל שוין איז הויז אין .יעצןבןצחק׳ןײב
 צענויף ,ראםען אויף ארבעט נאןי האבען נןיך אין דארט נאר שאךווער .לעבען

 פערבײ ךער אין אנגעלײגט ,אכנעשטעלט האט מען וואס ,אללעס נןלייבק
.נאכט געהענדע
ען פון גאר ,אללע שלאפען הויז אין .נערײבט שלאף דער איז םאלאמא̂ן

 זײן אין ,זינען אין װאס ,אלעס בלײננען אללענונג אין װאלען אויך וואלט ^ל
.נאבט געהענלע פעלבײ לעל אין געוואלען אננעלײגט ,אנגעשטעלט איז העלצען

 פױגעלע עלענלע ךי בעטלאנט ,קוקט אונ פענשטעל נעבען שטעהט #ל
,נעלאפען אום צוךיק אונ הץ קליעטקע פעךשלאסעגע איהל אין איז וואס

עלסט בית



 , װאלד נרינעם יענעם נאך געךענקט זי .געבאפט זי מען האט הײגט #ךסט
 שוועסטער איהרע ווי זעהט זי !זײ נאן־ זיןד בעננןט וױ אוג לופט פרײהע יענ?ג
 וױיטען אין זיך לאזען - דער_קאלטערװינטעו/ איז נאהענט אז פיה^עגךע אלע,

 ווינטערבעזאתען איהר ווילען ניט.פךעמדע ז/קאנן^ס א! ;ועג.אךיץ,אונזי,
 אךנערען? איהר דאס אנן(ר פלוגק אין װאיס אוג .פעךשפארט איז זי אבער אלײן

 אײךער זיטצען, רוהיג וואךם דער אין ליבטיג, דער אין מישער ניט דענן איז
 פליהען זיך לאזען ,וועלט בךײטער דער אין וואנדעךען סבנות אין ,שרעק אין
 ווילרףן וזײשען. כןײן.זאןי פון וויל פײגעיע ךי נאר טרחקים׳ם?! ווײטע אין

 ,פרײהײט צו איהר ציהט щ ,פעדשפאךט זיין ניט וויל פעךגרײטעם,
ווענ. צום

 ניט ך־ענן איז ? ךיר צו נעגליכען ניט ךענן איך בין י פויגעל כיךנע -
 ךער אויף זיך פעךקונןענךינ םאלאמאן, טראבט/זי־ ?... בײךען אונז בײ נורל אײן

 דעי זיך איהר אין וואלען וואלט ער ווי פונכןט ,בליקען אזעלכע מיט פוינעל
 גיט זיןי פאר שױן זעהט אזנ טראכט ,טראכט אוג זיך פערקוקט#ר זא .זעהען

 זיןי דאכט .;עם אזנ ךאזען, נאר זעהט ער ,פױנעל _קײן גיט ,נןײן.קלמנטרןע
 אונזאגטצואיהם: איהם פון לאכט ,איהם אויף זי קוכןט שנאה מיט אז איהם,

 געשלאסען אײן טױךמע אפעסטער אין האסט אלײן רו• נאר ״נישטנןײנער
 חאנד איןי שטן דעם אלײן זיןז האסט ,געפיהלען ךײנע העךץ, דײן

.געגעבק״ איבער
, א  וואס ,לעבען טלעכטע; ךאס נאר איך, ניט !ראזע למנבע ,ראז^ -

 . פעךשמיךט ,נעהןאװעט ,נעפענטעט מיןי האט ,מענשען דעמ ךרינןט אונ צווינגט
 װאז , וועלט א]א אין לעבען טיר אז ,ךאזע לי;עבע ,טהון מען כןאנן וואס

 אונזער אין אז ,טהאן מען הןאנן װאס קט?:בעצװע מאל װאןגשװעךט_קײן אונזער
ן נעפיהל לי^בעאוג מיט מען וועלטהאן י לי  ׳1ראז? א ,לעבען ? לעבען ניט א

I רעכענוגג מיט נאר ,מען מוז
 גרויסע אלע ,לײדען שװעהךע אלע בערעכענען אן הײבט סאלאמאן אונ

 מיט׳ן מוזען װאללט זיין כלי אהן ,שװאכער ,.לגלענךער ,ער װאם ,מלחמות
 ביעךנער ,ארעמער ךער מיט פעךבינךען זין־ וואלט ווענן.^ר ,שטרײטען לעבען

א, ען,-  זײ פון האט וועניג נאך צו נאטהי אונ ^לענד אךמוטה, ראז
 ,פינשטעךען זײן אין געשטאנען אויס זיןי איז װעניג נאןי צו ,נעליטען
לעבק? ביטערען

צייט, גלילןלעבע יענע לעבען, גאנצק זײן איצונד זיך דעךמא^ט אונ^ר
געליעגנט כןינדער טאטענם אלע ווי אונ ,געהאט ^לטעךין אויך האט װענן;נר

אונ



 כןינז־ א דאנן גאןי איז ער געשטאךבען איז מוטער זײן .געװען געהיט אפ אונ
 איהם, __עסעךװאוטעט וואם ,גוויל פינשטערען דעם געװאוםט ניט אונ ,בעווען

 איהם איז וואס ,פאטער זיין אז ,דעךװאוסט באלד ?גר האט אבעו .ךעךפאר
 איז - ,יךיד אויפ׳ן מאקאריע _קײן געפארען איז ,הויזע צו געווען ניט דאנן

 מיט אונ גזלגים בעפאלען װעג אויפ׳ן איהם זײנען #ס .געווארען געהרג׳ט
 וויא געפיהלט מעהר שוין לאגע ביטערע זײן у? האט דאנן געענןט, איהם

 האבען ;ילטערען זײנע װאז אין.קברננןע, האבען באלד דענן .פערשטאגען
 דאך מעןאיז גײהע, .עלטערען, אנךעךע איהם צז געפונען זיןי ,נעוואהנט

.יוךען צוויםען שיפעס .  געװען, אגךערם גאר איהם צו זײנען ךי;ילטערען נאר .
 פירזשיס, אלע מיט טאקי ,געלעהךענט ״יתום״ מסכת די איהם מיט האפען זײ

.דךעה רףן ,_קײן.קװעטש פעךפעהלט .גיט . .
 םאלאמאן האט פעךשטאנד כןינךעךשען זײן מיט נאןי ,קינךהײט זײן אץ נאןד

 דאך האכען נעלד ליעב צו געלד, פזן מאכט ךי ס׳איז גרויס וויא ,פעךשטאנען
 זיך צו טובה״ ״בעל זײן אים האט געלד ליעב צו ,נעהרגט פאטער ױנגען זײן גזלגים

 פעױטויבען הויז פון עגךלי־ אימ ער האט געלד ליעב צו ,גענומען אךײן הויז אין
 אז.יןײלעט ױד א נאר ,געשיקט אפ ביעדױאנקם _קײן נײהענטען;אר זיין צו אונ

 ^לױ יש ״אם בײ דער נאך זאגט ןפרות שלאנט8 אז אץד אברבה, ער מאכט
מליץ״... .מלאןי

 מיט םידור׳ל אקליץ פעךנעסען ניט פאטער צאךטער זײן האט וועג אױפ׳ן
 פירום אוג גוט גאר וועט ;גר אויב אז ,פעךזאךגט אוג געבען מיט תהילים א

 איהם וועט ,לעהרנען וואללען אונ יןד עהרל׳כער אײן זיין וועט ער אויב זײן
.זױן גזט אומעטום
 רחמנות איהם אויף זאל ״גאט געװאונשעף נאר דאגן זיך האט אןער ;;ר

 פער זא זײן ניט ער וועט ,ער ווײס ,דאמאלסט געלד, געבען אונ האכען
• ליעבען שױן איהם װעלען דאנן אלע, ,.חשכ׳ט

 Щ זיך ,געלןנקרענט ישיבה רער אין סאלאמאן האט ביעךניאנסק אין
 פעך» פי^ל האט פלאגען, אונ הןלאגק פיעל מיט זאט געװען ךאךט, זואלגעךט
 ,זעה$ דער אדיף האט^ר בעךױאגםק אין ,געליטען איבער קרענקונג שיעךענע

 רו?ט װאפ ,כןלאפער שוהל דער אפילו אז ,געלד פןן איז םאבט ךי גרויש ווי
ק ,ן ע נ ע ו ו ם ׳ ט א ג ן ו פ ,אךײן שזהל אין ׳עללם ךעם  ניט חלילה זאלל מ

 דולילה זאלען יוךען אפ היט ער אךער שמע״ ״קךיאת פזן צײט ךי פעךשפעטינען
-צײט דער אין פזנקט בעגעזען ליכט זאלען װײבער אונ ,זײן שגת מחלל ניט , 

. געלד ליעב צו נאר אויןד ארבעט זײן טוהט ער *אפילו



 שטארקע. זיץ .נאר ,ניווען נאטור דר פון םאלאמאן איז גוטהערצינ אונ נקלונ
 חגךים ױינע בײ אפט האט .ער ,פעווױלדעט אפט איחם האט געלד צן ד־אךישט
 זאנענדיג ,געגעבען אפ צוךיק באלד נאר ,געגנב׳ט גךאשענס לעצטע ױיערע
 ,געלאנט האבען כןינדער ךי .געווען _קאטאװעס'ן אויף גאר ס׳איז :ךעךבײ
 שטאנד אין איז ;יקײנער אונ ,בריה׳שאפט פלעקע _זײן פון צופריעךען נעווען
 אךיף אז ךערזעהענךיג .פאר קומט העךצען אין איהם בײ װאס ,ווישען געווען

̂ר האט ,פײהיג ניט ער איז ,נעלד ?גךוואךבען אךענטליןי ניט  געזוכט אלזא _
 שוין ;;יר האט לעהרנען .ווערען רײןי ענדליך נןאנען זאל ער אוו ווי ,מיטלען

 וועטיטטלןאגען #ריאז זײןידעךפון שוין װעט למ׳של, וואם׳, ךענן ,געוואלט גיט
 ױ 1פי מזל דער .אײביג אויף אביון אײן ךאך ער בלײבט אלץ ,לעהרנען

 צײטען הײנטיגע מלאכה בעל א אזנ ,בעםער ניט אויןי שױן איז געננילךעטע
 צום געגעבען איבער אלזא זיך האט _ערי ,צופךמנךען כרױךט טרדקען מיט איז

 פער- איז מען ארום/ לויפען ,םמייען אלע װאו וועלט א איז דא נעשעפטי
 אײן אין מען כא?ט גלי.קט щ אז אונ ,עסקט מען ,אובײט מען ,האװעט

 х&Щ .לעבענס־מאךק איגעם #ךהײבען פלוצים מיוועךטי אונ טויז ךי אויגענבליק
ק אךבײטען, צו מעהר ניט מען ברויבט דאנן ? נןלײױקײט א  פינגער א שױן ךאךף מ

 הא^ד נאר ניט מען קויפט געלד פאר ,טהאן אךײן גיט וואסער _קאלטע אין
 מען וואכסען, וזעט געלד ךאם פיהרען, ױןד וועלען געשעפטען ךי ,אפ'ף(לז אױן־

.הבית בעל א זײן קאננעןז נאר דאךף .  ? וואלען ניט щ קאנןז מענש וועלבער .
געװען. װאוגש דער אללעמען פון גראפער נאןי דעם צו איז סאלאמאן בײ אונ

צרות. טךאגליכע איבער ניט גלשטאנען אוים זין איז דעם ליעב צו
געשטעלט. ךיענען זיןד האט __ער װאו כןלײט, אין גלינןמאנןען בײ

 כןלײט אין קונים ג^שלעפט ,געשטאנען ךרױםען אץ ער איז אנפאנגס
 בעךיענען, זאל ער ,גענומען ארײן קראם אין איהם מען האט נאכהער ,ארײן

 שטופפע צו שטו^פע פון געגאננען ער איז זא ,פריקאשצינןעס גראשערע ךי
 זיין סחוךה, פעךקויפען זײן ! פױקשציק גראשטער דער נעווארען איז ביז'.^ר

 איהם האט אאא אוג ,בעװאןנךעךען צו איזנעװען אײן׳שמו^סן אײןירײדען,
.געגלײבט - קונים אונ געליעבט הבית בעל דער

 אוג געלד פעיךיענק פון טעם ךעם פיהלען אנגעפאננען האט סאלאמאן
 שטאלצינ זיך בײ איז ״איך״ זײן פיהלק אנגעפאננק האט .געלד האבען

̂ר װאו ,גאםען זעלבע ךי אין אונ ,נעװאךען  אד׳ן ,צוריעסען אמאל איז _
 ווענן;גר ,נעשעמט געהן ארויס שוין זיך ער האט ,געלאפען אום שטיעפעל,

.מאדע ךעױ נאןד בעכןלײדט געווען ניט איז
עס



 ;גפעס נעניםען ,ל^גען צים ,קרײהײט צו געצוימגן שוין איהם האט עם
 באלד נאו אפגעפאהךען, וואךשא אלזאנךין איז װעלט,.;ער דער גזטעספון די

 זײן צו ־־ц/ וועט ,זעהען דער האט.^ר דא, _ענג, נעװארען ,ווארשא איחם 'אין
 מחױב איז זועלט ךי װאס ,יענע פון ניט נאןד איז ךענן ,קומק גיט ציעל

 טאקי ווערט געלד שווענךעט פער ווען._ער ,פערזארמגן גוטען אלךעם מיט זײ
 טובק ״ביטערער״ א ווענן נעווען צופךיעךען העבסט .#ר איז אלזא אוג וועניגער,
.גענומען זיןד צז איהם האט האנדלער

 ךאלןע אגרויסע האט ער װאו ״ביטער/ הןיין אנגעקומען סאלאמאן איז זא ״
 בחור אױננער דאן־ איז ;גר דענן ,אינטעליגענץ ״ביטערער״ בײ נעשפמילט

 געװען.קארג׳ דא איז סאלאמאן נאר ,נ\>לד אם־ פערךיענט אןנ אװארשװער
 געזעלענשאפטען אלע ענדלי־ אלזא אונ פעךשװענךען ג^ך. קןײן געוואלט גיט

.דאזק בײ פעךבראבט צײט רוהיגע גאנצע זײן אוג געװייכט אויס
 דאךף ךא ווייל פאר ךער ווי מעהר ניישט געווען щ אױ אנפאנגס

 ״ערוועקט זיןי האןען אבער נאכהער ,ברײנגען אױס גךאסען אײנצעען פןיןי
 האט זײט זײן פון םאלאמאן .געפיהלען נײהע גאר ,ווערטער אגדערע גאר
 פךײלען אױנגער בײ גענןאנט האט וועלכע מיט ,מעלות אלע געהאט אויןי

 ,געװארען געפלאכטען צוזאמען הערצער .זיי^רע זייגען ’ זא אזנ געפינען •חן
 םאלאמאן׳ען אױף װאךטענדיג אונךאזע, ךאזען צו געצױגען האט סאלאמאן׳_ק

._לאגגזאם זעהר פױזעט צײט ךי אז געךאבט זיך האט ,אונגעחלד גרויס מיט
 זיןי האט ךאזע אונ נעפלײנען אי־ז זי - איהר׳ם געטהאן זין־ האט צײט ךי י

 ׳ העוץ גאנצע איהר ערפיעלט האט םאלאמאן׳ען צו ליעבע איהר ,געליטען
 אויןש העךץ ךאס שוין זיך ווילט .עם ,האלטען פערשלאסע^’ שוין שוועהר
 או-נ װאונדען אלע זעהען ער זאל ,םאלאםאן׳ען פאר איהם, פאר יײםק
 ך האט דעךצו שטאלצינ,ךערויף, גענןג איז ראזע נאר ,צותיילען זיי אײלען

 אונ , פאלק פיס ךי צו איהר סאלאמאן וועט באלד, אז ,געהאפט , געגלײבט
 האט צײט ךי ביז געהאפט, געװארט, ךאזע האט זא בעטק, האנד •איהר
 גבותם, י.ענע פון איז סאלאמאן דענן ,נעװיזען אויף טעות איהר פלוצים איהר

ך גאר וואסווילק ן זי י לי  נראשער איז צוךאזק ליעבע זײן אמת .בעזיעגק א
 געװאלט ניט האט סאלאמאן נאר טאג, צו טאג פון געוואך־ען פלאמענךיג או-נ

 ליעבע זיין וועגען האט /גו גאר ווי ,ווײל ,געפיהלען זײנע זיןי געגען איבער
 ךי גע׳טטעלט פאר באלד איהם זיןז האט , אנגעפאננען.קלעהךען ראזען צו

 אזזײן געזעהען, נוט האט פאו־בק׳ אלע'שױדעךהאפטע מיט צוקונפט
אײןינע צו• ,/זךנידעחנג צן ,ארעמנןײט צז נאר איהם פיהרט ראזען צו ליעבע

דיגסט



..פעשליםען געקאנט ניט גײסטגאר סאלאמאן׳ס זיןי האט צו דער וואס ,ךיענסט
 אין געװען, שטאנד אין ניט ״ער איז ליעבע זײן לעשען אױס חאטש

 ארויס ניט ,מויל זײן האלטען פעךשלאסען אלץ געװען #ר איז אפער שטאנד
.ןיןד טהוט מעןצען •זײן אין וואס > געפען צו

.געשטריטק האבען ליעפע אונ רעכענונג
 אין איהם העלפען נעקומען װאסעךמאנן איז מוישיע אמת/ער א װי דאנן

 ניט האט װאםערמאנן ,.קלעם דער פון איהם פיהךען ארויס אונ נויטה זײן
 ניט אויך האט פאגטאױע סאלאםאךס אונ מעשים אננעגעפען האט ,נעההט

 ער־? איהם האפען בײד־ע זיי ,פלים אלע אויף געאךפעט אויןי האט ,געשװיגען
 פון שױן זוכט וואס ,דאס צו צײט ךי איהם שיקט דא אז ,הןלעהרט

 דענן ךאס אבן(פ .ױגענד דער פון נאןי שטךאפט ;נר וואס צו ,ךאפ ;לאנג
 ? ליעפע איז װאס אונ !ליעפע איפער ? וואס איבער אונ ? ןיך׳ פון שטײשען אפ

. ? מענשען פונעם זי פאךעךט װאס . .
 איהם װעט פיעלײכט צוטראכטען ,חצןר׳ען צו סאלאמאן אן הײפט זא

 נאר ,שטילען אײן געוויסען זײגע ,שלאפעךען אײן געפיהלען זײנע גילטען
 !?/• ראנגיען ,זיף־ האמפערען צדךים פײךע מלחמה, ךי נאןד איז גרויס
 צװישען ווײל דער .מאכען שלום זיך צווישען גיט ,קאנען אונ ניט ווילען

 העךץ שאלאמאן׳ם פון רוישוגג גאנצע ךי צווישען ,סוםאטאכע גאנצער ךער
געשריהען אזנ טאפ געפךאכען הויז אין ןצהק׳ן _י׳עגלןב בײ מען האט

פערקנאסט!. םאלאמאן״ױינען אוג פלױמע מדט;
 לןיין פון וויל העויץ דאס י נײן ,נאר ,געענדי־נט שוין ,זיןז ךאכט ,נו

.ווישען זאך
 מיט אונ געװאךען נךאשער ךאפעלט ראזען צו ליעכע זײן איז איטצט

 הארען דאס ׳זא נשמה ז_ײן אין האתדעװען גענומען הארמידער פעהךער
 וואסעךמאנן׳^ן איז דאנן .ג/קאנט ניט שוין האט ס.ףיד;ג:זואסעךמא

 וואךטער פרײנדליבע זײנע מיט אונ אלײן יצחק .י^קב געקומען הילף צז
 פעליטװאונדענ^ ז_ײן ג^קעהךט אזם איהם ער האט ,מתנות גאלךענע אונ

.מוטח אדנ '^טאלץ
 שוץ איז אז ,געפיהלט ״עפעס האט מתנות ךי אין אנקלײדענדיג

 אויגען ךי אין געךאךפט האט ;גר וועלכע ,צור«אבען וויךטה א פון קךײה
 זיץ אליץ ער וועט ןאלד ;וויל .{גר ווי שמײכלען, מינען, אונ קמןען אריין

 ךאס .פערניבטען טעגשען פיעל וועלען פליק אײנציגער זײן אונ •אפרינציפאל
צוױיטען אין ’ פרײד מיט איז אונ ,אלעס פעךגעסק געמאפט איהם האט

צימער



 ניט איז דאס אז דעךזעהען, האט.^ר אבער קויפ אוײן. ננלה זײן צו צימער
 איהם האט ,װעלט גאנצע ךי ,געוואךק אויגען ךי אין פיגםטער איהם איז ךאזע
 םהגות טהײעךע ךי .געוואוען פוסט אונ װיסט פלזצים איז ,געוױזען אױם דאנן

 וױ געזעהען אוים יעטצט איהם האבען זײ ,פערלארען חן זײער יעטצט האננק
 זײנען װאס פאר אונ .פעךבונדען פעךשמיךט איהם האבק װיעלבע’ ,״קעהטען

 נךײט מענש א איז צובעקומען זײ אום וױיל פאר ךער ךענן צו ? טהײער זײ
. !?אלץ אויף . .

 העךצען אין מלחמה ךי ,שלאפק ניט לןאנן ההען, ניט ה,אבן סאלאמאן
 געדױ^רק נאןי וועט גאטי א, לאנג, ווי ביז אז־ג פעךשטאךכןט, זיןי האט

. ? שטרײט ךי . .

ט (5 ך א ס פ ♦ אוי ט ך עפי ג

 ״ביטער״.קײגער אי־ן האט ,שטאמט וואנען פדן איז, יצחק װער.יעקב
 איץ איז יצחק לעקב אז ,געװאוסט אלע האבען אמיר פאר ךער ,געװאזסט

 ,פרעמךער א .#ר איז ״גיטער״ אין .געלד מיט פזל שראנק אײזעךנער
 וויא ,נעװאיען ,צײט קויצער א אין ער איז דאןי ,געפאהךענער א-נ-ארײן

 כבוד גרויס איהם האבען אײנוואהגער אלטע אלע ,מעהר גאןד ;אגעבארענער
 אךט ?גךשטען רעם איחם אונ ,געהאט אוץ דרןי איהם פאר ,געגעבען אפ

 אנגעגומק געםוסט אומעטום האט תיה זיין ,קהלז אין ,שוהל געלאזק,אץ
 ,פיהרען אויפ געמזסט ._עי האט געװאלט זיןי האט װאס׳איהם אונ ,וועוק
 אױך האט שגים במה פון ״ביטער״ אין שוין איז וואס רב, אלטער דער אפילו

.האנד אין )צחק׳ן י>קב בײ איצו^ד איז גורל זײן אז געפיהלט נזט
 געקוי^ט הויז אגךוישען זיןי האט ״ביטער״ אין אנגעקומען איז ?ר ווענן ’

 יצחק ״י^קב נערופען איהם מען האט פאר דער ,נעמאבט אשײנק ךאךט אןנ
 לעןט שײנק פונעם ניט אז געװאזעט, נוט חאבען אלע ו־ער״שײננןער׳/יבאטש

 אויף געלד געגעבען האט ,נ^האט ג^טע^טען אנדערע גאר האט
 אזנ ?לײש פזן _קאראבכןע ךי ארענדע, אץ מייהל ,,געהאלטען'דעם |ךאצ'עגט

.וואלד םיט געהאגךעלט
 נאך איהם טראגט אלעט אױםער אז ,געזאנט מען האט שטאךט אין

 זעחר געווען איז ךאן־ .קרח ממון איהם בײ ס׳איז אוג געלד אשךיטעלע
 נןךי^ת פןן שוועהרער נאן־ געווען איז נעמען ארויפ אגראשען איהם בײ ,_קאךג

 ׳ גראשען איבעךיגען יעךער פאר חזיך׳ש, איז הויז אין פיהרוגנ יף1א ױין ,&וף
.נעימגסען נעקר^נט, ווײנ זיין מיט ףןי .ער האט אוועק, איז וואם

זיק



 אין טאג גאנצען ךעם איז ,אךט איהר נעװאוסט האט זלאטע ווײב זײן
 געװאוסט ניט געמיםט, ניט זיןד זי האט ג^שעפטען זײנע אין ,געזעסען כןיןז

 זי האט געװאוסט .אן וועךט ערי פ;על ווי אךער ,פערךיענט וויפיל_ער זי האט ,
או, ;  אונ מהומות, מאבען ,שךײהק לנארעמען, דאךף ,מאנן אלס אז.^ר, נ

 יןדענ/נ א געווען איז זי ,וואךט א ענטפערען ניט ,שטומען ,שוױינען ךאךף זי
 .בעשער ניט מאגנען יאלע זײנען נעווים אז ,געמײנט האט אונ דוכמות אהן ;

 שטענךיג האט זי אײז, אונטעך׳ן ווי שטענךיג ’געווען הערץ איהר איז דאך
 זיא האט ? װאס פאר ,סוף פיגשטערק א אויף אלץ געוואךט אונ געציטעךט

 נעשטאךפען איז פאטער איהר אז זי האט געװאוסט ,נעװאוםט ניט אלײן
 אונ נאכט בי*י גאםט אפטע ךי אױך א_קפצן. ימױ נל געװיען אונ ענלה אכעל י
 _יעקבןצחכן׳ס אין אךער שענקעל אין ךאךט טאג בײ קולות אונ גוואלךען ךי *

 שטענדיג זי איז אלזא אונ פערגראשערט ציטעךנים איהר המיד האפען ציםער,
 זיין צו געוױיכט.י מענשען פון אזנ געזעסען אלײן פןערחשכ׳ט פעךטרױעךט, ,
 אונ דום זי ’ איז אלזא אונ ,געווען פעסער ניט אויןד יצהק יעקב איז טאבטער .
.העםליך זעהר נאן־ צו ךער אױםגעוואפסען, זוילד ■

,שלאנג פאז;ל א יצחקאיז יעקיב אז געװאוסט, גוט האבען אלע כאטש
 אלע כאטש הײלונג, _קײן דא ניט אייז גי?ט זײן צו געפאהךליןי, איז פיס זײן

 ארויס וועט געשעפט איהם מיט ס׳האט נאר ווער אז ,געװאוםט נוט האןען
 גאנצער ךער װערען זאל צו דער געשאךט ניט £ס האט ךאך ,ו_עין בשן

 אלע האט קומען זײן מיט באלד וױיל ,״ביטער״ אין פיהךער ךאדעל
 נאכהער אוג ,פעךכאפט האנד זײן אין געשעפטען קהלשעז אוג שטאךטינע

.’מויל א אפענען נעצי?גטעךט ,געפלאטעךט אלע שױן האפען
 האבען אלע כאטש ,אלעשונאים_געווען איהם זײנען האךצען אין באטש

 גיט עס האט דאן־ ,כןללות פיטעךע מיט נעשאלטען שטיל דער אץ איהם
 פעריי טאכטער זיץ וועלען אונ ,פךײנד גוטע איהם ז_ײן צו שךכגים נ^ישטעךט

 געוױס וועט ,יצחק נעקב ווי ,מענש אזא אז ,נערעפענט האפען זיי .זאךגען
 ניט דערויף _וועט אונ ,’יחסן א ,ױךען שאנעם א מיט זײן מתחהן זיןד װאליען

ײ,' האפק געװאוסט כאטש . געלד ^פארען.קײן לײכט■ אזו ניט איז אז.#ס ז
 ,גענזמען אךפעט זײ^ר פאר היטציג זיך זײ האפען דאןי ,פיהרען צו אויס

 שוץ קוים ,קוים ,מיטלען אלע מיט זיך ג^פרובט , בלים אלע אויף געאךבעט
 םען .ארעכט נעמאכט מאטעךגעס גרוים מיט צד חתן׳ם בײ׳ם נעפיהךט, אויס

 נאר ^ם זאל ווער !א - אונ ׳ פשוךה גוטער םיטדער יצחק׳ן צו.יעקיב קומט
גיט אגךאשען אפילן וויל ,אײז וױ _קאלט איז י_עק'ב.יצחק - ? רעכענען כןאנען



 געװען אלץ איז ,צוט^נה׳ט צוךעךט, האבען שךכנים ךי אונוויפיל ,נעכען
 געםורמעלט גאז אוגטעךען אונ געשטאנען שטיל זץ־ איז יצחק .יענקב ,אומזיסט

.געװען שטײנער זײן י איז וא ,״הםלןד״ פון נךךי׳׳אךער ״כל פון ניגון דעם
 זײ ביז געלײגט אװעק נעבעןי שךבגים ביעדנע ךי האבען מית גענונ

 אויף פעךדריס פון אזנ ,געטרײפעלט אפ האנד ךי יצחק׳ן מגקיב פזן האבען
 געטךייסט זיך זיי האבען ,פערלארען געהט ךא וואס ג.עלד שדכנות פולע ךי

:וואךטער ךי מיט
,צובער אין זאלצען איץ ניט זײנע ךי.יפיפיה וועט &ר נישט.לןשה -

 ._ער וועט דאמאלםט ,ווערען פטןר איהרער מוזק וועט ;נר ,שלעכט - נוט
 זיןי ןגר װעט אוגז אהן סחורה, אנדערע איז ךאס ,אונז צו אנקומען מוזען

 דאגן וןעלען מיר אןנ מענען לאזק זיןי #ר װעט ךאמאלסט ,דךעהען אויס ניט
.בלק לעהךנען איהם מיט

 _יעקב פערלאזק שךכנים ךי האבען שפעטער אויף האפענונג ךעם טיט
 װאם ,צעטלען לאטארײ אפ.געשפמנלטע ווי בלױמען טאכטער זיין אונ יצחנן׳ן
האפען צו װאס שױן דא ניט פאפיעךלאך, פשוט׳ע ווי מעהו ניט שוין זיינען

т אײףזײ  т  'иііііап* ж
 סאלאמאן נאר ווי ,מגװאךען אננעקומק איז שךבנים ךי פון גבואה ךי

̂קב אןנ ,אנגעקומען ״ביטער״ אין איז ךײצפעלד  װאוםט רער האט יצחק _י
 , געװארען געזאדען צו וױ ,;נפעס אייהם צו .ער איז ,שטאמט ער װאנען פון

 אלע כאטש .״ביטער״ אין יוךען אלע בײ געפוגען חן האט סאלאמאן ,אמת
 אדנ#ךלויבט פערדייטשעט ,אהײנטיגער איז ער אז נעוואוסט, שוין האבען

 מעשה א זיץז בעשער וועט יןד ״ביטעךער״ א װאס ,אזעלכעס טהון זיןד
. למגבנעהאט אלע איהם האבען ךאן־ ,קומען אום װעלט דער פון אגטהון,
.געשעפט אין פלינק אױ װאס ,אמסחר־מענש ליעכ זעהר האט יוז־ א

5 .  םאלאמאן׳^ן אויף קךנןענד־יג ,געזאנט אלע האבען - איןיאיהם״ ״אגעזונד - ,
.לײט״ א בײנער, טיט אױנג ״ס׳איז - ,קראם אין ארבעט ער וױ

 האבען איהם מיט ,^דערען צן נעלאסט צו איזגעווק ער צווײטענס אוג
 איז ,ענינים וועלט אונ פאליטינןע וזעגק זיץד שמועםק דוךך־ נענןענט ױדען
 איהם בײ ,גאז^טען רוסישע ךי נאןז־ לײענט אונ שטאט אגרויסע פון פארט ךאןז
 איץ מיט ,געליהק רובעל עטליכע אפט אזנ ,א-ינ-עצה געפרעגט ױד א האט

 האט יעדערער אוי מנדערען, צו ברודער אגזט געווען איז םאלאמאן ווארט,
 האט ,ג;עליבט יצחק _^קב איהם האט אזז ניט נאר ,ג^העט ליעב איהם

צו אליץ אמ עינדלין־ אונ גענומען, אראפ גיט אוינ א איזזם פוןי
װאסערמאן׳ען



 וועט лу.אויב מהנה גרויםע א געזאנט צו• איהם אזנ געקזמען וואםעךטאן׳ען
.פאלאמאנען מיט שדוןד דעם פיהךען אױס איהם

 יצחק נעקכ האט - פעומאגען גאנצע מײן קאםטעןז מיןי מענ דאם -
 מײן נאר יאל /גר ,אוועק אלעם איהם גיעב איןי - געזאנט לעטצט צום

.וועוען אײךים
 וויקיזמט בעךײטען'? щ קאנןזװאם ,געװאוסט ניט האט וואםעךמאנן

 מיט ׳1היטץ אזא מיט ךײךען זאל יצחק _יעקב עס? זיןי געשיקט ווי עם?
 גלאט, גאר ,זיץ דעם אץ מוז ^עפעס וואפ? פאר ? :איז וואם ,פךײנךפאפט אזא
.זײן ניט #ם הןאנן ,זיןי אזוי

 אײגעצע זײנע געגלײבט ניט גאר וואונדעהנג גרױש פון האט וואםעךמאנן
 ךי ;יר האט ,בערוהיגט בישעל א זיןי האט ער מענן נאר ,אויהרען אונ אויגען

 פעךשפעטיגען צו ניט אוג צײט, אנךער אײן אויף געלאזק איבער אלעפואנעפ
 נעגאלטען איהם.^נךליך ם׳האט וועלכע ,ארבעט זײן פאר נענומען זיןד ער האט
.בעװאזםט שדין איז ווי._עס ,צופיךןךען אױם

,יעדערען פאר געײיז^ן זיך האט יצחק יעקב פעךדאךןק אונ ווילד ווי
 םאלאמאן$ פאר געוויזען זיןד ?גר האט אדעל אז־ב העךצינ גוט געגענטהײל אין אזז

 ,געהאןט לאנג שױן האט םאלאמאן וואם ,װארטער ליעבליכע זעהר מיט אונ
 ,געגלײבט האט״ערענםט םאלאמאן דאפ זא, געצױגען צו העךץ זײן האט

 װעלט דער אױף גאר איז ווימיקב.יצדוק, ,מענש אמת׳^ר גוטער אזא נאן־ אז
 אוג פרייןךישאפטי זײן פאר בעשלאםען אלזא זיןד האט אונ צו.געפעען, ניט

 זײן נאך האט./נו געקאנט ניט נאר צאהלען, זעלגע ךי מיט אויך טרײהשאפט
 ׳ הערצען זיין אין טלהמה רי באןי זיף האט נעשטילט ניט דען וואךט.ערפיעלק,

 ,געזעםען אײגזאם איז .גענןאנט גיט האט^ר שמײכלען פרײה ,זי־ין פראהליןי
.פעךטראבט ,פעךטרוערט
 ךפואה ךי טרוער םאלאמאן׳ם צז אונ בעמעךנןט גוט ?גם יהאט יצהק .יעקב

* ױאלי אין שלקען אפ איהם - געפונעןי
 טראבט - מיר מיט אונ בלױמען מיט א1 זײן גיט צײט ?גךשטע די זאל -

 ױץ -’״מיר״ וואךט דעם בײ ווערענדינ פעךציעטערט ’אבישיעל יצחק ך.יעקב4
פעךנעםק אלעם װעט עםק בײם נרוי^, איז האגדעל צום יח^קי

̂קב וואהין אהץ, געפאהךען אפ איז פאלאמאן אונ  האט ̂צחק ױ
.געשיקט איהם . . ■ ’ *
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מ א1חלו -9י1ת ♦ ר א ו ו ן ׳

 ארעמע ,ביטעוע״ אלע פאר געווען וױנטער דער איז שילעכט אכזריות
 מיטגאטט טענות לאנגע אונ פעךברענט, פזןזיןו הויט ךי פיש*ט האבען זײ לײט,

 פריהלינג אנקומענדען מיט׳ן געפוייט שטאךק זץ־ זײ האבען אלזא אזנ נעהאט
• לעבען ביטערען ,שװעוען זימנר פעמףנגעיוען ביםעל א וועט וועלכער

 פמגל האט זי .ראזען פאר נעווען וױנטער ךער איז שלעכט אכזךיות׳ךיג
 שױן זיןי זי האט געפךײט ניט נאר ,געלעבט איבער צײט דער אין שלעכטס

 ניט איר ;יר האט גוטעס _קײן אז געװאזסט, נוט האט זי פךיהליגג, דעם מיט
 צײט דער עגק(ל מוטה מיט הערץ איהר פעךשטאךכןט נאר האט זי נעבראכט
.איהרעס בײ בליעען זאלכןאננען זיא ,ארל־םנעהן

-  ךיא ניט פארניכטעט וועמען םאנליך? щ איז !איהועס ביי בלײבען’"
 מעד׳ר, גיט איז װאס ךאזע, אזג איבעו? ניט דערצופאל ברעכט וועמעץ צײט?

 טאכטער איװ־ישע וױ םעהר, ניט איז וואס ראזע, בעשעפעניס, אשוואכע וױ
 צייטען שלעכטע ךיא מיט נעמען מוטה פיעל זא זי זאלל װאו - ״ביטער״ אין

? בעיעגען נאך אזנזײ ;לןאמפפען׳
 גײהע מוטה איהר ניעןען לײדען איהרע ,צרות איהךע העלפען ךאזען גאר

 וואם װאוגדער, שוין.קײן איז אלזא אונ טראנען.. אךיבער נײהעצרות ,לײךען
.פאר יקיט קזמט הויז אין זײ בײ וואם ,רוישונג ךי ראזע בעטראכט .קאלטבליטיג

 איבער אגאגצע באמת יעצט איז חיה׳ס אברהם פסח בײא הויז אין אזנ
 ./מעשים אן גיט זײט איהר פון גנענדעל .םהוךפים מען״עלווארטעט ,.לןעהרעגיש

 שױן איז אונ ארבעל ךיא פעך_קאטשעךט ,פאךטוןי אהאלבען פעךשטעכןט האט
 - .העלפער אונ םארװעךם ךיא מיט געוואךען,קאמאנךעווענדינ הײזעךינ אזש

 איהר בײ איז אללעס ווי איז, זי בריה א פאר װאם ,זעהען מחוהגים ךי זאללען
ײ וױ ,געגךײט צו אללעס ,אךךענזגג אץ  .זאללען ,השובים בהים בעלי אללע ן
 טאקי ראדע, איז איתר בײ געטהרײ ווי אונ איז זיא פרזם אזנ נוט ווי זעהן, זיי
 - עײשען אללע דאבט!יך ,פעךךיענט ניט האט זי כאטש ,איינען.קינד א וױ

 וויא אוש לויפט ,פעךהאוועט ,פערטראגען אויך איז ז_ײט ז_ײן פזן פסח
 Щ,אגראשק פעהלען ניט חלילה זאלל נדן, ךי ךער_קאןען פערסמט׳ער א

 לןינד ױין פעןזאךגען ,א-נ-^םק פטך׳ן אפ זאלל קכסוכים. זיץ.קיץ ניט זאלל
!צײט שױן צייט׳, שױן - װאךפען אראפ הארב ךעם זיןי פון אזנ

זיא' .חלעגעש אונ טומלעניש גאנצע ךי צוױשען ארזם פאדעט ראזע אונ
שפאנט



 וויא פוגכןט ,צו_קאלטבאטיג אלעס צו זיך קוהןט אונ חױז איבער׳ן אחם שפאנט
 אין דארטען איהר בײא װאס וױיש אכער ווער שײן־. עס איז איהר צוא ניט

'•■ז פאר? קומט האךצען
 ביז זגךגיײכען בלינןען איהרע אונ פענסטער נעבען אוועק זיך שטעלט זיא י ’

 זעהט זיא ,הויז שטאט־פריץ׳ס נעבען װאס ,ילאךטען שפאצמיר צום.נןעגענדען
 אויפ׳ן ,פלומען צערוועלכןטע צזשמעטעךטע, צװואךפענעבלעטלאך,י ךארטנאן־

.שוןער זעהר ,שװער מרה־שחורה׳ךינ איהר וועךט העוצען
 ךײצענד זא פךיש, זא ךעןיאמאל איהר האט פאר ךער א,'באמען! - ’ י י

 איין דענן איז װערען?. צעךפױלט צעךוועאןט, נאבהער זאללט איהר נעבליהט
Ш ? אלעמק אובז גוול і № »ע׳־ןך

שרעק: שױךערהאפטעיאײנע געדאגקען אונ פענ&טער נעבק שטעהט ראזע
 ניט זיא װי;זאלל אוג זינגען, איהר אין פליסען שטךאמען, צווײטע, ךי פוין ליכער

-הנאים איהר בײ איז מאךגען טראכטען?  י סאלאטאן׳ען מיט ניט ? װעמען מיט ,
 װעךט־פערבונדען זיא ,תנאים ױיין װ-עט איהר בײא , גענוג שוין’ איז ךאס:אלײן

 וועט מען ,שךײבען װעט אײנער וואס מיט ךער ? װאס מיט אונ ,צוױיטק א מיט
 פיהךען פערבונדענערהײד נאכתער זיי װעט מען וואס מיט ךער טאפ, ברעכען

.חופה דער צו . !שךעלןליןז וויא ,א ,
 אמאלל האט זי וואס ליןי־׳ל, לןלײן יענע איצו;ד איהר זיןד ךעוםאנט עס אונ

:געהעךט איונגעאײבעל פזן
ךינג. גאלדענער קדושין, טבעת א,

.מ־יינג אונ טמנף שנײךסט ,חלף אשארפער ביםט . . !
 זוךיגע טײכען מיט געוואיען געזונגק איז ,געחאךט זי האט ,למיך׳ל ךאס
 זיא, דעךמאנט ליעדל דאס ביטעךניס; אונ טרױעךלןײט פיעל מיט טהךערען/

 איהךע פון שנײדען אפ הלף שארפער דער אט אדיןד זיא וועט באלד ,באלד אז
 צווײטען א מיט זײן ךאמיט נאןד װעט אונ ,איצונד ביז וואס ,אידען אונ פךײךען

 טאהן דאס ,שרעכןלשער מאל טויזענדער איהר איז לעצטע דאס - פערבונךק
 אז^לכע דענן װערען ? אײנע דענן זי איז ? וואס פאר אזנ ,אונמענליך איהר איז

Ф״т 3 ■' ?-!.'.. געשעהען מ^שיותניט ІГ
 ;שרה׳ן בײ ,פרײנךען איהר בײ איז זי וויא ,איהו־ זיך מאנט ךער אונ

 האט אליין שרה נאר געווען, ?ראהלקז ,אםטיג זײנען אלע אויףחתונה,
 דער אין טאכטער ױךישע עהךליכע אײן ווי ,האט ,טהךערען טײכען נעגאסען

 געבעטען גאט בײא ,חופה איהר פון טאנ ךעם אין ,הדין״ ״יום איהר פון צײט
חלש׳ט זי ,חופה דער צו מען פיהרט שךה׳ן ,מערכח גוטע א ,לעבען גוטען א

по?* ניט 11 -<•׳־״



 חתנ׳ס ,טהומה א ם׳װעוט ,פערשאךט תענית ךער איהוי ס׳האט - טאל אײן ניט
 לײגען ווײבעו פװמע נאר ,קראמןע א איז ןלה ךי - ךן־ ברנז׳ט ,זין• בלאזט צד

 אזיף נעזונדע, א איז כלה ךי אז ,שװעךק אונ זײ בעװהיגען לעבען, ךעם אײן
 _קיץ איז הופה דער או?טער הלש׳ן אונ ,געװארען געזאגט לןינךער ױךישע אלע
.טאכטער ױךישע בײא נײם . .

 צו פיהךטזײ מען ווי ,ובקה׳ן פךײנךין איהר אויןי איצט דעךמאנט זיא
 זיןו זעהט טהרער אײנציגע _קײן ,ניט ווײנט ,ניט כליפעט - זיא אונ חופה ךער
 קט־קז י נ־נו :נמןען ,ןלייצעס ך מיט קוועטשען וױיבער אלטע .אויגען איחרע אין
.אן אגןאךםט זי  ,אוועלטעלע ,נז ,טאנץ צום פונהןט,װי ,היפח ךער צו געהט זי ווי ,

 געװארען׳' איצזנד איז ,כ׳לעבען ,װעלטעלע אשאהן ,נו ,האךציגער טאטיניןע
 צז־ פמנל אזױ אדיף שוין איז ך־עךץ איהר ,ניט חלש׳ט ,ניט וױינט אבער ךבקה

 לאנג שױן האבען אויגען איהרע ,פערבײ שוין קױלען.פליהען אלע אז ,לעכעךט
 פון צוריק געקומען ךבקה שוין איז אט נאר ,געגאםען אויפ טתךערען לעצטע ךי

 למיבע ,א - טוב! מזל איחר, זאגט צוא, איהר צוא געהט ראזע חו-פה, ךער
 טרױעריג, וןערט?נננ, ראזען .א,גוםם פון אזיפ*ן מיט זי ענטפערט - !שװעפטער

 וזייבער אלטע זיןי, ךרעהען ,טאנצען בײךע אונזײ ,שוין שפמגלען כלי-זטר ךי גאר
 ךיא אויף קוכןען אזנ האגד דיא מיט פאטשען ,זײט בײן אונטעו זי־ האצקען

 אונ ,אפ טאנצען זײא .מחיה א ,דערקוױלןענעם א ם׳איז - פרײד מיט טאנצ^נךע
.זיןז קוםםעןי .  באק, זיין אונטער שטעלט מאךשאלאק דער אוג ,זיך קוםםען .

ע וויאויף ,וויטצק זאגענדיג ל ע א ש י ך ו . י . . ת ו נ ז ת ה
 ךאזעם געגען אפ איצזנד זיןי שפיעגלען בילךער אזעלכע פיעל נאןד אונ

 רײסען ?טרונעם אלע העךצען פדן אונ ,זייא פיהלט זיא זײא, זעהט זיא ,אױגען
.אי־בער זיןי

איןי• ניין., י קוםען ניט זיך הןאנן איןד ,טהרערען נןײן ניט האב איןי ,א -
 מײנע ,איהם נאף בעננןען אײביג מוז הארץ מײן .פעךנלײכען ניט זײ צו זיך כןאנן

 אײנעם איהם נאך ,אוננע*טטערט ,פרײ פעךטךאנען שוין אין־ םוז װאונדען
.וויםען ,ניט גאר לןאבן אזנ ,ניט איןי וויל אגדערעס פון.קײן טרויער׳ן אין־ מןז

 אפשר ? זא מיר זיך ט(בענך וועלפען;זם נאןי ,אײנער ךער איז אבער יווער -
 ניט ליעבע מײן גאר ער האט אפשר ,װעךטה ניט לײךען םײגע גאר ער איז

 גע־ אפ גאר ניט נאן־ מײן ,נאםען זײן פאר זאל איןז וועךטה גיט איז ,פעךךיענט
 וואם ,מענשען ךעם ליעבען נאן־ איןד וו/קאנן אונ ,פערוויםטען לעבען װעלכןטען

? פעךקויפט ג,עלד פאר זיך האט
װאן ,גאךטען שפאציער אין אךײן קוקט פענםטער נעבק שטעהט ראזע

.;ם'הארטז'



 אה זײ גיעבען פליהענו־יג וואס ,פויגלען פון רוישונג א הויןי דער אין זיןי ס׳הארט
 פדן שױן זײנען זײא אז אן, זאגען אונ עליכם״ ״שלום פרײגךליכען א גאךטען דעמ

.צוךיק נעקומען װעג .ווײטק
 ערענםטע אױןי זייט איהר \ פויגלען פךײהע ,זאךגלאזע פויגלען ,א -
 איהר מיט .אײןד טרייבט זיא װאותין ,אהין פליהט איהר .צײט ךער בײ ךיענער
 איהר ,צוךיק אײןד זי בךײנגט שמײבלען איהר מיט ,אײך ף פעךטרײבט צאךען

 ניט זײנען וואפ ,מענשען ביעךנע ,שװאכע מיר, אונ געהאךזאם, זײט .פאלגט,
 ,צייט שטאךכןפטע ךי צײט, ךי וועלען זאלען - פליעגעל, _קײן האבען פרײאונ

 / א - זיץ מגצח זיא נאןי װעלען אונ איהר מיט זיץז באךען ,זײן ךערוױדער
-מענשעלע שטאלצענדע קליינע, ,מענשעלע . . . !

.אפ פענםטער פון שנעל שפךיננט ךאזע
;אױף. פום בלינדע א זאגאר שטךאם^קאן ךעם מיט שווימען ,גײן ,נאר - .

 ,ווילען זײן גענען ניט, ער שוױמט בעםער? ך־ענן ;;ר איז פאלאמאן? אונ
 פרײה געוויפ געהט ,םאלאמאן ,נײן ? איהם שטײםט שזטראם ךער װאוהין ,אהין

 מיץ . .קלאגען ניט זא נאף״איהם זעלע מײן װאלט ניט ווענן וועג, זיין וױלענד
 פוךכט אוים האט רואם ,מעניפען יענעם פעךהאםען וואלט - איך פיד»ל - האךץ

 ךיא .נעמאכט אנדערע^אונגליקלעןז אונ זיך דאמיט אונ געגעבען או;טער זיןי
 גאגץ איצוגד איז םאלאמאן אז ,צײגניש ךיכטיגע א איז זעלע מײן פון ?זח־מגרקײט

 צװיננען, געלןאננט דענן איהם האט למשל, ווער, אוג ,צופךמנדען אדנ רוהיג
 פעךפיהךעניס זײן ,פעטרױערען פעךבלעגדענים זײן נאר כןאבן איך ? )נײטהען(
 פזן_קײן אטהעם, לעטצטען מײן ביז פײננןען איך מוז איהם נאך אונ ןעדױעךן
וויםען ניט שוין איך קאנןזאנדערעם
אךבײטק,. האנד אלע גראםער, געווארען איז םומאטאכע ךי הויז אין אוג

 מחזתנים ךי װאם^אייז? איילען, אלע ארום, פאךען זיף, פלאנטעדן פים אלע
.דא שוין זיינען זײ ,נעקומען שוין זיינען

אן־ג' ךרויםען אין ארוי« געהט זי ,שט;נןעגים א ^עענים א פיהלט ראוע
 ךעס פון וואםער ךאם רויאו ,דאןט שפאצמנו־-גאךטען אין פערבארנען וועךט

.רוישט אוג ,?טטךאמט שנעה צוגאנגענעם
.בעםער ניט אויך איז איהר בײ הארצען אין .

ЖШМ ־ י י
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̂־הק עק'כ;_י חךשים, פיער די ,רעכענוננ אין געגאךט ניט גאר זין־ האט י
װאם



 איבעךגעאנדערט. גאר איהש האבק ,װאלד אין פעך^ראכט האט םאלאמאן װאם
 יחיאל אפילו ,הבית בעל א «_זיץ פון ט^ם דעס פיהלט דער ער האט דארט
 .קלענעיע דיא וועלכע , װאלד פזן פףקאשציק אלטער דער רףצנןע דארע

 ,זיי אויף געוועלטיגק זײן פארי ,געגײן ךי פעךשילטען פלעגיען פךי_קאשציכןעס
 ,געשטאנק ציטעךנעס מיט ,םאלאמאנ׳ען פאר ,איהם פאר אויך איז אפילן;יר

 פאר :װאס ארײן, פנים אין איהם געקוקט באךד, פון האר ךיא בײםענךינ אונ,
 שוין האט ,כןישקע ךארע יחיאל ,ער אפילו מאכען, איטצט ער ךאךף אמינעם
 ׳ אין.יןיר אדר ,טיהר הינטער אין אונ האבען אךץ דרןי םאלאמאנ׳ען פר געמוזט

 אלע פון אךער אפגעצאךטע^קאךפער זיין פעךשטארנןען געמוםט בננבה ,געאײלט
 אױבענ׳ ניט שוין‘ אבער ,ךיענפט דער מיט לוסטינמאכען אביסעל פעךךרוםעןזיך

 אונאיז באמעךכןט מט האט״עם סאלאמאן מאל... װיאאלע ,אין.קאנטאר’אן
 איין נאר ער האט נעװאוסט ,אלעס פעךגעסען אונ ,געווארען שטאלציג זיןד בײ

 איז י2 אז ,געבען וויסען צו ער זאל גארכןעהרען, ךך זאל ער װאזהין זאןי,
 אךךענזנג אין געשעפט דעם דאךף ?גר אז ,נאר ער האט געװאזסט ;הב;ת בעל

 ;נר האט ,ךאמאלסט אונ זײן צופךמנךען איהם פון זאל ןצהק _יעק'פ ,?ךײנגען
 ?גר איז מוטהיג ,שטאלציג .בךיק אײזעךנעם אײן אױף ערישוין געהט ,גענלויבט

 רעכענונגק אלע יצחק׳ן האט_יעקנ ער געקזמק,ווען פשה אויף ״פיטעו״ צװ־יק.קײן
 אונ געווארען צופריעדען העכםט לעצטער.ווירקליך ךער איז געגעבען, איבער

 שך׳יס מעהר איז שםײכעל זײן נאר ,געשמײכעלט ׳טטײגער זײן ווי ניט גאר
ס... שי ױמענ ו

 י^קב זיך טראכט - איןי,:עהאט, האב טעות, אגרויסק ,טעןת א -
 א-נ-אלטען אין נקלויפט •האב אי־ - .טהע זײן;לאז טךינקענךיג.לאנגזאם ,יצחק

 איך בין זעד-ען, ד־ער ״ביטער״ אין האב:םאלאטאנ׳ק איך נאר וויא אז־נ חלומ,
 װעךט אט - נעמײנט האב איך ,נעווארען פערשטארבערער א ,אפערציעטערטער

 איהפ געאײלט אלזא האב איך .שטראף מײן בעקזם איך אונ ,מקױם חלומ דער
 בעװאזםט עטװאס איהם ם׳וועט אײךער ,גיכער װאם ,פעךבאפען האנד מײגע אין

 זאל ער זיך, צו איהם געװאהנען : ברירות צווײא איהם פאר האכ אזנ .ווערק
 אהין, טאטען זײן צו איהם טי.הןען! אװעק אדער ,לײט חבךה מײגע פזן זײן

 ,הלמיד אגוטער זײן וועט ,ךיענען לאזען ןיך וועט סאלאמן אז ,איך זעה איצונד
 פרײנד איין כאטש איך וועל דאנן אונ !לעהךער גוטער א דאןז איןי בין ךארױף
 ד»אט מהשפות אלע די פזן - רךומנותדיג! עלעגד, זא איך בין איצונד ,האבען

 ער אז נאר, ווײס ער געװאוםט. ניט גאר פעךשטאגךליך, זעלכסט סאלאמאן,
גע- זיןד האט ךיעז.עס נאר אונ יצחק׳ן _יעקב’ פון ךצון דעם ^רפי^לט האט

װאונשען



 נלה, זײן מיט זיטצענךיג נעלאבט, ער האט נאןד אכןינד וויא פוײה וואונשק.
 בלומע נאר ,אנעקךאטען פעךשיעךענע איהר ךעךצאהלט אוג ,בלומען מיט
 דיכןע איהרע מיט פעונומען געוךק איז זיא ,זיי האךען נעהאט צײט גןײן האט
.געפונען אדט האט״קײן זיא וועלכע פאר ,האנד

 שרעכןליכע א םאלאמאג׳ען אויף האט רײד זײנע פעךשטעהן ניט בלומעם
.געװאךפען ארױף שחויה ימרה

 װאךימלאןז יענע ווי ,װאס ,נעפיהלען אזעלכע מענשען בײם דא ם׳איז.
 פינסטעירער ךער אין שטראהלען אונ שײן ןאננען דונכןעל.געגען פינםטער זײנען
 איךט איז #ם זוען - יעטצט ראזען צו ליעבע םאלאמאן׳ם האט זא .נאכט

.געהױבען אױף פלאפ איהר צוךיק - האךצען אױפ׳ן געװאיען פיגסטער
פעךשטעהן,. ניט מיןל זאל ךאזע וואס ,מאל אײן געווען ניט נאןי איז עם -

-פלעגט?נ?טפערען זי כןלןג וױ אונ  דעךמאנענךיג ,אונ םאלאמאן זיך טראכט !
.פערשויךעךט ער װעךט ,ךאזען

 ךי געשאךק אפ אױןי שםשון גבור נוױםען ךעם האט ךלילה אפאלשע -
 מיר האט חשק אפעךפיהךטער מחשכה, פאלשער א ,א .געשוואכט אפ אונ האר
 אבער איטצט ,גערױבט לעטצטע.קראפטען מייבע ,גענומען אראפ לןאפף ימיין
 איך גין געבונדען ווערען ?גךלײזט האפענזנג ךאנןײן ניט פעךפאלען, שוין איז

.איויפנעשטאכען שױן ױינען אויגען םײנע ,שװערעגןעטטק שטאךלןע אין שוין . 
 העלד׳ װיאיענעי ,מופשוין איןי נאכט. אפינםטערע •שוין איז לעבען מײן

.פלשהים ךי פון נקמה-ניגזן דעם גאך שפריננען טא;צען .  טראכטענד זא אונ .
.מהךעךען מיט בעגאםען ךןי ער האט

 איהם גאט האט געוואךען פעךטךיבען #דן גן פזן איז אדם ווען י טר״רערען
 ^לענד זײן בע.קלאגען זאל ער ,טהךערען ךי - געשענקט מהנה טהײ^ךפטע ךי

.לעבען שלעכטעןי זײן בעווײנק הןאנען זאל אוג . .
 ךינען, זײ אדג טהךערען ךי נאר טךײםט אנךער _קײן אױך האט םאלאמאן

.וױיס אײנציג פנים זײן אויף פליםען
 אויס ,בווגז׳דינ געפךאגט בלובזע האט - ? םאלאםאן ,דו ווײנםט וואם -

 וויים - חתניפ ’אלע - כןאלבק־אויגען צווײא איהרע איד»ם אויף שטארצענדיג
 ,_קאטאוןעםען טרײבען שפאטען, ,לאכען כלות. ױיערע מיט זיטצען - ? איןי

 אקלײן.קינד׳ ווי זיך פיעםצעט ,נאר וױינט - ? איץי װײם - ,אונ ,חזק מאכען
חלשות! פ_ע ווײנען, זאל מענש אגרויםער מאום איז עם

 םאלאמאן טרוי^ךיג אז־נ קורץ האט - לי^בע, פון ,בלומע ,ווײן^ם איןז -
.טהרערען זייגע אבוויםענךיג ,גע^נטפערט

:гг.- т ם א װ



 אכןלאנ - ווײנען ,טוב יום טאג אנךעךע ךי ךיר נא і גאר ? ליעבע ? װאם -
 #ר איז דעםטווענען פון ,זאגען צו למנגע _קײן פון ניט ווײס טאטע מײן י מיר צו

 האב איןי ? איך ווײס - .רײןז־ גאנץ איז #ר אז ,גאןו זאגט מען אונ ,אטאטע
 ,מיןו פאלג !שךעק א געווען טאכןי איז ״לי^בע״ מיט מעשה׳לע א געלײעגט אםאל,

 לי/גבע אהן לעבען זיןי וועלען מיר ,נאךישקײטען קאפףזפון אלוים לאז סאלאמאן,
 ,םאלאטאן ,פךאהליןי בעסער זײ - ? איןל־ װיים ,קלאגען אלע צו זי נעהט - אוץי

!אטרײפט ,הארען צו נחת א ;לפעם איז ,םאלאמאן לאבסט, דו אז
.גמגנטפעךט נישט גאר האט םאלאמאן

־ לי^בע אז ,זאנט מאמע ךיא װאם ,אמת דאפ איז ,סאלאמאן ,זאנ -
 או - געזאגט םיר האט כןישכןע דאךע יחיאל אונ ? אכישוף איז - איך וױיס
 ,שךײבער מין א ,ש נ ע מ א געטראכט אוים האט ךאה ,גאו-נישט איז דאס
 - V לי/עבע איז וואס םיר זאג ,איהם פאר בעםער דאך ווײסט דוא ,#ר זאגט
 איהךע שולטערען םאלאםאן׳ס אויף ארויפלײגענךיג ,נעפרעגט בלומע האט

 איבעךטראגליך ניט לעטצטען ךעם אדיף זײנען וועלכע ,האנד ךינןע צווײא
.נעווען שוועהר

,אפיי^ר איז ליעבע ,טהךעיען אויף נאר וואכםט װאם ,אננלום איז ליבע - ’
 טרויעךינ האט - פעךברקט אײגיג אױף מען װעךט עם מען בעריהרט קוים וואס

.האנד בלומעס פון זיך ךרעהענךיג אויפ ,גיענטפערט םאלאמאן
 די דוךןד וו־י בלומע האט - \ עולם של ךבונו ,וועךין מען זאל בעהיט -

 זיף אונ שטול איהר אריף זיך זעטצקךיג אװעק צוךיק ,געךעךט אוים צאהן
• אינדיק אײן װי ,אננעגלאזען

 זאלט איהר ,געבעטען ,פאלאמאן ,אײך האט חיה׳ס י אברהם פםח ר׳’ - ’
 שךײבט ,תנאים אויף איהם צו קומען אכענד אין הײנט ,אנךעךם ניט גאר

 גערופען,לבן שוין אץ־ יצהק׳ןיהאב ךאזען.יר׳^קיב ,טאכטער זײן תנאים למזל
.אנדעו־ש ניט גאר קומען, איהם מיט זאמען צו זאלט איהר ,סאלאמאן זעהט,י

 כןלײן א מיט ױד אהויכער האט אטהעם אײן אי־ן גיך אויף געךעךט זא -
 אלע אויף װפט װאפ ,שמש קהלז ךער לײמיצקע איז -ךאס האנד אין לאנטערנע

 קויפען כןדושין-פץגערעל דעם איהם בײ מען מןז פאר בףת׳ןיךער אונ חתזנות
 אטעלער, שטעלען חתזנותאונבךית׳ן אלע אויף איהם מק ךערפאר^ךלויבט אונ’

._קךמונים פון נאןי ״ביטער״ אין מנהג ךער זאיאױ - נדבות אויף
 גע־ בלומע האט - ? וועמען מיט ? נאים;ר שוין איז ראזען בײ ? וואפ י-

- היטץ מיט פראגט
.שמײכעל א מיט געענטפערט ליבעצקע האט - התן א מיט -

װײס י י ...............גימל י



 געפרעגט וױעדעו בלומע האט - ? חתן א פאר װאם אבער ? איןי װײס -
.נײגעױעקײט מיט

 וויא ,גאט-בענש א ,אלײט בלומע,י ,זאגען אײןי איך זאל וואס ,אחתן -
 איך .פערשטעהער א איז ליבעצקע ךאןד ווײםט איהר ,אױךען מיך זעהט איהר

 אונ לעקאך ךעךלאנגט ,זיטצען געבעטען נלײן־ ער האט אוײן איהם צו בין
 איהר פעךשטעהט ,געווען מכבד פאפיואם גוטען א זײנעם מיט אדנ בראנפען

 מענש א אױ אז;גר ,בליק דעם/גרשטען אין מען דערנןעגט מענשען א ? מיך
 טרײסלענדע ךארע, זײנע מיט גלאטענדיג ,געענטפערט עךענסט לייבעצכןע האט

.שטערק האלבען א אונ נאז רויטען זײן פינגעו
 צוךיק זיןי אונ אױםנעועךט האטבלומע - !אכןאךםט ת הארםט אזוי? -

.חן מאכט זי נלומר׳שט ,ברגז׳ךיג אננעבלאזען
 אויך האט ער ,נןלוגער גאגץ א איז ,מיןי איר פעךשטעהט ,התן דער -

 האט - אלעמען װאפ אויץי, געפעללט איהם ליעבען; אלע וואס פײ?ד, ניט
 בײ ךער געזאגט אוג פאפיראם א פעךרױבעמךיג ,נעזאגט לאכענד ליבעצכןע

 ,געלאפט פאנאגדער קדל אויפ׳ן זיך האט בלומע וועלכע פון ווערטעךלאך, נאך
:ךעךבײ זאגענדיג ,הנאה׳ךיג
V ניט זיןד איר שעמט װי ,אײך לעבען מאום׳ער -
 איהם אין העךץ םאלאמאנ׳ס האט;אמערדיג - !תנאים איז ךאזען בײ -

.אויםגעשךיען פעךךרום פי.על טיט
 דעם אונמאנליך ? אינטעךעםירען איצונד איהם דאם _קען ,למשל וואפ
 ברײט, אונ גרוים ים, א איז דאם - בעכןלעהרען פיגקטליןז זעעלע מענשענפ
 אלע אויםצאהלען ;אויםמאםטען זי אונמא^ליך ,ךעתעהן גרוגד דעם אונמאמ׳יןז

. טראפענם איתרע . .
 ניט שוין האט ער ,געײארען ענג געפיהלען זיעע פאר שױן איז האךץ זיין

 איז ,געהט #ו הין װאו וויםענד ניט זעלבםט אונ ,אײנזיטצק הויז אין נעכןאנט
♦ ארײן גאןטען שפאציער אין אוג ךרויםען אין ארוים

♦8
ען ךי ר ע ד ך ח ט מ כן ♦ פרן;

 װאו ,גאךטען איבעךן ארומגעשפאנט םאלאמאן האט נעשלאנען נידער
 יא זיןי הארט ךארט פון ווייט ניט נאר ,בעגענענט םענשען אײנציגען נןיין האט

 דער- אונ ?ןנטגעגען געהט ;יר ,נאהענטער ווערען טריט ף .טךיט שװערע
.ךאזען - זעהט



 שטימע זײן מיט גיט ווי םאלאמאן, האט - י ? איהר זיייט ךאפ ,ראזע -
ן ע י ר פ ל ג ^ ױ • א
 צו זיןי נאהעגט ,געהט םאלאמאן ווי ,בעמעךקט וױיטען פזן האט לאזע

 ווי זײן געשטארעט זיןי ,?ןלאפטק אידןךע אלע געקליבען צוזאמען זי האט ,̂איר
.רוהיג גאנץ זיןד וױי״זען אונ גלײכגילטיג

 איהי אז זין־, ווײט^ךווײטעךט זא ,נעװאלען שוין איהר זײט פלעמל זא -
 מאךנען נעװען, וואפ זעלבע ךי זיןי דאכט ,נאך בין איןד ;ניט שוין מיןי ךערקענט

.ווערען אנךעךם אויןז זאל איך ,זײן נןען - איהר זעהט - .  זײן לןאן ,מאיגען .
 נאןי באלד פיהלען םענשען יןנגע אלע וואס ,גליק יענעם ךערפיחלען זאל איץך

.תגאים זײערע . .געענטפעךט איךאגיש ךאזע האט - .
 טקאנט ניט האט _?גר .נעשטאנען פאלאמאן איז טויט, ךעל ווי בלאם,

.װאךט א אױםרייךק
 טהאלט לײך, אונ התן א זײט איהל אז ? םאלאמאן ,איהל שווייגט וואפ -

 בלה, א אדיןד שױן איןי בין באלד אז מיל?נעךענקט, מיט לײךען ניט שוין איהל
 םאלאמאן, נו, . . .זוהן א נגיך׳ם א איז מען, זאגט חתן מײן ,רײך אויןד שױן בין

 פיהלט :זאגט ,שאלען גיט שױן כ׳לעבען אײןז װעט עס ,_קשה נישט #נטפעלט.,
? הנאים ךי נאןי גלילןליך באמת זיך מען

 אזױ אױץד האב איןי י לאזע ,א ? איהל זאגט נלילןליך/ - ?׳! גלילןליןי -
 נאלזײנע ,לײדען נאך געװאלט האט םאלאמאן .. .אבעל איצט אמאל, געמײנט
 זײנע פון טהלעלען זײנען זײ שטאט אונ געוואלגען איהם האבען זואלטעל

.אלױס »ױגען
:געפלעגט אונ.קאלטבלזטיג געשטאנען נלײמילטיג אלץ זיןז איז לאזעז

! ? וואס פאל V נלינןלין־ גיט איצזנל לענן איהל ז_ײט -

 אין ניט נאןד איז אלײן געלל אז ,ךעךזעהן איך חאב איצזנל ווייל -
 פאלאמאן האט - !ג*גלד פעלפלוכטעם ,א ,בעגלינןען צו מעגשען ךעם שטאנל

לענלע אלע וויא צוםהימעל, אוינען אויפהויבענךעזײנע געאנטװארטעט,  אין ̂.
.צײט דעל'טלעכטעל . .

.געאנטװאלט גאלנישט האט לאזע т ־*־ : : — V ; • ; г т ѵ :
 פאל אלזא ד«אב אונ געװאוםט, ניט פףהעל щ האב איןז לאזעי א, -

. װאס ,האלץ טײן ,זעעלע מײן פערקױפט נעלל .  קוךצען א נאך האט .
 ,עלל דל צו בלילןען זײנע עלני^לעלגךינ ,נעזאנט וױ;גלעל םאלאמאן, שװײגען,

.געזובט הילף זיך פאל ^ל האט טיעף ,טיעף לאלט נאל ווי &וגלןט
איהל



 נע־־ צארענךיג ראזע האט - \ ? געלד פאר פעךקויפט זין־ האט איהר -
.רײד זײנע ;גנךיגען איהם לאזעגךינ גיט פואגט,
 ^נטפעראויף אײן געפראגט, אלײן זיןר איך האב פראנע ךי !ואזע א, -

 טרויערלןײטק אלע בײ ,צרות מײנע אלע בײ פראגט ,מיר בײ ניט פךעגט איהר
 קינךהײט מײן פון נעטךאגען אךיבער האני ,עלענךער ,איך װאס ,?ליאנען אונ
 דוךך ;פײער ?לאמען אלע וויםען וואלט ראזע, איהר, ווען טאג, הײנטיגען ביז

-איצוגד ביז געטךיבען דוךןז נפש׳ל אךעם מײן האט צײט ךיא וועלכעי  וו־אלט ,
 פינכןטליך װאלט.כןאנען איהר ווען ;פראגען צו םיר בײ האגען גישט גאר איהר

 גאנצען אין עךגידעךט/ ,פעךהאסט געװען בין איןז מאל וויפי^ל אויסרעכענען
 האב איך מאל וויפיעל ;נעלד נןײן געהאט ניט האב איןד װײל ,פערניכטעט

 נעלד,- ליעב צו - טרעטען מיך זאל מען ,געווארפען פיס ךי או־נטער ן י י ל א יף ז
 מײן אין וואס ,ךאם בעװאוגדערק צו װאס ,האבען ניט גאר שוין איהו וואלט

 מיןי האט ךבוק,-װאס אנרויסער געזעםען איז העךץ געפיהלפאלען ,מענשליכען
 ,איהר ווען ;געלד נאןי נאר זיך יאגען צי אונ זיןד ווינשען צו ,געלד צו געטריבק

 אלע אז ,זעהען אוג וועלט, דער אױף קוקען אדיגען מײנע מיט װאלט ראזע,
 איל׳ר װען ,נעלד פאר פאךקױפט װערען געפיהלען הײליגע אלע ,איךעאלען

 נשמה גאנצע זיי^ר שטן דעם פעךקױפען מענשען מיליאנען ווי ,זעהען װאלט
 גאנץ אײןי גנײ וואלט - ,ברויט טרוקען שט;קעל א פאר נאר ,גךאשען:אײן פאר

זײן ,העךץ זײן פערקויפט אמעגש וויא ,פערשטעהן צו געווען לײכט
. נעלד פאר

 זוכט יעךערער ,וויל ער וויא דײנקט יעדער ,ניט אײןו בעשולךיג איך -
-געפינט ער גאר װאם אין ,גופזס זײן נ^נטפ/ע־ט.- קוךץיךאזע אונ האט_קאלט ;

 בין איןד ךען ,בעםער מיןי בעשןלףגט .ניט щ ךעךט ,ראזע ,אןד -
 געהאךט וואס ,דאם פעךקױפט האכ אין־ ווייל איןי פין שולךיג ,שולךיג וויךנןליןי

.ךאזע ,אײןי צן . .
 פעךצײעטעךט ראזע האט - \ ? נעליבט,:םאלאנזאן האט;טיןז איהר ? װאס -

. אוינען שװארצע צווײ איהךע איהם אויף אויסשטעלענךיג געפרא^ט
.געװארען פעךטךײסעלט איז םאלאמאן

 װעל ,בלוט טראפען לעטצטק מײן ביז ,אטהעם לעטצטען מיײן ביז -
 געהארט ״איך״ גאנצער מײן זעלע, טײן ,הערץ מײן ראזע! ,א ,למנבען אײןז איןי
.איז האנד אין אײןי בײ ,אײך צו . .

 אײך האט פנים א וואךשוי - בעפאהלען שטךעגג ךאזע האט - !גענוג -
אײ]י לי.עב צוא האבען שרײבער ראמאנען ךיא ;אויסגעלעהךענט רעדען גזט

שטענדיג



 אימגל שוין נןאנט איהל !גענונ נאר ,אזיסגעטראבט וואךטער נײהע שטענךיג
ן גיט צונג געשלײגטען פלינקען איי^ר מיט פןאנט איהר ;קוגםטליך אלכעט י  אי
ן נאל ניט קופם איי^ר מיט נןאנט איהר ;פעךפיהרען פריילין ײ א ײ  שוואכע נ
.געמק אוועק נשמה ךיא פױילין . .

 אלײן ראזע, איהר, גאל ,פעלפאםעל כןיין ניט ,וואךשױ ניט ךאזע׳ -
 מײןהערץ, זעהען וואלט איהר ווען א, .אויסגעלעהרקט ךײךען оу מיך ד,אט

 ,מיר איז רײדען מיין שוועהר ווי ,וױםען ךאן איהר וואלט ,װאונלען מיינע פיהלען
װערענד... ,שוףיגען איך זאל אונווי מאגליף, גיט גאל איזשױן אבער שװייגען

צײטען, געווען איז #ם - אױםגעשױק צאךען מיט ראזע האט - > גענוג - ’
 אלט גענדג שוין איןי בין אןער איצונד ,גלויבען נןאנען זעלכע א וואלט איןי זואם

 ךעדע שױן״סײן איז נלויבען וועגען האלען, לןאנען זאגאר אײןי זאל איןו ךעלױף,
 איז װאונש אימגל ? צורײדען נאןי איהל האט וואס ,באמת אונ !גענוג ניט.
 געגוג מיןז פרײנדשאפט אײער מיט שוין האט אייהל ;געװאךען ^ךפי^לט שוין

 מיט אונ הארץ מיין צערשמעטעךט פליקען אײערע מיט האט איהר • •פעךנארט
 איהר וואךט, אײן מיט פעלוױםטעט, מײןזעלע ווארטער פאלשע אײעלעזיםםע

 אײןי ? גאןי איהר פעךלאננט וואם אזינ ,געמאכט אוננליקלץ־ גענוג יטרין מיך האט
 אפען ניט זײנען װאזנךען אױםנעהיילטע ניט מײגע וואם ,אלגעלען נאר הןאנן
 אײ#לע ניטסןײנעל ווייס щ ־וואס ,פעךךריסען נאר נןאנן אײןז ;יעךערען פאר

- אזעלכעם זיןז ווינשט םאלאמאן נײן, - ■בךיה׳שאפטען ט, י  גענונ בין איןד נ
פאל.קײנעם. ױײזען צז גיט זײ פעךטלאנען, אלע װאונדען מיינע טוטהיג

.גלויבט !לאיזע - .  ^פזוואפ האנל פאל׳ן זי נעמענךיג אן םאלאמן האט .
.צעףפטעלט אים האגל,האט איהל אלויםלײםענךינ ,לאזע געװאלט,ינאל לײלען

. ’ איך/לויב יא,י -  צו ״אין־" אײ^ל שטעלט איהל אזוױיל ,גלויג־ איןז .
 בײא לי^גט צװײטעל דעל אונ פעךנניגען אײגענע נאל זוכט איתל װײל ,הוין־
 אײ^לע. ניט וואם ,דאם פעךקויפען געקאנט אלזא האטאיהל ,ױנען אין ניט אײך

 ליןזבק פײהיג ניט זײט איהל אז ,איך זעה ,אייך גאיב ווײלאיןי םאלאמאן ,י_א
.איהל - צװייטק דעם ש, אזא ? אוים עם מאכט וואס גאל .י . ק  אידול, וויא מ

.פעלהאםען ניט אויב בעדויערען, זאליאיהם מען פעךךי/ננט .  אײדער נאך אונ .
 פעלבאלגק צאלען לאזעם איז ,זיןד קוסןען אלןם געהאט צײט האט סאלאמאן
:נעזאגט אילאניש אונ געשטאנען גלײכגילטיג וױעךעל זיןד איז זי ,געװאלען
- אײןר, איןי בעט ,תנאים מיל בײ איז הײנט םאלאמאן,'אז ,געךענקט י

 פרײי מײן אין נעמק אנטהײל קומען זאלט איהל פלײנל, אמת׳ק״מטען אײן ווי
גליק... אוג



ען האבען װאךטעל לעטצטע ךי  פערניכטעט גאנצען אין פאלאמא̂ן
 יצך ,;נלד ךער צו אווטאמאטיש איז אוג געהאט קךאפטק מעהר״קײן שױן האט

י • געפאלען פיס ראזעס
 אויס- שטיטע אריהךענךע מיט ער האט - !זיןי עךבאלימט ,ךאזע -
 נעליטען געגדג שוין האב איןי - זעהט װאונדען; מײנע בעטראכט - נעשרי?ן

 פעך־ מיץ פון מיןד שטאנד אין איז איצונד ווארט אײן אייער .זינד טײנע פאר
 אימנר /ךאזע א, - מיל, גיט פיהרען, ארויף וועג נלײכען אויפ׳ן בלענךעגיש

.פליייה בײךע מיר זײנען האנד, . . !
ײן,  עס .געבען גיט לןײנעם שוין איך קאנןז האנד מײן פאלאמאן, -נ

 האף - אלײן זיא נאר אוג ,לעבען אים מלחמות אסןז פאל גאן־ מיר שטעהט
.בעזי^גען העלפען מיר װעט - איך

.ראזע - . . ! !
-סאלאמאן ךיר, щ איז װאס ! מיל איז אקלאג ,יאהר אבעזעם -  װײם ,

 פאמעס האלט דער זיןד האט - ? ;ילד דער אויף דוא ליעגפט וואם - ? איך
• קול ך;קער

 איז וואם גאן־ געטראכט אלץ האט י׳ױז, אין אלײן בלײבענךיג בלומע,
щ דאךט זיןז־ זאמט אונ אװעק נאלטען שפאצי/גל אין פלוצים םאלאמאן - щ 

אהין. ניט״קײנער איטצט נאןד געהט
- щ אמאל מיט ךאך אין #ל ,גוט ניט וועךען,עפעס געמוםט איהם האט 

 טהוט וואפ ןעהק געהן דאלף מען - ? איןי ווײם - געװאלען בלאם אזוי עפעס
 גאךטען ׳טפאצמגל אין אויןי ןיא איז טלאכטענד זא אונ - איהם מיט ךאלט זיף

 פאלאמאן ווי בעמעךנןט באלד אוג געשפלאך א ךעלהאלט האט זי װאוי אלײן,
♦ עןד דעל אױף פנים מיט׳ן ליעגט

 פאל־ ניט איז ,שטימע איהל ךעלהאלענךיג ,געפיהלט האט םאלאמאן וואם
 גע- אױף ;נלד ךעל פון פלינק ^ל איז כחות אײגענע מיט ניט וויא ,צושטעלען

 עךשלאכןענעל אויףךעל אןליק געװאלפען ,אויםגעגלײכט זיך געשװינד ,שטאנען
 אױנען זײנע באלד אונ ,געהאט חן זיעבעטען ךעם לאנן האט וואס ,בלומען

 קךפןז זיין ווען ,גןלן א וויא געשטאנען איז װעלכע ,לאזען אויף אויסגעשטעלט
בליקען. לעטצטע ךי מיט איהם אויף נאך קוכןט

тנעלאכט האט לאזע.
 ניט שוין דײנען בלומע אדנ פאלאמאן װענן ,ךאנן יזאגאל זי האט ג^לאכט

 זיינען אויגען איסלע פון ווענן ראנן, אױן־ זי האט געלאבט ;איהל געגען געװען
.אלוים טהלעלען צווײא

איד



!טהרערען א ,לעבען מײן אין טהרערען צווײ ערשטע ךי זײנען דאס -
 _קײנע מיט זיןי זאלט ,מײנע טהרערען ^ךשטע ,איהר אז ,וועלען װאלט אץי

 ניטאפ ,שווײננןען אפ ניט אײן־ זאל װאסער רףן ,צומישען טהךעךן אנךערע
וואםעןי

,אפ'װאונדעךען געקאנט ניט זין־ מען האט הויז אין חיה׳ס אברהם פהה בײ
 לעטצטע ךי ווערענד ,פראהליך זא ,פךײה זא זײן ראזען צו• פלזצים עס קומט ווי

 איטצט .געווען פעךטרו^רט ,פערטראננט מאל אל# פון מעהו נאןי זיא איז צײט
 פרײנךליןי ,מלבושים טוב׳ךיגע יום ךיא אין בענןליידעט זיןי זיא האט אכער

 נלינןלעןי העכסט איזבאמת וױאזיא פונקט אלעגאסט, מיט זיך בעהאנךעלט
תנאים. איהךע מיט צופךיךק אונ

. סאלאמאן^ן מיט גיט אונ ,געװען תנאים שוין ראזען״ בײ איז זא . ♦ ׳

♦9
ר ױר אוג רבי ?ןלוגער ךער ע ט תלמיד♦ גו

 .?גךוואוטעט סאלאמאן האט מחלוכןת׳ן נרויםע ,מלחמה אשװעהךע
 ךי אז ,פארגעשטעלט איהם האט פאנטאזיע זײן אונ ,בלומען מיט געהענךיג

̂ג  שטעלט אמקש וױ ניט נאר ,בעפרײהען פעסטונג זײן פון איהם וועט הןרי
 בלומע איהם האט ארײן שטוב‘ אין איז ער וויא . צײט ךיא ?גךפמגלט פאר זיך
.נעלײגט ארײן כעט אין

גוט. ניט געוויס ךיר איז ניט,.עס מױ איז װעח -
.נעפאלען אונ געגליטשט אויס נאר זיןז האב איך ,נײן -
בלאס♦ זעהר ?גפעס ראף ביםט п - ? איך ווײס ,ניט עם אגזז ,נײן ,אך -
.וועה מיר טהוט קאפףז תיר -
♦נעהן פערבײ וןעט ,רוהען אויס זיןד וועסט םאלאמאן, צו, זיןר לײג -

.פאלגט סאלאמאן
 П װק ,דעיבײ שטעהן צו ךאזע קומט וויא ,סאלאמאן מיר זאג -

 - * פאלין ךיין טיט זיא איז שמעלכןע רמ א פאר וואס ? געפאלען בי?ט
ѵ איך ווײם

 רופק מיך געקומען איז , גאךטען שפאצי^ר אין טיך ךעךזעהענךינ זי, -
.תנאיט אויף

 אלץ האט זיא .ךיר פון געלאכט געוויס האט זיא ,איהר צן אקלאג י-
?(רו^קײטען אלע צו זי געהט נאר שפעטען, אפ 'לאכק אפ אלעםען פון למןב

מיט



םאלאמאן. ענטשלאפען, װער זאמען. צו תנאים איהרע מיט
 ךארט וואס ,פעךשטאנען גוט האט ךעךפון זיך דעווויםענךיג יצהק יעקב

 גראםטע ךיא או בעװאוםט, גוט איז .יצחק׳ן _יעקכ נאר ,פארגעקומק איז
 זײער ווײל פעבעל, אױפ׳ן ווירכןען עטוואס זאלען זײ ניט גליכןט פילאנטךאפען

 יעךער גליגןט אבער פאר ךער ,צארען מיט זײ בעדעלןען ליעבע פלאמענךע
 צוקער, ימיט ניפט זײן בעשיט ער ווײל פעךפיהרען אונ ,פעךנארען צו פאנגער

.לי׳נבע אונ גוטעם מיט שלעכטם זײן פעוךעלןט ?נר . .
 עם איז סאלאמאן׳^ן אונ האנינ גיטריפט האט ליפען יצחק׳ס יעקב פזן

.װאונדען זײנע אלע צן באלז״אם גוטער א נעװען
 ךאזע אז ,פארשטעלען געקאנט גיט גאר זין־ האט וועלכער ,םאלאמאן

 אבגרונד טיעפען אין הימעל פון ווי פלוצים איז ישטויסק, אפ זיןי פון איהם זאל
 בעדוערעןיאויב אים מעןזאל פעךךיענט מעגש ״אזא װאךטער ךי געפאלען, אךײן

 גערעבענט, האט ער אונ געקלונגען אויערן זיינע אין האבען פעוהאםען״ ניט
 איהם האבען אלזא אונ ,פערהאפען נאר איהם דארפען מענטשין אלע אז

 מיט זיןז־ אונ געגלױבט זיי אין האט עך ריייד, ליעבליכע מנקב.יצחקם נעצױגען
נעטךײםט. זיי

 היטען ,עהךע אוג אנאמען האננען ןייא אז ,וױיםען וואס ,מענשען ךיא
 זײא ,ךעם צו זייא оу ציהט אפט באטש ,ףנד פזן ,שלעכטעפ פון אפ זיך זייא

 נאמען זימגר בעפלעקען, ;זךיךע זײער הןאנן וראם מינךעםטע, ךיא אױם ווייכען
 זײער פיהלען וואס ,מענשעלאך געשלאגעגע נ;עדער יענע אןער בעשמוצעןן;

 וױיםען, אונ , צו ניט זײ אריף זיןי קונןט אז.נןײנער ,פעךשטעהען װאם עלקד,
 שאנךעסאונ פיעל זיך יענע.;ירלויבען פעךהאסט, עגךביךעךט זיינןזײ ןםײ םײ אז

 זעלבע ךאם ,דערפון פיצגל זײא לײךען העךצען אין כאטש ,טהזן 'שלעכטעם
 פון ערגמגךעךט, אויגען זײנע אין זיך האט .ער װאם צײט, פזןךער םאלאמאן,

 פערהאםט איז;גר ;א ווי זא אז ,פיהלען אנגעפאנגען האט וואם ,צײט ךער
 האט נעמאכטי, חשבונות לאנגע _קײן זיך מיט מעהר שוין האט ,פערלאז.ען אונ
.טהוט וואם ,כעטראכטען געשטאךעט ניט זיך

 אז ,נעדאנק דער ,ארוים ניט זינען פון איהם בײ ראזע איז אנפאננס
 ני^פטיגע ,אבאזע ווי איהם, האט - ,געשטויםען אפ זיןז־ פון איהם האט ראזע

.נעשטאכען ,שלאננ
 געלי^בט מאל מיךלףן האט ךאזע - געטראכט ^נךליך האט^ר - נײן, -

 טיר. פערצײהען וואלען ניט איהר פון געזעהען אוים וואהרשײגליך וועךט ראם
מײן אננםט, טײן געזעהען האט ראזע אונ זיגד״ אלע פערךעכןט לי^בע ״ךי

פלאנ



 מיןד האט ,ךאזע ,נײן - וואונךען מײנע אױף שפאט פויט געלאבט אונ פלאנ,
 אז זיןד, בעשליםט ,מיאש זיןי ער איז טראכטענךיג זא - ;געלמגבט םאל כןיין
.זיך מוטשען או־יף ,לײךען אויף נאר ,גליק אונ ליןןבע פאר ניט געבוירען איז ער

 דער אויף איז באז ,איהם שרענןען געדאנכןען השנ׳ךיגע ,פינשטערע
 שחוה׳ךיגע מרה ױיגע פאר אליין, זיןי פאר שױן זי־ שךענןט ־ץר ,וועלט גאנצע

- צײט׳ שלעכטער דר בײ גרײט איז אמענטש וואס צו א, - ’געךאנכןען,
 אויש זיןי האבק מענשען װאפ צײטען, יענע איז לאנג שוין אװעק ״-

 .געלאכט אויס גבוךים אזעלכע װערען איצונד ,געמאבט טויךט דען לױיבע
 איז וואס אוג תאוה׳ניקעס״ בעלי ״מגושם׳ךינע גאר מען רופט שען!מענ אזיעלכע

 אים איז שוין ניט ?־ איז וואס טומלענײט גאנצע ךיא געפילךער?’ גאנצער ךער
 ךאזען אױםעו וואפ ,פעךהאנךען ניט װיכטיגעפ _קײן ,אנךעךם רףן לעבען

 ךעפ נאר שטאנד אין געלד איז שױן ניט ? זײן ניהא אונ לי#ב אויך щ זאלל
 מענשענהײט דער אין װאס ,זיטען בעםטע אלע זיןי דאכט ? פאךדארבען טענשען

 סאלאמאן זיך וויל מהשבות ךיא מיט - !געפיהרט דוךןד מיט.געלט’נאר ווערען
 שטאלץ, גאנצען איהםזיין ביי האט ןאוש זײן ווענן ,צײט ךער אין טרייםטען

.גענומען ארױם חױת גאנצען זײן
 פונעם פעהלער מינדעםטען. דעם מענשען בעשולמגען וואם פאר ,א -

 איהם האבען פמנלײכט ,בעטראכטק צו גיט בענןלעהרען, צו צווײטעףניט
 װאלט אלײן ךיכטער שטךענגםטער ךער װאם ,צזפאלען אזעלכע ,נעךױקט

!מענשען ,א ף !זיין וויעדער ךער זיי ״קענען ניט אדיןד
 אין פערזונגקען פערטראכט, שטעהענךינ ׳ער האט !םאלאמאן -

 רופט ווי יצחק׳ן, יעקב פון שטימע ךי ךעךהאךט - מחשבות, פינשטערע
.צימער צװײטען אין זיןד צו איהם

!סאלאמאן -
 אריץ געאײלט געהט ,שלאף שװעהרען פון ווי ערװאבט םאלאמאן אזנ

 געזעםק פערטראכט וױ ןיןז איז װעלבער יצחק׳ן צו.יעקב ,צימער אין.צווײטק
וועכםלען. אונ פאפױגרען ביכער, רעכענזנ;ם געלעגען איז װאן^ם ,טיש נעפען

 גע- פרײנךליןד זעהר _יצהק _יעקב זין־ האט - קינד מײן ,אהער קום -
 אביםעל זיןד וועלען מיר הןינד, מיין מיר, זיך.נעבען זעטץ - איהם, צן ווענךעט

 דאןי איך האב בלזמען, אזנ ךיך אויפער נןץדער, אנדעריע _קײן ,רײךען דורך
 נחת אשטיכןעלןג אײןז פןן ניט אויב ,לעבען גאנצער מײן איז וואפ אונ ,ניט

 ניט אויב ,לעבען אים געאךבעט פי^ל זא איך האב וועטען ליעב צו ? האבען
,געװען א-;-ארמם־.קינד נעבען־ ביסט דו ? כןיגדער ליעבע מײנע אײך, לי^ב צו

האסט



 פיתיל איןי וױיש איןי .צוליטען לעבק ךײן אין ,פי#ל זעהר ,פי#ל געווים האםט
 דעם לעהךנען נויטה אזנ אךעמקײט .דאמיט ניט זיןו שעם נאר נוט, גאנץ ^סי

 ,שטרענגפטע ךי כאטש זייגען זיי ,װעלט ךער אויף לעבען צו ווי ,מענשען
 א־?־אךעם אמאל אוץי בין־ איןי .לעהךער ננעםטע ךי זײ זײנען אבער פאו ךער
 האט הוא ברוןי גאט אז דאןו ,אוםגעשטאנען פ;על אויך בין געװען, נןינד

 אויןד נאןי כןאגםט ,םאלאמאן ,דו אוג .געװארען געהאלפק איןי בין געװאלט
 ךיא פעךשטעהן גוט נאר זאלסט דוא ,אלײט ,אמעגש זײן הילף גאטם מיט

וועלט. דער אױף לעבען צץ ווי װיישען אונ נעלט, פון ווערדע
קיכ ךא איהם לאםט וואפ פעךשטאנען, ניט האט #ר כאטש םאלאמאן י  ̂י
 / לןלזגע זײנען װאךטער זיינע אז ,געצלויבט האט ךאך ,הארק יצהק

 בעמעךכןט האט ןצהק מגקב ,ארויס האךצען טי^פען פון נעהען אונ ^רענסטע
:גערעךט וױיטער אדנ

 גיטאלע וועלט, דער אױף דאן־ לעבען טענשען אלע ,קינד מײן א, -
לעבען. צו ווי ,ווייםען א>יער

ךער םאלאמאן האט.שטיל - .ווײםען זײ ווי לעכען אגער אלע ניט -
.געמאכט אנמעךקוננ א בײ

 ניט דאך פראקטיש, זעהר ךעךםט דוא ,?ןינד מײן ,גערעבט ביםט -
 מעהר ,מיר גלויב ,וועלט ךי האב אוג ,ךיר פון אלטער בין איך ,גאנצען אין גאר
 גאר זײ װאלט גורל זײער וואס ,מענשען געזעהען אץ־ האב ,ךיר/נרקאננט פון

 ״וױםען .וועלט דער אױף לעבען צו ווי ,געװאופט וואלטען זײ ווק ,בעגליכןען
 אנוטצליכע, זײער אבעו פאר דער ,חכמה אטי.עפע זײער איז לעבען״ צו וויא
 נליקליןי הילף גאטעם מיט וועםט דו אז ךעם, געגען נןיגד מיין ^ם, רעד איף
1 װעלט ךער אויף ילעבען דאךף מען וױ ,וויםען גאר זאלםט דו װען זײן,

 ערענםט ווי ,געזעהען האט אבער יצהק עקי1 .געשוויגען האט םאלאמאן
 וועלק קוילען זײגע אז ,געװאוםט שוץ האט ,ךײד זיינע האךט םאלאמאן
א אונ ,צי;גל זייער טראפען  װייטער שווײנען אמינוטליבען נאןי האט א̂ל
:גערעךט
 מלט האב איןי וואפ ,אלעם אז ,בעװאוםט גוט ישוין איז ךיר !מיץ.קינד -

 ,שװאןי שױן איןי ב׳ן אלײן ךײנע, שוין איז ,^רוואךבען שוױלם אונ בלוט מײן
 האבען װאם ,גםיונות אונ פלאגען אםןז מיט זאט ווי ,אלט זא ניט נאןד בין איך
 ױגענד; ךער אין זעהק געדאיפט מיןד האםט ,נערויבט מיר פון כהות מײנע אלע
 ביטעךע שװעהרע, ךאם ניט, פעךטאטעךט וועמען מאכט^םאוים? וואס נאר

איך איז, הערצען אין מיר ןײא װאם ניט, װײס .קײגער א! איצזנד, ? לעבען
װאם



 שױן זעה איןי ,ענדע מיין איז נאהענט או ,גןט גאנץ שוין פיהל אבעל
 האט ךעךענךינ זא אזנ - טויךט, שךעקליבען דעם זיך פאר בעשײגפעךליך

 איז סאלאמאן דאס מינע טהעךיגע אז_א ,פנים ךהמנות׳ךיג אז_א געמאכט ער
געךעךט: ווײטער אונ בעמעלקט נוט щ האט יצהק ״יעקב ,געוואיען פעךציטעךט

-, אויס, שוין איך באלדבין ענךע, שויןמײן!גאהענטאיז קינד, מײן א
 ויעט געלד אוג גוטעפ מײן גאר ,אללעם וואס ,טךײסט מײן איז נאר אײנס

 ךיר איבעךיג פאר ניט איןד לעכק לכן אונ ,דוא ווייא ,מענש אזא ירש׳עגען
 ,שװעהר זעהר איז לעבק אים עטוואס צו שטךאבען אז ,^רנןלערען איצונד
 שונאיפ פיעל מיט ךענן מאגליןי, אום גאר נמעט איז עךגךײכען עטװאם װאלען
 לןעמפפק ךאךף ער װאפ , ךעפ אויםער וואלום מענש, אז_א באךען זיןי ךאךף

 ךארןן ,צופאלע שלעכטע פלוצים׳ךיגע פי#ל מיט ,צײטען שלעכטע ךי מיט
 ,מעגש דער נאןז איז שלעכט זא ךענן שטלייטען, ״מענשען״ מיט נאןי מען
 נאןר איהם בײא איז לןנאה פון אויג ךיא .צוױיטק ךעם ניט פעלגיגט ^ל דאם

 כאטש ,פעךניכטען צווייטען ךעם אבי ,אלץ אױף נרײט איז #ל ךאם ,גלוים אזז
 שלעבטעם גאר׳_קײן איהם האט צווײטעל ךער באטש אונ ,טובה _קײן עם איז זיך

.י מעגש דער נאןי איז ,מײן.קיגד זא ,נעטהאן .  אז ,מען זעהט דער קױם .
 מויל פון פיםען ליין ,מאגליןו נאל ווײט וויא ,זיןד מען שטאךעט ,עםפט רוא

 ,;נלוואךבען ^טוואם האםט דוא אז ,מען זעהט דעל קוים ;צעלײםען אלוים
 װעלט דעל פון װאלען ךיןי וואלט מען אונ ,שונאים גלאסטע ךיא ךיל מק וועלט

 מען האט אמאל ,לײכען א לאמען אוים אגי ,ניט מעשה _קײן - בלײנגען אום
 ,היפןי לעל פונקט איז אננעל הײנט ,פלײנל גוטע אסןי האט אלײכעל געזאגט

 לער ווי אונגלץןליכע טױזענדעל זעהן אנגענעהמעל איז צײטען הײנטינע בײ
.לײכען א אײנעם זעהען .  לעבען ווילל װאם ,מענש ךעל ,סאלאמאן ,זא .
 שוועל וויא אונ ,םטלײטען ,זיך באלען מעגשען מיט נאןד מוז ,וועלט ךעל אויף
 אשװאכעל ווי מעהל נישט פאלט לאן־ מען איז אלעם ךעם נאןי ךענן י איז ךאם

, מען זיןד דאכט מענש,.?נם ט ג י ך נ י . זיךס׳איז דאכט עם ז . . ת ו נ מ ח ל  א
 םוטה אז ,װײפ וועלט, דעל אויף לעבען צו ווי רוייס .וואס ,אבעל מענש, ךעל
 לעם אין מעלה בעפטע ךיא איז שטאלקײט אונ נצחון פון פאטעל ךעל איז

בלל! אגאלטעל איז אלץ״ מאכט ווילען ״אז אונ מענשען
 די.יײי אין אז ,געלאכט איהם זיןי האט щ ,געשוויגען האט םאלאמאן

 מעןענטפעלק, פןאנן וואס אמת ביטעלען אזא אױף אונ צװײפלען, לןינעל כןאבן
 פול שמײכעל טײוױלשען א מיט אדעל פעלדלופ גלוים פזן זיפץ א מיט ניט אויב
?שפאט אונ ניעפט מיט ! . . .

יעקב



 אוג סאלאמאן'?גן בעטראכט גוט ,געהוםט אויס זיך האט יצחק י#קב
:רײד זײנע פעךלײנגערט

 נרויס מיט האסט דוא אז ,מען זעהט קוים ,.קינד מײן ,עס איז זא -
 דיי לועיען ,^רװאךבען עפעס שװײם אונ בלוט טײכען מיט ,שוױעךעקײט

 פונקט ,וועלט ךער אויף לעבען ךײן ניט פערנינט מען ,שונאים גראםטע ךי אלע
 נאר עס דו האםט ,האםט דו וואס ,אלץ אונ זיױגרע איז וועלט גאגצע ךי ווי
 שטאךט; אין ךא איןד האב פײנד וויפיעל ,םאלאמאן ,זעה .גענומען אפ זײ בײ

 אויס ניט מיר אױף מען האט וואס בעשמוצט/ ניט נאמען מײן האט ווער
 דוא אךרבא זאג אוג ,רןאךט אבאזע אין נאר וואס אונ גזלן ,גנב :געטךאכט

 אהאלב מיר מיט ,גאטט לויב ,שוין בישט ? שלעכטס איןי טהו וועמען ,אלײן
 בעךיהר וואנךט אויפ׳ן ,זיןד ךאכט ,אפליג ,לײג אי־ אויכ ,נלײך מיר זאג ,יאהר
 טובות איןי.קײן האב וועמען - גערעדט אויס גאט פאר ניט - אונ ,ניט אויך איןי

 זעסט, שונאיכז, מיר מק אין טאנןי פאר ךער אט ? דו■ מײנםט וואס נאר ? געטהאן
 ? וזאס פאר ,ליעכ אלע האבען רב אלטען ךעם גטע׳ן נתן אונ ךבי׳ס דעם ןההט
 צום װעלט, די איבער.קעהרען זי־ מאג קהלזאין .נישט גאר טהוען זײא זױיל

 ,נאלאגען גרויסע מאנט מען ,זכךים פאר נקבות ,טויךטע מען הפט פךיזיװ
 רו-היג זיןד רײבט ךבי׳ס ךעם ירוחם אזנ גי׳ילד נעמט פער םטאראסטע יךער

 אונ הך_עת ישוב גרויס מיט כוםה קהל'שעז א זין־ מאכט אונ האנד זײגע
 ,יאהר עטליפע פון שוין מךחץ א אהן זיץ מאג שטאךט ךי ;גישט גאר טהוט

 נןינדער ױךישע ,פיםלאך היהנערשע אויף שטאהן מאג להבךיל קלײזעל יךיא
 פוםט געהן אום מאנען בהורים ישיבה ךי ,גאסען ךי איבער לויפען אום טאגען

 טויזענךער נאך אונ ,שטעהט וועלט ךיא וואס אויף שאךלאטאנעװען ,פאס יאדנ
 זײן רײכעךט בעטעל, זײן אין רוהיג זיןד ליעגט גטע גתן אונ ?גגינים, »זעלכע

 גיט מען ,זייא מען לי^בט פאו דער אט ,נישט גאר טדזוט אונ ,לולקע לאנגע
 םען לויה, אגרויםע זײן וועט שטאךבען וועלען זײא אז אונ כבוד גרוים אפ זײא

 מען וויל אבער קוים ,בענןלאנען גאסעלאןי אוג גאסען אלע אין הזיק דעם וועט
 שלגאים, זיןי קויפט מען ,אלארעם ס׳ווערט - צעקה ותנה י אהא - טהון עפעם

? סאלאמאן אזויא, ניט װאם ,פעךיאגט ,פעךהאםט וועךט .מען
.ייכטיג זעהר איז ,פערךהם צום -
 טײנע אויף וויא ,פבוד מײן אויף אזױא ניט מיך פערךריסט נאר,עס -

 װענען ,בצאהלען ניט נעבעך כןאנען .וואס ,ניט האבען וואס ,ךי מילא ,געלד
 ,בעצאהלען חובות זיי^רע לןאנען װאס ,ךי אכער ,ךעךע כןײנע דאך איז יענע

צוזעצט ווערט האךץ ךאס פעךךךיסיג, זעהר איז מיר גלויב - ניט וױלן אוג
קוקענדיג



 .קליידער. אויף ,פאראן איז נייט, דארף מען וואס זאגאר ,אלץ אויף ווי ,קןנןענךיג
 אונ װײבער ךיא זיןד 'יאחר, שװאךץ אלע אױף ,מאד־עס אויף שמאטעם, אויף

 ,אלײן זאג .ךא גיט איז - קומט וואס בעצאהלק אויף אונ פאלאן, איז כןינךער
 שווער אזו .קךעננןען? ניט עס זאל ווי ? פעלךליםען ניט עס זאל זוי ,םאלאמאן

 פזן כאטש װאלטק ,פעלךיעגק גלאסק א צײטען היינטיגע אן קומט #פ וױא
 בײם בלײבען גאר דאךפען זײא ,נײן - האכען הנאה כןינךער מײנע געלד מײן

 אין טלינקען דעל וואלק םיןד װאלטען וואס ,שונאים מיינע אלע בײ טײװעל
 געריכט, אין דעךלאנגט װעפסלק ךי אפילו האב איןד .וואשעל יןאלטע לעפעל א

 !ניכט ? ךעלפון איןי האב אבעל וואס־ ,עךפילוגגפ־בךץ׳גף גענומען ארויס האב
 איך בץ אלייין ,ךעם מיט בעשעפטיגען זיך זאל ווער דא ניט פשוט פ׳איז ווייל
 יכןײן תטיד האב ,שעפפ פעךךלעהטע א ווי ,אן מיך קוקםט דו וױא ’,לאןי

 מיט ניט טר׳אגען בחות די שװאך, שױן איך בין צז דעל אזנ ,מינוט רוהיגע
 נוט: ניט זעהר אױןי איז ,אפךעמדען щ געבען איבער ,טהון צו האבען זײ

 ךעײם ,שאלען ,קאהלען זו־דיגע נאר נוט איז ,קינד מײן ,האנל פלעמדע מיט
 ךי פאלאמאן, ,דו זאלסט שװעהר, ניט ךיר איז ךאפ אויב ווא^ען/ איןי ןןאלט

 ניט זאל געלד מײן ,הובות מײנע מאנען אױף זעהען אונ נעמען זיך אדיף מיה
 ׳ .קינדעי טהיי?נלע ,למגבע מײגע ,אײןד בײ בלײבען זיי זאלען ,*פעךלאךען נעהן
 טאטק א איהר חאט אמאל אז ,געךאננןען אין וױםען כאטש *זאלטי איהר

 כחות ױינע אלע לעבען, גאנצען זײן ‘אײך לי^ב נאריצן װאפהאט געהאט״
.געלײגט אוועק

 גערעךט וואךטער לעצטע ךיא האט יצהק יעקיב ווענן צײט דער אין
 י^קב צו רהמגות אונ לי^פע פזן געוןארען צווױיכןט העךץי סאלאמאןס איז

 ,בעגלי.כןען ,פעחארמנן איהם וויל ,אפאטער זיין איהם וויל װעלכער ,יצחק׳ן
 באמת אבער щ איז ״ פאנטאזיעס פוסטע מיט פןל גאר איז ער ? אונ
.וױכטיגערעפ? לעביען אים ךא ךענן ם׳איז ?פאנטאױעם נאר .  זײנע נאר .

 ער האט נאןד לאנג אוב ,ךײד יצחק׳פ יעקב דוךןי צושטערט װערע מחשבות
 פערלאעט, ער ווי אלעם, טהון פעךזיכערט איהם האט כיזיםאלאמאן געךעךט,

:אגגעפאננען ווי^דער יצהק _יעק'ב יהאט דאגן
 ךארט בין איןי ,נעווען אויסלאגד אין מאל _קײן ’ ^קינד טײן ביםט -

 אז דערצאהלט, מיר האבען מענשק זיכערע נאי בעודען/ מאל נןײן אוין־
 זיטצען דאךט ;גלענךע. פאו־ אלעמע, פאל כןאמיטעטען פלאן דאלט ס/איז

 דעל ,ךאך וואהלטהעטעל, גלויםע ,מקשען געלעהלענטע לײט, געבילדעטע
אשװאכק מיט מקש אפרעמדעל אהין קןמט ווענןי אז מען צאהלט

חאלאקטער



 הערען זײ מענשען. פעךדאךבענע זײנען זײ אז ,רעכעגען כןאן חאראנןטער
 ,ניט זײ אךט ;נס אז־נ טהרערק זעהען זיי ;בעריךט ניט ווערען אזנ ,געשךײ
 דאוץן מען, זאגט טהרערען, צו ,געווײן צו ווײל ? וואס פאר ,סאלאםאן ,ווייסט

.ווערען נעוואהנט נאר מען .  עם אז ,זעהק אונ ױי בעטראכטען דאגן אונ .
 ךא אױ оу .אמת׳ע פון טהךערען פאלשע מעהר וועלט ךער אויף ךא איז

.װאםער װיא מעהר ניט פשוט זײנען וואס ,טהךעךען אזעלכע .  טהאר מען .
 ,ווײס איןי ווײל ,.קינד מײן ,ךיר оу זאג איןי .האבען רחמנות _קײן זײ אריף

 דײן נןאנן יללה אפאלשע טהרער, אליאדע העךץ, ווײכעס זײין סאלאמאן,
װעסט... ,נעמען אוועק מוטה נאנצען

 ײט1 - רײד זײנע געריסען איבער פאלאמאן היטציג האט - גײן, -
̂ד בין.קײן.קלײן איןי ,פאטער לי^בער ,רוהיג  ,פוננןט אךבעטען וועלל אי־ ,_ק

.אלײן איהר ווי
 דעם אין אװעק ,נןינד כןלײן הןיין שוין איד װאם ,םאלאמאן איז זא אוג

 פוגקט ,אךבעטען צו געשיקט איהם האט פאטער״ ״למנבער זיין װאוהין ,וועג
.אלײן ,ןצחק _יעקב ,וויא . .

♦1°
ה קלרגע צו ךי ל ♦ כ

 - ? חתונה ךער צו מאכען ,ךאזע ,זיך דו וועםט אריטאנדע פאר וואם -
 איהר וועגען אךײד היטציג מאכענךיג ,געפראגט פרײנךען איהרע ראזען האבען

 ניט האט פרוי^נצימער וועלכע ,פרײלען װעלבעם ,?גרסטענס .גארדאךאןע
 פאויז? ךע מאדע װענען קלײדעל וועגען היט, וועגען ךײדען צו לי#ב

 וועגן ךײד א באלד שױן וועךט צוזאמען פרײלענפ ךרײ צוױי נאר זיך .קלײבען
 װאם פאר ג. ד. א. האנךשוה אהוט, ווענען ,אפוטער אךיטאגדע, אמאנטעל,

 נאר װיײ|ען מיר פהילאזאפען, חוקרים, פאר כלײבט פראגע ךי ? אזרי оу איז
 צװײטענם ךעם טאפען דוךןי ליעב גיט оу האט ווער ,צווײטענס .פאקט ךעם

 אוים קומט עם ווענן איבעךהויפט אונ פאר קומט ךאךט וואס וויםען ,בײךעל
 צוכןראצען אונ נשמה פעךװאונדעטע זײן צווײטען בײם נראבלען מיט דער
?מכות ךריי - צװײ א בײ דער  געלעגענהײט א דא ךאך איז ,ךךיטענם אונ !
 מען װאם אךער ,געמאכט האט מען װאם ,קלײךער ךיא מיט ברימען אוים זיך

 אזא פון שטאנד אין איז פרױעגצימער וועלכע אוג ,מאכען זין־ באלד ךײננןט
נאןי באלד וואס ,װאונדער _קײן שוין איז אלזא ? ענטזאגען זיןד ןעלענענהײט



 צוזאמען ״ביטער׳' פון וןײןלאך ױנגע אונ ?רײלענס אלע זיך האןען הנאים ךי
גארדעךאבעי. איהר װעגעןי יזיך רײדען דווןי ר־אזען צו געלןליבען
ױטאנדע?...-  מען .כןאן דעם אהן אריטאנדע? האבען מוז>נם מען א
.געפךאגט איךאניש ,#נטפערען שטאטצו ראזע, האט - ? האבען התונה דענן״קײן
 אין.נןבר בעשליםען בעםער זץי וואלט איך V ךאזע ,איהר רעךט וואס -

 היטץ מיט זיןי האט - געהן חופה דער צוא אױטאנדע אהן אײדער ארײן
געחאפט... ארויס פוײלען אױנגע

,ווײבעל אױנגע אוײן זיך טישט - האבען התונה געדאךפט האב איך אז -
 דעם פון זיסקײט ךי געװארען פערטךיקענד ניט נאך איז לי^פען די אױף :װאם
 טאלןי איך האב ? איהו מײנט וואס - האניג־הךפ געהעגדען פערבײ לאגג גיט

 ,יןישה נישט - געלײגט אפ חתונה די מאלל צווײ האב ,מע&ים אנגקעבען
 אז נעפיהרט אוים האב אונ - װאךטען נאןד הןאן איך ,.קי־נד אױננ נאןז איךבין

 אז ,פאר ךער ,טײן איך וױ ,א]א טאכןי אךיטאנדע נענעבען מיו־ האט מען
 אללע האבען’ ,געפיהךט אךיץ שוחל אין שבת ערשטען דעם מיך האט .מען

 נעקאנט ניט ךיטאנךע מײן האבען ,גענומען אואפ ניט אויג הןיין מיר פון ווײבער
 װאס נןנאה. פאו געװארען זעטצט צו זײגען ווײבלאך ױנגע ,װאונךערען אפ

 בין איןד אז ,וויםען אין־ יוואלט וואם ,חלילה ניט ווענן ? איהר מײנט דענן
 ניט גאר אךט איהר אונ .שוהל אין מאל ;נךשטען ךעם בין איך אז ,כלה א

!ווײס איך אויב אםװ־ - אויטאנךע אהן
גע־ אפ זיןי האט - ניט אויןד טױג זײן כןלוג צו ראזע, ,איהר הארט -

 טאנ דעם בעקלאגט מאל אײן ניט שוין האט וואם ,ווײביל אצווײטע רופען
ק זיך דאךף מען — ,חופה איהר פון הר  אללע ווי ,ןיך פיהךט וועלט ךי ווי ,פי

 איצטר ניט — האנ־ אונ האבן התונה גדארפט האב איך אקאךםטואז האךט לײט.
 גענונ געװען איז אריטאנדע, אויף נעהאט ניט — נעדאכט דא ניט ,נעדאכט

 ,געףםען _עךד ךי פשוט באךנ, געקעהרט האב איך ,אונ.קלאגען טרו^רקײט
 נעמאכט זיןד אונ ,נךן האלב נעמען ארוים געפועלט התן מיין ביי האב איןי ביז

 מךישע אללע װי ,חופה ךער צו גענאגנען בין ,לײט אללע ווי ,אריטאנךע
.טאכטער . .
— געזעהען ךיטאגדע _קײן מאלל הןײן אײך ןיי זיןז דאכט ,האני אין־ -

 ,געכאפט ארויס פרײלען אױנגע שימײכעל א מיט ע״זדת׳ךיג זיןי האט
— צאפ איהךע פזן שטעננע גךינער דעו מיט בײ דער זיך שפי^לעגךיג

 גע־ ווײבעל פעלײדיגטע ,פערשעמטע ךי זיפטצענד האט — א, -
בין איך ווען ,אגגעטהזן מאלל צווײ נאר ךיטאנדע מײן האב איך — .^נטפעךט

צוא



 אריץ שול אין מיך האט מען ווען מאךגען, אויף אזנ נעגאנגען חופה ךעו צו
 אץ פעךזעטצט .יצחק׳ן ײ׳גקב בײ זיא ליגט אן דאמאלםט פון אינ געפיהךט,

- זיוױדער זײן זוכה וועל אין־ ווק אלײןװײס, גאט משנן, הון. ט  דיא אנ
 די אין טהרערען געשטעלט מיוגות אונ פעךךרוס פון זיך־ האבען ■עלענךע
.ווײנען געשעמט נאר זיך האט זי אױגען,

.אויטאנדע פר זיך ממית׳ן נדאיטאקי ,אלץפדאי ? איהר מײנט וואם —
ם ײ ם דאך מען פיהךט היפה ךער צו .וועניג щ לןימעךט מיןי  מיט ײ ן

 ניט בעטען, גאטט געהן מען דאךף שוהל אין אונ אױגען, פערבונךעגע
 • קלײדער גוטע מיט זיןי בךימק ניט ,ציהרונג גוטע מיט צווײטען ךעם שמאליען

 אבער כונה, העךץ, אגוט האבען מען ךאךף ,זיןד דאבט גאטט, בעטען «
.טאפלען נאלךענע מיט מנהה כןךבן גךאבען _קײן ניט זאגאר ,ךיטאנדע כןײן ניט . . 

.גערעךט ארויס טײנונג איהר ;ינדלי־ ראזע האט
 אזתץ האכען התונה עפ הייסט וויא !איהי מיט אן זיןד הויבט אט —

 ,גענאנגן אונטער איז ױעלט דיא ? איז װאס ? עם זיןד געשילןט ווי ? אריטאנךע
 פון שױן וואךט וואס מאד, אבעיאהרענטע גערופק אפ זיןד האט - ? וואם

 וועגען לאנג יטדין הלום׳ט אזג ,קלײד חופה דער אויף צײט 'לאנגע גאנץ א
.אױטאנךע . .

—װיטצלענד גע|גטפ>רט ראזע ווי^דער האט — ? אזינד עפ איז -יוואם
.אויך אךיטאנדע אהן מען האבען.צןאן התונה אוג וועלט א זײן קאנןז װעלט ךי

 וועט מהותנ׳עסטע ךי אז ,טהון איהר וועט וואם אזנ ? הײםט ווי —
 פ׳וועט אז אונ לןלײדער בלה׳ס די װימען איהר ןאל מען הופה ךער פאר זאגען
 ? געהן חופה דער צו התן ךעם לאזען ניט זי וועט ,ךיטאנדע ךי פעהלען ,הלילה

 טראפט ווי;גם ,טראפען ניט אזו זיןד זאל ? אזוינס ניט זיך טראפט ווטי״עם ? װאס
 האט ? טהון דאמאלסט איהר װעט וואס אונ —,אפט גאנץ אזעלנעפ זיןז

—.אשכנה ױידינע אלטערע א נעפראגט
,געהן ניט אויך איןז װעל ,נעהן גיט חופה דער צו חתן ךער וועט —

 פיהךט זיןי, דאכט ,חתן א אז׳נ טהון? צו ךאךט איןי ך»אב וואם איהםי, אהן
.חופה דער צץ פריהער מען

 ניט מען .נלןאןאלײן לאכען מיט ? געלאכטער איהר מיט אן זין־ הײבט יאט— ’
̂רענםט גאנץ ^פ מיין איןד .קומען אפ  ג^]אגט שפנה ךיא וױעדער האט —,?

ברוגז׳ךיג. אבישעל
אזע— עךענםט אױך מײן איןד איוג — אטו ,אײןד בעט איןז — נענטפרט ה

ױךינע■. כןלוגע א הרע, אהן ךאך, זעגס איהר מוחל זײט , מיר זאנט ,יענטע
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 ? מאכען צו אךיטאנדע אזיף מיר נעמען טאטע דער זאל װאן אךךבא, זאגט
 גאד איז טאטע מײן א׳ו װײשק, אלע זיןד דאכט ? ען(שטי־ זיך מיר װאםזאלען

 װאו ,ךיטאנדא דער אהן ,לןאסטען אפ איהם איןד וועל גענוג .יוד־ רײכער קײן
\ Ьу זאל у לןאנן ננב׳ענען נעהן ? אלץ אױף נעמען іу תאט גזל׳ענק ,ניט 
 דער נאך אזויא. זײן גוט װעט טהאן? מען וואסזאלל פח'ניט,טא כןיין ער

 וויא ,נןלײךער בעסטע ךיא מאכען זין־ איך העלפען,יוועל וועט נאט חתזנה,_אז
 - לייגען םשפן איין וואם האבען ניט אי־ וועל ניט, אז אונ ’ װעלען וועל ’איך

אז... לףן איןאױןי פ
 איהר בײ האט מע ווען ,:עענטפעךט ראןע האט ענטפער זעלבען ךעם

 װעלכע, אהן ,זאכען איפריגע אלע װעגען אונ נןלײד הופה דער וועיגען געפךעגט
 אונ ,געהן ניט הו־פה דער צו גאר מען ._.קאנן ^רוןי, שלהן נייהעם ךעם’ ^ליפי

 טךײהשאגןט אזא םפלןצי щ קומט װי ,װאונדערען אפ גיכןאנט ניט זיןד האבען אלע
 דיעד תמיד איהם־ איז װאס ,ךאזען בײ ,איהר בײ פאטער צום גוטפכןײט אונ

 געטהון אן פזיונות £על זא איהם פערקעהרט, שטענךינ נעטהןן ,נעווק וױךער
 פון אײנע וויא גאר זיא װערט פלוצים אונ אױגען, ךיא פעךשװאךצט זאיפיעל

.אמהות דיא
Т • •

 האט — שכל צום מען קומט אלטער מעוועךט איהר? מײגט ךק װאם —
.נירופען אפ געזעלענשאפט ךער פון איינע זיןי

 איבעךינ איז ״צו״ װאס אונ ,צופיעל שוין ,נײן ? איהר זאגט שפל צום —
איהרינקזנטפערט. אלע האבעץ׳ -

 ״צף װאסי אז זעהען ד־ער אזנ געקומען שפל צום באמת איז ראזע אונ
.איבערע איז . .

 איצונד .בערעכענטליך ניט געטהון אפ האט זי וואס ,ךעךזעהק האט זי
 זיןר האט זיא ,אלײן זיןז־ נאר פעשולךיגען צו ניט לןיינעם ״שױן זיא האט

 נעליעכטען הײם זא איהר ,םאלאמאן׳ען זי האט ,אײבינ אויף געטאפט אזנגליקלעןד
 .פערבונדען א־נ־אנךערין בזיט דיך אזנ געשטויםען אפ זיןי פון סאלאמאן׳ען״,

 ניט װאךטער זײנע דענן זײנען ? געשטויםען אפ איהם זי האט וואס פאר אוג
 עךענהט גלוינט זי נײן ? זיי אין ךענן זי צווײפעלט ? העךצען טיעפען פון ארויס

 זי געװאךט; הילף איהר אויף אונ געכעטען האנד איהר האט ’סאלאטאן אז
 נרוי׳ש איהם מיט האט זי ,איהר צו איז למיגע זייןי גרױש וױ גוט גאינץ פיהלט

 פעךבלאנדז^ט איהם' האט װער״עס זעהטי לײדעט, у̂ ווי פיהלט זי , מיטלײיד
 בלאנךזען װײטער ^ראלץ וועט פערלאזען אלײן איהם ך װעט ים1ק אז װײס אזנ

כןאנן איהם פון רואס ,ווײש אלײן גאט ,מאנען פיז וןײש אלײן נאט אזנ מיסען
מיט דלת



 גאנצען אין זיןד שמערץ אונ ,יאוש פיעל פון לאל ־и/ ווען ,רוערען צייט ךער מיט
 אונ גוט גאנץ עס ווײס זיא האגד. אין יצחק׳ן _יעקב שטן, ךעם געבען איבער

 איהם אונ זין־ נעװען שטאנד אין וואלט זיא אז ,ךעם אין ניט גאר צווײפעלט
 V געשטויפק אפ זיןל־ פון איהם זיא האט וואחם טא — בעגליקק, בעפרײהען

 אזנגלילוליןי זא איהם אונ ;יןז העלץ אכזריות׳דיג אז_א נענומען זיא האט װאו
ף ע אכ פ ѵ וואם פאר אונ צו

 מאס — בײראן זאגט — דעם פאר אפרוי פון תעךץ דאס איז אונבעװאוםט
 ניט .טהרעין מיט עם ציהען צו ,זיפטצען מיט געוױנען עם כןאן מען אז ,מײנט

 געראטהען, פראקטיש האט ;>ר װאס ,עצה בײראן׳ם סאלאמאן האט נעהאךט
 געלי^בטעם כןײן פאר זיןד עךניךעךען ניט פי^ל צו• ,פעךניכטען ניט פי_על צו זיך

 ױיהיענד׳ ווי זיץ מאגען זײ וואךטער, זײגע בכךי גאטטען, _קױן פאר ױעזען,
 ניט איהם האט סאלאמאן — שאגד, אונ האם מיט זיץז בעגעגענען ניט זאלען

 פיעל צזא זײן ווײל ,נעװארען געשטראפט זא ער איז אלזא אונ נעפאלגט
 ךיא צו איהר פאלען זײן ,איהר בײ זיןי בעטען זיין ראזען פאר זיך #רנידערק

 פעךבלענדט, זיזעלבםט האט װאס אזאשטאלץ, ^ךוועקט איהר אין האבק פיס
 אזא איך»ר אין עךוועקט האט ךאפ פאר, קוטט דא וואס זעהען, ניט זאל זיא

 ,בעטראכטען ^אנען צו ניט פערטומעלט ,פערדולט זיא האט װאס ,שטאלץ
 אפגעטהון איז ךא וואם ,גזט גאנץ ראזע שוין װײפ אבער יעטצט ,טהוט זי וואם

 ישטאלץ נאר איז״איהרעזינד, ;נס נוטוויגווים גאףן שוין פיהלט זיא .נעווארען
 לןאן אונ נעוןיהענסמםע _קײנע האט שטאלץ ,װיפען פערךרופען פון.קײנע וויל

 אזא אונ .זעלבםט זיןז זאגאר זײן מודה דײטליך״קײנעם קאןז ,האךען ניט ״קײנעם
.בענןלײךעט גײםט ךאזעם איצונד האט שטאלץ

.פעךפאלען שרין ם׳איז — נעשעהן ם׳איז מאפ געשעהן — . .  זיא האט !

 זיא .פאר שטעהט איהר װאס צוקונפט ךי בטראכטען גענומען אונ נעזאגט זיך

 ,באלד אז־נ התזנהי ךער צו אײלען צךךים פון.בײדע מהוהנים ךי כלה, א איז

 אפךעמדען מיט גאר פערבונךען אײבג, אויף ,פערבו;דען שוין זיא ווערט באלד

.הןאנען גיט וױליגאר הארץ איהר וועלכק

 וועט דאם זיין, ניט נןאן דאס נײן !אצווייטען,? מיט זיך פערבונדען —
 האט זי טהאן? זיא כןאן אבער וואם געשריהק, אוים ראזע האט М זײן ניט

 איהר אז איהם זאגען ךײךען, פאטער איהר מיט שטיל דער אין געפרובט
 ♦ בעפרײהק איהם פון זיא זאל ער איהם נעבעטען אונ ,ניט התן דער געפעלט

 וועט גוואלד מיט אז איהם, עךקלעהרען באזען מיט אריןד געןרובט האט זיא
װעט ,געהן ניט חופה דער צו וועט זי ,פידורען גיט הזפה דער צן זי מען



51דאנד אין שטן בײ׳ן

 דעם מוזען לםוףו ער װעט װםיי םײ אונ ,געלאכטער לײטײשע מיונות ןײן
 דער אוטויסט, געווען איז רײד איהךע אלע נאר לאזען, פעךגאנךער שדןןיי

• נעשרידיען קול אײן אין האט פאטעו
 מיין שױן מיר ת האםט גענוג !זײן ניט קאנןז ךאס ,ניט ךאס !לא -

 פון גאך דו ווילסט וואם אזנ ,פעךשװאךצט אויגק ךי גענוג ,פעךמאום׳ט פנים
 דיןי געלאזען ,איצונד ביז די־ געבאלעװעט גענוג ? יאהךען אלטע מיינע

 שוין זאלל ,גענזג אבער איצונד .װאוהין װײסען שךים ווערען פעךפיהךט
.פעךפאלען שוין ם׳איז - זאןל־ _קײן שוין העלפט איצונד ,פדף א ,נעטען

 - געפךאגט זיך ראזע שךעק מיט האט - \ ? פעךפאלען שוין ם׳איז -
 ,מיר אין נאןי אריעט וויללען פךײהער מיין זמן נל !נײן מאלל טױזינךע ,:נײן
 האב איך ,דעךלאזק ניט עם איןי װעלל מיר נאןז ךמננען ביהות מיינע זטן .נל
 איןד- פיהל - פרײהײט טײן פאר ,בעפךײהען זיך וויל איך אונ פעךבונךען זיןי
.אלץ אויף גךײט איןי בין

 בעפרײהט ווי פלאן א עךנקלעהךט האט זי ביז ךאזע האט געטךאכט לאנג
 נעוויזען וױעךער זלןר האט זי .נןײנער האט ךעךפון געװאוםט ניט .וועךען צז

 מען .זאלל װאם ,נו - :שהןי ךעם פון צופךיעךען העכםט ,פךאהליך ,מוטהיג
.בעשעךט אזוי איז מםתמא ,אזדי זײן ךאךף טםתמא ? טהון .  *פאטער ״דער .
 וואס ,געװען צופױךען ער איז מעהר נאןי אונ ,עם האיךעגדיג געקוואלען האט
 שטאךעט ,בערײפען ;בענזל׳ןצנן ניט איהט װיל ,פלות אלע ווי ,ניט איז ראזע

• נעהן אװעק גיט נראשען איבעךיגער _קײן איהם ב-א זאל ,זיןי
 מיט אמעגש , пуп ןר א טאנןי איז ךעת בר א ? איתר מײנט װאם -

 ,אזא.קינד ,ךבותי ,אײן־.זאנען איןז־ זאל וואס , פעךפאלען מאל הןיין וועךט שכל
 ניט וועטמען - מדינות, אדנ וועלטען פאהךען אױש מען מאג ,ךאזע .וױ

 קלײזעל אין האט זא - ,ךא ניט גלײכען איהר זונן דער אונטער ם׳איז - נעפינען
• ךאזען ,טאכטער זײן געךיטט חיה׳ם אברהם פםח יןךען אלע פאר

 וואם ,גגענרעל זאגאר ךאם געװען ראזע איז אטויב ווי שטיל אונ גוט זא
 פאר געפונען ניט אויך האט ,אגעלעגענהײט נעזוכט המצאות אלע טיט האט
 האט זי ,נעװעזען ניט שטיל איז אבער גנענדעל ,שרײהען אונ שילטען וואם

 פםח׳ן, זאגדערען ,ראזען ניט שוין נאר ,געקללה׳ט געשךיהען, איהך׳ם געטהון
 זאלל חתונה ךי ניט זיןי שטארעט._ער וואס היגיעט״ער, וואס ״ער, שווײגט זואם
 זײנען טאג ךי .צײט אגוטע ז^הר .נהמז שבת טאנןי ,גיכער וואם גאר ,זײן

.טרונןען אונ װאךעם ,ליכטיג ,נױוים
ךער האט עך .גוט ך>הר טאפןי איז נחמו שבת .געשטימט אײן פםחיהאט

צו



 אלײטישע״ זײן זאל התונה ךי ׳ץעהען ,בילכען זיך ךאךף מע אז ,געוךעך מוםיף צו
 איהר פון גנענרעל .זײן ממלא אזנז װעט עולם של ךבונו ךעי ,קשהז נײשט

 אוג רײד מאנן׳פ איחר אײנגעוױלינט האט מדות, אירע געבראכען אױ־ האט זײט
 זאל אמאךשעליק יאזנ באךיםעווער ךי ךױןא זײן זאלען זטר כלי אז געגעבען, צו

• אליין משזלהת״ ״פײטעל טאסי זײן
 חתונת דער אריף אוננעדולךיג שוין האבען לײט אךעמע פמנל אונ

 אײן מיט אבער אךײכער ניט אױד אפילן איז חיה׳פ אבךהם פסח .געוואךט
- .חתונה אלאנד זײן ם׳וועט - האנד אפענע

14♦

אן מ א ל א ט ה א ה ה ט ר ♦ ה

 איהם׳ האט ארבעט ךי פלײםינ., געאךבעט סאלאמאן האט וואןי אגאנצע
 האט איהם אין אז ,פעתעםען זאנאר האט ער ,אללעם פעךנעסען נעמאכט

. הערץ אמענשליכעם בעוועגט זיןד אדיןד אמאלל .  פון י מערקךויךךיג אונ .
 זיןז האבען פמיל ? גענזמען שלעבטם פי^ל זא איהם בײ זיןז האט וואגען

 נאר ,פראצענט מיט בעצאהלט ילאנג שוין חוב זייער האגען זיי אז ,נ^שווארען
 האבען אנדערע ,אנןלייױקייט פאר פעוהאלטען ןצחק מגקב האט וועכסעל ךעם

̂קצ האט איינעם פזן ,פאלש איז וועכםעל ךער אז ,געשךיהען  אצװײטען יצחק _י
 טאג אײניגע ווארטען זיי זאל ,געבעטען זיך האבק ךי .געמאכט אויף
 נאױ ,ב?ת בלי זייערע פערהתמה׳נען בזיוגות אזא צו ברײנגען ניט זײ אונ

 וױי ,געהאךכזאם אום אונ שלעכט ;טיגר א ווי ,באז נעװעזען איז פאלאמאן
.אלײן צײט ךי .  גיט איהם ס׳האט - געשאלטען ,געזיךעלט איהפ האט מע .

 יצחק _יעקב ווי ארבעטען, דאךף %ר אז ,געװאוםט נאר האט ער ,נעאךט
 ווי וויישי אונ ,קינד קלײן; שוין.קײן איז ער אז ,ווײזק איהם דאךף ,אליץ

.וןעלט דער אויף לעבען צו■
 ״ער ף שלעכט אזוי זיין זאל גלײבען.?נר איהם אויף דאס װאלט ווער -

!געװען אדעל אזוי ,גזט אזוי ךאןי איז
 זײי ווערען אבער קוים ,נוט ױינען ̂רי_קאשציכןעם אלע י נוטי?.^ט -

.איגעו נא־ זיי זײנען ,בתים בעלי אליץ
 ךאס װײל ,געגאנגען שפאךװער צום ראב ךער איז אומזיסט גיט !בא ־•

 קומט ווי ,היחש א נאר ,געווען מקשה׳ךינ עפ איז פלןגק אין .מין זײן פון איז
נודע. אבן יצהק, צורר,יװי:עקיג אזא מיט זיך־ זײן מתהתן וואלק פאלאמאן
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.ווײץ איץ פון אזנ טײג איין פדן ם׳איז - ךעכט שױן איז אבער איטצט - ;הךבר
 פאר דער אונ ארנעו נאןז איז ;יר .היפןז ךער פדנכןט גאר ם׳איז !טא -

 וואללט.#ו ,ניט אלא אײךימ יצחק׳ם יעקיב װערען געוויליגט אײן ער חאט
• חתונה דער פאר נאך גיןי, אזוי ךךבים איןדינע געהן גיט דאך

 דעם נאר ,םאלאמאן^ן וועגען ״בייטער״ אין מען האט גערעךט זא
 שלעכטעס, מענש טהוטךער אפטליך ךען ,געכןרעננןט ווענע עם האט לעטצטען
 אז.?י ,נאר ווײס םאלאמאן . גזטם מיט ךער טהוט #ר אז ,גאןד מײגענדינ

 וואס ,געלד צווײטענם דעם פעךהיט אונ וואךט זיץ ^ךפמילט ,גוטפ טה־ט
 שײנקק ווילדאם ווער אונ ,געמשפ׳ט אפ האט מען ווי ,ךין פי _על איהם קומט
 זעלבע ךאם טהוק מעגשען פיעל ? געטהון אזוינפ דא ;גר האט וואס טא ? זײנע

.גוטע זײן צו ניט זײ עס שטעךט ךאך זאבען, אךגערע אךערנאןי . . 
 אונ שלעכט זײנען װאם ,בעקאנטע פי/יל איהם מאנט ךער זיננען ־פאלאמאן׳ם

 ירושה זײן געקאננט האט טובה״ ״נעל זײן אשר ,למשל ,אט .צוזאמען גוט
 פעךטרײבען וועלט בךײטער ךער אין אהײלען ,אהונגעריגען איהם ,צוגעמען

 גוטער אמת׳ער אײן וו־י ,פדיון אנרױשען שילןק ךבי׳ן ךעם ךעךבײ נעלןאנגט אוג
.האנד אפעגע א מיט ,בןענש .  ,װארשא אין פךינציפאל זײן ,הערו־.קראמפף .
 חזיר׳ס בעהאנדלען ,אנךאשען פאר רײםען צאהן ךי ךתנער ךי געקאנט האט
 אונ הונד״ גיייזער ,״לןארגער גערופען איהם האגען וועלכע ,משרתים זײגע

 ווי געלד, פיעל פעךשווענךק תאות אויףפוםטע צײט איןדרזעלבער געקאנט
 נאןי אונ ,השום נילןליפת אװעךטה איהם בײ האט אטויזיגךער וואם ;אײנער

 גרוייצ{ אין פאציענט _זײן פעךלאזען לןאנן קאךשוןזדאקטאר דער .וועניגער..
 צייט זעלבעי דער אין אוג ,וויזיט פאר׳ן ניט איהם בעצאהלט מען ווען ,יםפנה
 רופט מען װאו ,שוסל דײטעשער ךער אויף גרוישע.נדבה א שענקען הןאנן
 אין אונ ,גאטט פון לאכען אוים נןאגן בליטץ העךר ךער .״הנךיב״ שױן .איהם
̂ר ,אלןלױזניק אוואןי אנילךען געבען ^קאנן;זר צײט זעלבער ךער  פעך־ זיך זאל .

.הבא עולם אשטיקעל מיט זאךנען .  זיך פיהרק ̂קאבן _קאטץ אדווא_קאט ךער .
 דער אין אונ.כלןאנן אגטיםימיט אװאהרער ווי ,יוךען א האםען ,קריםטלאןי

 ױךי׳טע ?די ״ראל!יש ״אךץ אויף גראשע^ם אײניגע שענכןען צײט זעלכער
._עמו״ ״האוהכ ציון׳' שרײבען,״החונב איהם אויף זאלען צײטוננען .  נאך אוג .
 וואפ פאר אוג ,זינען םאלאמאן׳ם יעצט מאנט דער בעקאנטע אזעלכע טױױנדער

 א^פר שרײבען הײםען באלד אויןד כןאבן .;יר?זיי ווי קאנען.זיץזזאל^ראויךגיט
 §אר םעזךה אגרויםע מאכען ,כןפךבכןע אין הקהל ראש דער שאול וויי ,תוךה

אוועק ביבער אךער.;גטליכע מוראוױאןוכןע אין ולאפעךניק דער נח ווי חפיךים
שײנקען



 נאך אדב בעדניאנםק אין משפיל זלמינכןע ווי ,בחוךים אךעמע.ישיבה שעננןען
 אגזטער, איז ער אז ,זיץ מוךה װעלען אלע וואס טהון, ער קאנןזאזעלכעם פיעל
 געוױםען זיינע ,געפיהלט פערמאךטערט שטאךק עפעם זיןי האט ךאן־

 פישען אויפ׳ן דאךט אםעךיכע ווי ,מױל א געאפענט אויף איהם אויף האבען
 אפ. שוין איז אלעם ווען ,ד־אנן געאפענט זײ האבען מויל ךעם נאר , מאךק

.אלײן .יצהק _יעקב ווי טאקי ,געווארען געטהון
 טאלן ,מוטה מיט אמענש ביםט ח אז ,קינד מײן ,איןד זעה איצונד -

 אזנ. ,אקינד מײנם טאקי ביםט דו אז ,איןי זעה איצונד .זײן דאךף אמענש ווי
 געלד, אנלעבען אױןז ת וועסט ,געהן צו װעג מיײן אין ,סאלאמאן ,זיןז םטארע

 אםן־ צײט אקורצער אין אן מען לעבט סאלאמאן מיטלען, אזעלפע מיט אט
 זײן אפענענדיג ,געזאנט יצהק .יעקב צעפךיעךען העכסט י האט - געלד

.שראנק אײזעךנעם
 פון ווי г.נעשױדערט ,געפלאטעלט .געצאפעלט זין־ האט םאלאמאן

.איהם מיט איז״עס וואפ ,געװאוםט ניט אלײן האט ,פיבעוי
 ארוים ,געזאגט יצהק יעקב האט - ,געלד דאם ,.קינד מײן ,געם -

 ,מיץ.קיגד ,נעם - םאלאמאן׳ען ךעךלאננט עס אונ בילעטען אפאק נעמענךינ
 אונ אמענש זײן וועםט דו אז אונ דיינע זײן דאןד לםוף װעט אלעס ךאם ,נעם

.האבען פיעל זא מאל ךרײ דונאןד וועםט ,געהן ךךבים מײנע אין
ש א זײן - ענ אן פאננט - ? מאנליןד щ איז געהן ךךבים ױינע אין אונ ם

 האבען אױגען ךי צומיישט, רועריען געדאנקען זיינע נאר צעטראכטען, םאלאמאן
 אויהרען ךי אין ,בילעטען ךי פון קאלירעןז פעךש;עדענע ךי אויף געבלאנקט

 םאלאמאן, מיטלען, אזעלבע מיט ״אט :װאךטער יצהסן׳ם נעקב געקלובגען האבען
.געלד אםך צײט אקורצער אין אן מען לעגט  נאר אויהרען ױינע האבין באלד .״ .
 בלוט אונ טהךערען נמים נאר האבען אויגק זיינע ,נעהאךט כןלאג אונ יאמער

 איז גאנצען אץ לופט ךער אז ,נעדאכט איהם זיך האט оу אונ נעזעהען
 דיי אונ טהרערען גי.עםען אללע הימלען ךי ,קרעכצען אזנ זיפטצען מיט פןל

.בלוט פון ים א נאר איז גאנצען אין וועלט . .
ם, ע זיךניטאזוי, שךעק ניט, שלײךער געלד, דאם ,םאלאמאן -נ

 װעםט פיעללײכט נוט, ארײן ים שטירמשען דיעזען אין קוק ,בעטראכט נעם
.נעפעען טהךערען אונ בלוט דײנע אוין־ דאךט דו .  שוין קאנןז םאלאםאן נאר .

טויךט גאר ווי בעךיהרען, גלי^ד _קײן לןאנן ,זעתען ניט שוין הןאנן הערען, ניט
- .געלעגען ערד דער אךיף ״שױן ?גר איז

פאק ךעם שנעל האט ,ךעךשךאנןען שטאךק זיך האט ןצהק ײנהב
בילעטען



 גענומען אונ פעךשלאפען פעסט ,נעלײגט אוועק שראנק אין צץריק בילעטען
 אױ באלד .אומעזיסט אבער פ׳איז - םאלאמאן׳ען ערמינטערק נאכהער זיך
.עךמינטערט איהם מען האט מיה גרוים מיט או־נ געקומען דאקטער ךער הילף צץ

 איז סאלאמאן אז נעװאוסט, שטאךטעל גאגץ שוין האט מארגען אויף
.מםו־כן קךאנק,

-בעצאהלט נאטט ,װאםער ניט איז בלוט ? איהו מײנט ךענן וואס - .
 שוגא׳ם אויפ׳ן זיך פרייהען !רײד אײעךע מיט גיט זינךיגט !טא -
 מעהרי׳נעמט נאך יעצט וואס ,צײט אזא בא נאך אונ ,ניט מען טהור אונגליק

 האט ער וואם , ווײש אלײן גאטט .מעשים זײנע בעטראבטען הימעל אין מק
 ער וועט אלאניט ,בעשטראפק איהם וועט^ר געזינךיגט ער האט ,צוטהון

.װערען געזונד
 ווער ,שזלךיג ניט נאר איז פאלאמאן !.ןגט ? רייךען זײ וואס איןד ווײס -

 אז אונ מאנליך, אוםי איז פאלגען ניט איהם ף איז יצהק װאפ_יעקב ,ניט װייס
 ךענן װאם ,זיין נזכןיים געמוםט נעבעןד ער האט געהײםען האט ;צהק יעקב
 אלײן מען מוז ,שלעכט איז גרוב אלײבען אין אךײן קךיכט מע אז ? איר מײנט
 ׳ געפאלען אךײן וואלף צווישען ביםט :זאנט הס ווייךער לייב א ווערען אדיןי

♦ • • אוואלף ווי ,וואיען п מוםט
? וואס ,איז געזונד ניט ? געזוגד ניט איז סאלאמאן ? װאם -
.געזונד ניט זא^ט אונ מםונן איז יענער !בע -

.נעבען־ רהמגות א !אװא מסוכןי?
ק יינגער אזא ,רחמנות אגרױסער - בויםי[ געפלאנצטע אזא ש,!מ

פאפא! מ׳-פא׳-פא׳ -מ׳ מירניט! איז אכןלאנ !מ׳-
 מלאש ניט אוין־ זיך מען טהור האלךז, אויפ׳ן שױן ליגט חלףי דער אז -

.אויגענבליק - עין כהךף איז הילף גאטטעס ,זײן
.הײלען אים זאל גאט ,איהם אין נעזונד א -
!אמן הלואי -
 םאלאמאן ווענן צײט ךער אץ ךרוישען, אין ױדען האבען גערעךט זא

 ,װילךע משזגה ךבוךים אז^לכע היטץ פון פלאפעלט יפײער, אײן אין ליעגט
.יצחנן׳ן פאר.יעקב זײ שךענןליכער.זײגען נאן־ אונ אשרעק, אן נעמט עס וואס .

 זיין אין קינדהײט זײן אין חאראקטער יצחק׳ם שטעלק:עקב פאר ישוועהר
 זײנ^ן ןלטערען ווערױינע ..קײנער נעװאוםט ךאנן פוןיאיהם האט ױנענד,י

 אץ בעתיאנםק אין זיך האט געהאדעוועט געװאוםטי. מאל _קײן האט
געפיהךט אום האט.>יר ,געשטעליט פיפ ךי אויף נאר זיןי האט ווי אזג הכןךשי,

איבער



 געשפי^לט צו אוג לידעלא־ געזמנען האט וואם ,אבלינןען נאםען ךי איבער
 יעךערק געךיםען האט יצחק יעקיב װענן ,צײט דער אין ,פיעדעלע אנ־ןלײן ,אױף
 יךי צו געלאפען אײעק באלד אונ נדבות געקליבען צוזאמען ךײפאלעם, פאר

 ניסלאך ,בארעלאןי געקויפט ,נע׳גנבעט אונ^טליכע Ьувщ געקויפט ,סעךיכעם
 .װעלט ךער אין אוועק לײט אךעמע אחאפטע מיט ער איז ינאכהער ג. ד. א.

 ,.עגלות בעלי חברה א בײ באךגבארנ אין געשטעלט אפ זיך чу האט ^נךליך
 אבעל/יגלה׳ס מיט האט ,געווארען עגלה אבעל אויך אליץ לםוף דאךט ,איז

 צייט אקוךצער אין הבית׳ל, אב_על געוואוען אזנ געהאט התונה אטאכטער
 ווײזען ארויס אנגעפאנגען חאראקטער ווילךער זײן זין־ האט חתונה דער נאן־

 געטראפען.זעהר זיך האט עם איז דערפון אורזאכע ךי .פךאבט פאלען זיךטיט׳ן
 געווארק /נר איז ,כואנען זי.דער פלעגט ער״ ווענן װאס ,מעשה שרענןליכע א

 אפ געװאלט פלעק יענעם בלוט מיט נאר האט ту і אשרעק - ווילד אזנ באז
 פעךטומלען געוואלט געשרײא אונ יאמער צווײטענס דעם מיט נאר האט ,וואסען

 ישטילער שוואכער, מאל צו מאל פון וואםזייגען ,געוויםםען זײנע פזן ךי-קולזת
щ געווארען שטום נאר.

 ךאךשטינ געװארען וואלף אהזנמגוימגר ווי ,;נר איז אן ךאמאלםט פזן
 אין שוין געהט .#ר ווענן זאנאר איז װאלף זעלבער דער אוג בלוט צו
 בעטעל םאלאמאן׳ם נעבען זיטצענדינ גאר ״ביטער״, אי־ן ארוט פעל שע?שען א

 שוידער־ איהם פון זיןי אנהארענךיג אונ ךךיטע ךי ,צװײטע ךי ,נאכט אײן
 ?גר ידובאם, געשטעלט האר זײנע זיך־ האבען ךבורים שךעקליכע האפטע,

 פעךךרוס גרויס פון זיןז וואלט בלוט, ביז געביםען ליפען »י.עע האט
 װעױען תשובה ב_על א דאנן - געװען גרײט װאלט ;גר ,צעךיעםען שטי״קער אויף

 אויס װיעךער פונק מענשליכען ערוועלןטען דעם האט נעװאהנהײט ךי נאר ,ב^מת
 איז יצחק’ .אונ.יעקב ,פעךניבטעט אלטע ךי האבען זינד נײהע ,נעלאסק
 געווארען איז אלעס ךאס .געװען װאס טיגער וןילךער זעלבער דער געבליבען
 פון’ פלאפלען אוב ,געװארען בעשער איז.^טוואס סאלאמאן ווקן ,?עפעטער

 סאלאמאן׳ס נעבעןי אלץ איז אבער צײט ביז.יענער .געהאךט - אויף היטץ
 נעשפאךט ניט’,געקונןט ארײן פנים אין שטענדינ איהם געזעסען, ב^טעל

• הײלק צו סאלאםאן;_ען ,נעלד נןײן
 וף ,אננעבלאזק געז^סען בלױםע אויןי איז בעטעל סאלאמאן׳ס נעבען

 ’ געכליפעט״. פעךךרוט מיט אפטליך אונ ,זיןד נעב׳רגז׳ט ,אי^ךיק א
 אמאל איר יצהק .י.עקב האט - ? בלױמע ,אמי מ ױײנפט וואם -
- נעפראגט

װײש



 גקאגט- יללהנךיג בלװמע האט - ? ווײנען ניט איןד זאל ווי ? איך ווײש -
.אונ חתנים זײער> מיט פערברײנגען קליך:גלי זיינען מײךלאך .  פעךכליפעט נזי .

.אלץ אונ .(’ זיןי .  - ? איך ווײס - יאיןי אוג כילות... זײנען זײ אז טאלןי ווײשען זײ .
 גאר ,געפעלען אים איז גאר לןרעננןען ,מיר איז וועה אוי ,אפערשאלטענע גאר בין

 געזןנךעד א ,אפךישער געמען זאלל אהתן ? אױילם щ מען הארט וואן נןרעגקען,
 התן חיה׳לעם איז וואס פאר - V איןי ווײם - ווערען קױאנק מאל א מיט אונ

 וױ ביז ,װײפ װער אונ ? גיט קרעננןט חתן גרונעלעס ^פעס וואם פאר ? נעזזגד
!אײ אײ, ,מיר איז אקלאג ׳א V אזוי ליענען נאןז כןאנן ער לאנג

ט גארעלע, ניט, -ױײן א ה  פאט?זי בארימהערציגער אאמתער ווי -
 נאןי װעט #ר ,ױערען ^יזונד סאלאמאן וועט באלד - געענטפערט יצחק יעקב

.התן גהנעלעם פון אונ חיה׳לעס פון געזינדער זײן
א  זיו י נז יע ,נישט גאר וױים איך מײנשט ,נאר אלץ טין־ הפסט דו ,-י

 אונקרענקען- נןרענכןען אזוי נאך-אט נןאנן >ט־ - איך? ווײש - אזױ אלץ זאגסט
!אײ-אײ מיר, איז וועח אוי,

.קול װילךען משעה א מיט זיץי ציכןלאגט -זי
 האךט ךער ךןז האט - ? געוױין א פאר עפ איז װאם ? איך װאו.בין -

 שװעהרע אונ געוואךען שטיל איז בלױמע .םאלאםאן<?נן פון שטיםע שוואבע א
- .הערץ יצהק׳ס _יעקב פון געפאלען אראפ _זײ:ען שטייגער

♦12
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 איהרע ,ךיעזען איהרע ,מנהגים איהרע זין־ האט רןהילה ױךישע י_עךער
 באטש אונ ^נןענבינךער)הולכירכיל( אונ כןבצנים קךש, כלי יהסניפ, נגיךים,'

 זיןי א:ן(ל ״ביטער״ ש;כאט שטאךטעליניט, ̂קײן גאר אהעק/ גאר איז ״ביטער״
 איהר, ארום וואס שטעךלאן־ איבעךינע אללע מיט אױםגלײכען ניט פאל לןיין .אק

 פאלק זײן בעשירעטט דא דער ,גאטט נוטער דער פעךגעםק ניט זי האט דאך
• זענען זײ װאו ארטער אללע אין ^שיאל

 ךאזיגע ךי אט זיך מעהרען אונ זיך פרוכפערען חםד גרויפען גאטטעם מיט
 ױדק . נויטה אוג דחקות אין ״כיטער״ דאיאין אויןז״ נגיךים( )אויםערי לײט

.דעם צו געװאהנט לאנג’ פון שויןי זײנען .  גרואים, ךאזיגע ךי פון אײנער אונ .
 “״ביטער שטאךטעל ךי אויך געלײטזעליגט האט הוא בריןןד נאטט וועלכע מיט
.נײם״ ב;גל דער ״ךפאל אךער פאצטער״ ״ךפאל געווען איז



 אויף זאןד קןײן װײל ,פאר ךער געגעןען איהס מען האט צוגאטענישק ךי
 אין הן וויםען, ניט דעךפון זאלל ту װאס ,געטהאן אפ ניט זיך האט וועלט ךער

 האט אלץ פזן הכלל ,זאכען וועלט אין הן ,מךינה ענעי אין הן ךיפלאמאטיע
 אן אײנעם הײבען אויף געקענט ער האט געוועללט האט .נעװאזםט ךפאל

 פעך־ אײנעם ער האט וױללען זײן מיט אונ ,ארויף הימעל זיעבעטען ךעם ביז
 כןאךנא ,תחתיה שאול אז טיעפער נאןי ,ההןלע בף אז ווײטער גאןד שלײךעךט

 געוואלט האט ךפאל אז אונ ,ווערען שטאכען דעו־ געמאגט מאלל אײן ניט האט
 ךי פעךטומלען הלואות זײגע םיט מאג בלײכואךער מ׳ ;געלעבט נאןז ער האט

 באראן ;געווארען בעטלעו א א״קבצן איז.ער ;עוואללט האט ךפאל אז אוג וועלט,
 באראן או-ג לאנךער אללע פערשיטען צ/דקה אױף מילליאנען זײנע מיט מאג חירש

 נראשער מאל צעהן זײן מאג ישראל אךץ צו אונ יװ־ען צו ליעבע ראטהשילך׳ס
 אנטיסעמיט א ספק א אהן היךש באואן איז געװאללט האט פאצטער אונאזךפאל

.נגיךים אלע ווי אנגיד - ראטהשילד ןאךאן אונ .  מיט איז נעגעגטהײל אין .
 נאר אױןי איז ךארט ,פאליעסטינע פון אךער א ארגאנטינע געוואךק ווילען זײן

 ךעפ אדנ _קאלאנעס כויט פול געווארען איז ןאליעסטינא ,ישראל״־עךד ״אךץ
 אויף געקויפט אפ ךאטהשילד שױן האט סני םךבר אהאלבען מיט םוף ים

 הײסעךיק אױס געװארען הײםעריק ךער איז געװאללט האטערנאר אײביג,
 הןײן האט װאס זאן־, פוילע אמין זיןי אזױ גלאט געווארען איז ךערתוגר אונ

.ממשות . .
і ־־

 וױיסען גאזעטניקעס ךי וואס ,דאס אפילו ,אללעם װישען ךפאל קומט ווי
 כןײנער האט ווײס, ту אז ךעם, אין אבער פלא, אךבר נעווען איז - ניט

 אין למשל ,געהאט פךײהײט גךאשטע די ער האט אלזא אונ ,געצװײפעלט
 ךפאל ,אזנ ,כןדזשה 'אךער ״,,ברבו זאגען נעמאנט מען האט קלײזעלי

 צעךיעסען ,אלט זיין פלײצע אויפ׳ן לײגען ארויף געכןאננט האט ,פאצטער
 אזוי געקאנגט אונ לײגען צענויף צײט מאלל_קײן ײן(ר האט ער וועלכען טלית,

 איהם ם׳האט ,װעמען מיט געווען ניט שוין איז щ ביז ,ךײךק אונ שטעהן אפ
 מגהאט השק האט העזה׳גיק א אזוי װען איןךערצײט, ,געשטעךט ״קײנער

 :נוכןעךײ אונ שםוצעךײ נעהאךט זײטען אללע פןן שױן זיןד האט ,אפענען מויל א
 - ששש נו ,קדושז מקום ׳נו השץ; תפילות ,שש כןדושה. נו, ברכו; ״שש,

הבךיל מךהץ אין שטיל״.  אױף ,פאל אויפ׳ן לאנג ש^ה׳ן ליענען געמאגט האטער ̂י
 נײסען צאהלען ךער אוג היטץ מיט׳ן זיך תענוב׳ען / טךעפ אײפעךשטער ךער

 גע־ אונ נעשטאנען אלץ ייודען דעגען - ,מעעזיות פלאים׳ךיגע זין־ אזוי אךער
לאדען צײט שוין אז ,איהם מאנען ךעד געוואגט גיט זיןי האט ,כןיינער ,האךט
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 שוין האט מען ווײל ,ארוים מרהץ פון גאר אדער צווײטען א פאר ארט דעם
 אין געהן ארויש גענןענט ךפאל האט ךרויםען אין .געבענשט אפ ליכט לאנג
 שפעט ביז אזוי שטעהן אפ ,_קאפאטע א אךין ,החהונים ־אײגע אין פךיה דער
 אלץ איהם האבען יןךען .הלילה ,געשאךט ניט איהם ם׳האט אונ נאבט דער אין

 ױי־ האכען ,שטאקלאןי זײערע אױף זיןד אנשפארענךיג ,אונ ,געךיגגעלט אוום
 ,פלים אויףזײעףע גענומען איבער #ס אזנ נעהאךט ,געהאךט נײםען איהם פון

 ,^ניױם גןהלשע םמזעםט ווער .זיןד גע׳עסנן׳ט אונ געהאמפעךט ,נעךחנגען
 ,פערבאךנען געװען :יט איהם פון געווים ךאןי איז דאם נײםען שטאךטיגע

 געשעהן מאל נןײן װעט אונ נעשעהן ניט נאןי האט וואפ ךיזעס אפילו• ווארום
 איהפ האט מע וואךט, אייין מיט .געװאוםט אױןי דא־ ער האט ,וועךען

.ליםטאק ״ביטערער״ רןפען געמאגט
 אײנער געווען איז ךפאל, וױ מענש, אזא אז ’ פערשטאנךליך 'זעלבםט

.גיט זײ האבען אךבעט אנךער כןײן וואפ ,קךש כל״י יענע פון
 אז ,נעװאוםט גוט שוין האבען אלע ווענן ,טאג ךריטען ךעפ אויף

 באלד הילף, גאטט׳ס מיט שוין, װעט ער ,ארוים םננות פון שוין איז סאלאמאן
 אוים פינכןטליך שוין האט מען אז נאכדעם, װערען, געזזנד פאלנ־ןאמען
 נאב־ ;כןיריינק סאלאמאן׳פ קאפטקז אפ וועט יצחק׳ן פי/על.יעקב וױ ,גערעכענט

 ךאקטוךים אליע וויפלעל האבען צו געווינשעוועט אויפ נוט זיך האט מע אי ,ךעם
 - זיןי ווינשען .נאראנים אלע וױפיעל אזנ פעךמאגען וועלט גאנצער דער פון

 מיטען אין געשטאנק א_קאפאטע אהן פאצטער ךפאל איז ,אלעם נאכךעם
 חיה׳ם אבו־הם פסה ראזעצנןע אז ,אגײפ ךערצאהלט ױדען אלע פאר אונ מארק

 גענומען אונ הארענדינ, עס געשויךעךט האבען ױדען ,נעװארען אנטלאפען איז
 אוג אנטלויפען איהר פון םבה ךי נעהן דער ,בעכןלעהךען ,כליים זייערע אױןן

 אונ צאהלט דער אונ טהוט פאצטער רפאל .געווארען אנטלאפק זייאיז װאןהין
....עםק שוץ האבק ״ביטער״ אין ױדען

 צװישען איןי ווי.הןאבן ? דרױפען אין געהן ארוים יעטצט איך זאל ווי ,א -
 אנןלײנע וואלסט ת ווענן !טאכטער אײנצינע ,א ? אויגק מײנע ווײזק לײטען

 נאןד דאךפען זאל איןי’ אײדער ,נעװען ליעבער פך א מיר װאלט געשטאךבען
 האםט דו ,ראזע ,ךיר צו געשריהען וועה ,לעבעךינערהײד שב^ה זיטצען ךיר
 ? בזיונות אז^למג פון זיןי מען בעהאלט װאן - ,פעךשוואךצט אוינען מייגע מיר

 ווי■ ,זא - ? אזוי מין־ ח שטראפסט ,זיך דאכט ,וואם ׳יפאר עדלם של ךבונו ,א
 #ר ווענן ,היה׳ם אברהם פסח צע׳טענה׳ט ,צעקלאגט זיןי האט ,נןינךעךש גאד

רעךט מע װאו ,אין.קלדיז געהן אזנ אונהפילין טלית נעמעןךעם געךאךפט האט
איצונד



 איז וואפ ראזען ןינךיגע זײן וועגען אונ איהם וועגען געוויס ךאךט איצונד
? מען אנטלױפט אט־עךש ד־ענן װאוהין - ,זיך טױפען אנטלאפק

 פעישטעהן צו לײכט איז קלויז אין געהן איצונד איהם ם׳איז שוועהר ווי
 ,געדאווענט אמנין אהן מנחה מאל״קײן כןײן ту האט ימױזבל כאטש אז ,דעךפון

 אין דאוונק בעםער בעשלאםען זיןי ,ו/מוז חךש ראש ,הײנט лу האט ךאןז
 צז געװאוםט גארניט הײנט #ריצו;אגען.האט ךיבטיגקײט ךי נאר ,הײם ךער
.דאווענט ту וואם אונ ךאווענט #ר

 כזפזז־ךף אונ משוגע - משוגע ניט איז אנךערער ךער אז ,אקאךפט זעה -
 פםה געגוואלדעוועט געשךיהען, איןי האב לאננ שוין - מךשעת ךי וועךען זי זאל
 ךי ,פאראן איז זי װאו ,ךאךטען קךענקען אונ זי זאל זאכען - ךײנע זאןז ךי זזיט

 ניט איז -.זי איר״/קאפ׳ף צו נןלאגען אלע דײנע- זאך ךי זעה פםח בײן- טריפה׳נע
 טאטיננןע ,שדים זי זאלען פיהךען אום זיןז- פיהךט .זי טאכטער... ױךישע אילע ווי

 קינך ;צעטהון נז;או מיט האןען לײט אונ לאגך ױךישלאןד. ניט גאר האךציגער-
 זעה, נעפילךעןט, האב איןז .אוגז פון געלאכט האבען אלע ,אלע אונ״קײט

 עולם של ךפונו ,ז_ײן זאל אםוף - םוף אפיגשטערען האבען וועםט זיןי, היט ,פפה
 ניט מיר ,גע׳םפנןט האםט ,אלטערנתוח דו - געבען אין גאר איהרע;אהרען צז

 מאןי ,וואנד דער צו שךײה געה נאר .גערעכט איז ווער זעה הײנט ,געגלױבט
 אין דאך איןי בין אצויג ,צויג ךי ווי מקז מעהאךט אז ,מעשים אן גיב ,לעפעס

 גאר ,דוראק האצמאך,אלטער אלטער דו האםט ךײד אין־ וואם ,געווק הויז מײן
 װעט געבײן איהר װאו ,ליעפער פאטער ,זי זאל וויםען ניט ווישען- געוואלט ,ניט

קומען.  אטח״ערע ווי זאך, דײן עאנצען זאך אײן האםט,געװאוסט דו »הין
 אז ,געפיהךט אוים דו האםט ,נז ,געגעבען נאןי ,נעבאלעוועט זי האםט ,מציאה

 טאךארי טאר מרשעת די זאל.זי געהען .דיר צז אונ ,איהר צן איז אונ.וועה אך
 מאמקעןאץ בײדער גע׳שמך׳ט גאןד זיןד האט זי דער.ערד אין קלאפטער צעהען

 איהו־ פאד איל״רע מאמנןע ךי ווערען פערפאלען זי זאל הכןלע כף אין .בוין•
 או ;געןארען אזא.קינד האט וואפ מזטער, איזדער װעה אז בויןד. געבקשטען

 אלע אוג וועה אונ אןי אז ,^ךצויגען זאןי אזא האט וואם ,פאטער דעם איז אך
 פים, אזנ האנד איהר אויף איך^קאפ׳ף אױף אמך ישראל כל׳; פון טרוערעקײטען

 ׳ ווערען ч לא1 פעךשװארצט ,פערחשך׳ט .גאר איהר אויף ,מאר איהרע אויף
 ווערען, זי זאל חךבה׳ט פער פעךטרויערט, ןעךשװאךצט דיאויג^ן אזגז האט זי ווי
ק געהט א,יוױ - ,פערביטעךט ,פערוויםט לעפען דעפ אונז האט זי ןוי  ^עטצט מ

 האט אזנ ,גנענדעל זיך האט אײןער אויפ׳ן ןעךעךט זא - ? ךרױםען אין ארוים
װאונד. אפעג;ג פערפלוטינטע, פפח׳פ אויף אלץ1 םיט דער געשאטען

אוי



 אזנ צרות האט ךלטלום עלװ המלןי דוד !מיר איז גלשויהען װעה אוי -
 פער־ מאל _קײן איהם האט ту װײל ,אבשלום זוהן זײן פון געהאט פעוו־הםק

 האט ןנוי וױיל ,גאלןען אוג האלךז געבראכען אויןד האט הכהן עלי ;שעמט
 הײנט פעוווערט, ניט האטזײ אונ קינדער זײנע פון ךךכים שלעכטע ךי געזעהען

 ךאןי װעל איך - !אלטער מײן צו אקלאג ,יאהרען מײגע צו וועה ,א ־- איןו
 העךץי צעגךאכען אוג געמיטמ אשװעהרען מיט זא - ,האבען פפרת-עון _קײן
• טהרערען• זוךיגע מיט בעגאסען זיןד אונ ,געיאמעךט חיה׳ם אברהם פםח האט

 ווי פעךפלאכטען העךצען אויפ׳ן האנד ךי געלײנט צענויף האט גנענדעל
 םאנן׳ם אויפ׳ן זיןי ווארעטט ,נהת זיןי האט -.זי בײגעל, פפור׳ךיגער יום אעךב
ף ראזע אונ ,.עםק האפען ױךען ״ביטערער״ ,נײם האט פאצטער ךפאל ,פימגר

 ,פליהען אוינען פאראיחרע פענםטער, נעבען װאגאן ראזעשטעהטאין
 С טאהלען אונ באךג ,וועלדער ,פעלדער ,שטאךט פערשיעךענע פעךביי 'טװעבען

 שטעהט ,זיןי ךאכט זי, זיף אמ ,אױגען איהךע גןעמןן פעךבײ זײאלעפליהען
.אךט אײן אויף .  זײי שטעהען ,זיןד ךאכט ,טאג אלע מעגשען מיר זעהען זא .
 וויפי^ל זאגען או;ז הןאגן אפער װער ,פאךענדערונג שום אהן ,ארט■ אײן אדיף

 זיי^רע מינוטליןד,קקען פליהען יםורים װאלךעו־ אונ צרות באךג פעךשיעךענע
. ? פערבײ אױגען . .

 בעטראכט ,פעגשםער נעבען שטעהט זי ,ארט אײן אױף שטעהט ־ראןע אדנ
 נריגעם ךעם אויף זיןי פעךקזכןען אױגען איהרע אונ ,נאכט זומער ךי נאכט, ךי

.אויגען איהרע לןעגען פעךבײ פליהט וואס וואלד,
 ךי ם׳איז צץקערזיעם ווי וואלדדא, אין ם׳איז לוםטיג ווי פרײה, װי -

 אץ זיןי צוגיעםט עם ווי הילכט, ווי ,קנאנןט עס ווי ליעךער, פױגעלשע
 ,פוינעלאןד נלינןלינע פאלע ליעבע ךי פױנעלאך ךי זענען ךאם \ וױנקלען אלע
. ? ימעגש דער אזנ .  פרײריע כןײן ער.קאנן ,פויגעל גןײן ניט איז מעגש ךער ,א .

 אט ,געזאנג אבלות ,כןינה־ליעדער נאר נןאנן םענש דער — י זינגען ליעךער
.מענש ךער אנן(ל ךאס .  אלןלאנ ווי מעהר נישט איז לעבען גאגצער זײן ווייל .
 וואם.קעהרט ,טינוט פעךגאנגענער ךער פאר אקבר האנןט םינןט יעךער ,ליעד

-צוךיק ניט שוין זיןד  נןלאנען זײ גאר ,ניט ?גפ זיננען אפשר ? װײס ווער נאר ,
.קלאנען צו וואס אויף אויןי האבען זײ ѵ פויגעלאך ביךנע ךי .  בעקלאגען זײ .

 פויגליען ווילדע ךי וואס .קינדער, אוועק,בעוףינעןזײ^רע שוין איז וואם ,טאנ ך־פם
.פעךבלוטיגט ,פעךצוהןט ,גערויבט נאכט ךער אין זלי בײ האבען .  אפשר .

 דעם שטימע זײער נןיצעלט טאלןי פאר ךער אונ פויגעלאןי ךי ;זס ;אמערען
בכללי האט ליעב^ר ווי ,ליעב מענש ךער ?גפ האט פאר ךער ,נשמה מענשענם

א־טראנעדיע



 ^ר, טרו אויף נאר טענש ךער האט געפיהל אונ מבינות ווײל ,טראנעךיע א
נןלאנ... אונ לאםער

 אלץ נאןי שטעהט ראזע אונ געװאלען פערשוואוגךק איז וואלד דער
 וואס ,לאקאמאטיף פון פונקען ךי פעךבײ פליהען щ װאו ,פענסטער נעבען
 בליטצענדע מענשענס ךעם ווי אדער ךענען אפײעךךינער ווי , אויס זעהען

.מהשבות . .
т ;־־—

 װײטען אין ארײן קוקק אױגק איירע ,פענםטער נעבען שטעהט ראזע
 טשאד אךער שטערען או־נ לבנות ,שײן צו ? ךאךט זי זעהט װאם אזנ ,האריזאנט

 ,שטערען פערוױסטע פון הךבות , ליכט נעישמאלצענע אויס גאר שוין פון
טאגי!?... _קײן שוץ ברײנגען װאס פינשטערניס,

 אלץ זיך ציהט אוב נןלאפט ,טעראמײטעךט ,פײפט לאקאמאטיף ךער
.אהין זוײטער . .

 פי£ל זיטצען щ װאו װאגאנען, מיט שלעפט ,ווײטער אלץ פליהט /גר
חח?..; בעוועגלימנ אאום פון הלום׳לגן ,שלאפק גאר לייעגען אנךערינ מענשען,

 אע װאוהין אוני ,פאהרט זי וואנען פון פקשטער. נעבען שטעהט ראזע
 איז זי אז ,נאר וױיס זי .וױשען ניט נאי איצונד זי וויל - פאהרט װאס־זי גא״
 געפילךער, מיט פײפט וואס לאקאמאטיף, דער אונ ״ביטער״ אין ניט שוין

 פיהךט - מענשען,י מיט וואגאנק שלעפט־מיט אדנ .קלאפט ,טעראמײטעךט
.אהין וױיטער ,װייטער אלץ אויך» ;זי״ . . ’ ’* -



ע ט ײ ו ו ל צ י י ה ט
•  •  • •  •

• г  • в

1♦
- אין ?ןהומה ךי ••:י- ♦ ט ך א ט ש

 ם׳איז ,טרוי^ריג איז ״ביטער״ שטאךטעל ךי אונ ,נבוכה ״ביטער״ וה^יר
 - ,איבערכןעהךעניש אגאנצע ,נעפילךער א ,טומלענעש א ,מהומה א איהר אץ
 ךיר? מיט 'оу איז וואס !ביטער געשךיען, וועה פלוצים? оу קומט וױ אונ

 ,אךט אײן אוייף ת שטעהפט צײטען, לאננע פון כןךמונים, פון שוין ,זיך ךאכט
 אלע ניט, *פטראטט אונ ניט פליםט טײפעל ז־ײן אין וואםער דאם זאנאר דאם
 שטאדט אפילו״דער אז ,רו-היג אוג שטיל ,פאםעיעכען געהן ךיר אױף וואם
 שכןעלע’נןלי_אט פיהרעך׳פ דעם װעלװעלע אזנ הדעת ישוב םיט אויך געהט צאפ
 פרוכפערען וואם בהים, בעלי ױךישע אלע הויבען; ניט פיש ךי גאר שוין וויל
 אז ,שטײגער אײן מיט גאנג אײן מיט לעבען ,ךיר אױף זיןד טעהרען אוג זיןד
 בךאיטית \טי ששת פון בעשאפען ת ביםט זא אז ,מײנען לײכט ̂קאנן פע
 ?גם קומט װי - וועלט, םוף ביז פערענדערונג שום אהן שטעהן ח וועםט זא אוג

 דיץ פון טהון אהאפ ראפטאם זיןד זאלםט п אז ״ביטער*, ,ךיר צו פלוצים
 :טהון נעשױיה א הזיט העלער דער פון זאלםט אונ שלאף אײביגען

 ,פעךטיליגוננ א אונ — ואבדון ,נעשלאנ א - הרג ,אפערטומלעגיש ״מהומה-
! ? געווארען ךיר מיט פלוצים איז וואם זאג ״ביטער״ גװאלד, !׳׳?׳אפעךלענךענייש

 האךט .אומזיםט ניט אז ,ךבער גלויבט ,ציטעוט שטאךטיל א אז גאר, ’
אמעשה; אוים אקאךפט

.געשטאךבען קינד א איז ,שוםטער דעם ,גאלךעם שךה בעךע בײ י
 אזא ניט זקי, דאכט איז ךאם ? שטורעם דער פאךט איז װאם ,רעש מה ,נו
 ,פלאטערק אונ װערען עךשךאנןען זא זאל ״ביטער״ וואם ,װאונךער גרוישער

 צוגעהן קומט כןךישה הברה פון פמש;ךער ? שטאךבען קינךער ארעמע נןאךג
 טהוט .?גר ארײן, בוזעם אין מאנטיל אלטען שוואךצען זײן אונטער זײ געמט אונ
 ניט װענן ׳אז ,שטיל איןךער זײא בעהאלט אזנ םעדארף ווי ״רעכט/ זײער אפ

 ךענן וועניג ? איז װאם אוג .רןײנער װישען ניט דעךפון וואלט ,פאצטער ךפאל
וואס זאמד ךי ו־וי זיןד דאבט ,זיף װיךמענען זײ ? ״ביטער״’אין איז ארעמעלײט



 איהר וועט וועלט ךי פארץ אוים מאגט איהר ךאפ זא ,פי#ל צו .נם ברעג אויפ׳ן
 ,קינד א גגיד א בײ שטארבט ?נס אז .לייט ארימע ביטערע ,נעפונען אוטעטום

 שטורעם,- אקלײנעם ,אשטוךעם מאכט ,אמאל אונטער יא ״גיטער״ נןוױיננןעלט
 זעהען איבער באלד הײסט םע .הטאים ם׳איז ,שטאךט אין שטיל ניט ם׳איז
 לןארקעוועט מע אזנ ״יעניגע״ ךי פון ױנג א ,שנעק א כאפט מע ,מזוזות אלע

װערט ״ביטער״ שטאדטיל די אונ מחה!וש צהלה ״ביטער״ והעיר אפ איהם
• : т ; • т • ז  т ; т  ѵ • י י ѵ צ  • • : ѵ  : • т . . .

 איהר ווי ,וויעךער זיןי שלאפט אונ רוהיג װידער ,פראהליןי לעבעדיג וויעדער
 װי טא - .שלאף געוועקטען אויף ניט איהי געשמאק זיעס ,שטײגער אלטער

 אין רײםעניס אונ מלהמה אזא ,איבעמןעהרעניש אזא ווערען פלוצים זאל
ײ װיאפ ׳_קלײניג_קײ'ט אזא איבער ? װאס פאר אוג שטאךט  גאלדעם, %ה בערע ן

געשטארבק, א.קעד איז הייזיל אינעם.קלײןנירעריג דיאךט ,שוםטער ארעטען דעם
 געװײן, פיון זין־ אויפער ניט ארייף־ איד אליין גאלךעם שךה בעךע זיך דאפט
 האט דענן _קאךג ? נןלאגען ער זאל וואפ אדי־ף ךענן ,אזוי ניט גאר פילךעךט

 :ק'ל איץ אין נװאללעװען ,שרײ־ען וואס נןיגדער ,כןינד דעם אויםער ,;גר
 פלוצים עס וועךט ווי אוג ! ? געבען צו װאס ניט זײ האט אונ;יר !עםען

 ,ניט מען זעהט א;׳נק מיט שטערען זיץינףין דאכט״' װאפ? פאר - מלחמה, א
 שפעט שטראלק פײעךךינע אזוי אפילו אךעו הימעל אץ שװערד רײטהען _קײן
 זײן בײ האט פאצטער ךפאל אזנ .נעזעהק ניט אויך מען האט נאכט בײ

 אויץי חךש דער אין איזי לבנה לקױ אפילו_קײן אז געשװאלען, פאות אונ בארד
יאהר. אגאנץ פו-ן לבנות אלע ווי ,ליכטיג העל געװען איז לבנה ךי .געווען ניט

 װעלט - מען זאגט - ,אלעס םבה, א ךא איז טען זאנט - אלעס, צו
.אוךזאכען בעװאוםטע ניט אונ בעװאישטע דורך נעשעהען , .

 שטאגד אין זיין ניטי נאך וואלט אליץ כןינד נאלךעם שרה בנערע ,אםת
 וואליט זוהנדעל אפטהעקער׳ם דעם זאנגענשײן איזידאר ווענן ,אזעלכעפ אויף
 צוךיק סטודיום נאכ׳ן קומען ניט אננ פאכןעלטעט דאכןטאךשען זײן ?גנךיגען ניט

.״ביטער״ _קײן
 זאל עם װאם ,װאונךערבאר זא ניט אוין־ לעצטע ךאם פלוגק אין ס׳איז

 אזעלבעם שוין האט צײט לעצטע ךי ,װערען פערציטעךט דעךפון זיין ננראי
 לעצטע ךי בענאהעאןמעטום, ךאקטױרעם ױךישע שױןךא ם׳איז .בעוויזען פיעל

 האבען מענשען װאש ,טעות גרויסען ךעם בעװיזען זאנאר האט צײט ביטערע
 זײער הײלען אויס זײן שטאנד אין װעלען ךאהןטױרעם ךי אט אז ,ג_עהאפט
 שוץ בלײנגק זײ אויב דאקטיױרעפ, ױךישע ךי זײ, פאלק, קראנכןען ארעטען

װעניגםטען; אם זיי זעהק ,רעפאךעם אינ פרײהײט זײערע מיט שאדענס .קײן
אויש
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 אךיץ גיט זיך ןגנינים זײנע אין אונ לןאננען צו ניט איהם ױךען א ווייכען אןיס
 קהלז ביטעךער ךאכןטער נײחער דער זאגנענשײן איזיךאר האט דא אונ ,מישען

פעך אונ געטהזן אחאפ כאפטאם !? האבען אלע אז ,געשראכןען איבעו־ זא
מת ף איז וואם .םשוגענערווײם אהם םק לײפט פעךשלעפעוטע חלום׳טע

 דאקטױךים? ױךי׳טע אלע פון געווארען פעךענךעךט איז#ו וואס מיט ? גשהנה
אפילן ךא ם׳איז ? דאנןטער _קײן דא ניט גיטער אין ךענן איז דעךצו אונ

V דענן שזע װי ארופא, מיט אדאכןטער
 אוב נאך לעבען רײטער״ דער זלמן ״שלמה אונ שטאטלער״ ךער ״שםואל ’
 אוים ךיענםט אין זי־ האט שטאמלער רער שמואל .שטאךק אונ נעזונד זענען

 אמטע ,חיה בתיה באבע ךי ,מוטער זיין ווי אזוי אזנ ,שארען נעלעהךענט
 נעווען איז זי ווייל ,דעה גראםטע ךי כאד אין געהאט האט ,זײן זי זאל בעטעךען

 אױ װאם ,שטאמלער דעם שמואל׳ן ,זוהן איהר זי האט ,טוקעךען עךפטע ךי
 אוב אשארער פאר באד אין גינומען אויף ,גיקומק פזןיךיענםט ניטילאנג

 אונ רזכןענס ױךשע אונ .הןאפ׳ף ױךישע גיגאלט האטיגעשארען ער אגאלער,
.געזעט^ט ארום באננןעם מיט העךצער .  ,ניט оу געהט דעם אהן ווארום .

 ױךישער א װי ,גבאי א אהן ארבי ווי פנים אזא האט אנךעךם ךאם אהן איינם
 אנגיד וױ ,פײ?נר פאר ווי ציטערען זאלען אלע וועלכען פאר אײנעם אהן קהלז

.מרידען אהן איהסן איןד אוג אךינןען'בײכעל אהן .  דער שמואל איז זא .
.ביטער אין רופא א געװארק שטאמלער

 ניט ״ביטער״ אין ךאנןטער געװארען איז רײטהער ךער זלמן יטלמה אונ ’
 שזע האךט רבותי, נא שמעו :געזאגט אונ פלוצי־ם גישטאנען אויף זיך אזוי גלאט

 נעדײננןען, ״ביטער״ אין יח־־ען אלע דאכןטער. א בין הנני,יאין־ ,רבותי ,צו םיןי
 אץ געװאלנעךט שוין זיןד האט.^ר נעווען אקיגד נאןי איז זלמן שלימדז ווענן אז

 םביבת גאנצער דער אין בעװאוםט ניװען איז װאם ,פױיץ שטאךט בײם הדיף
 וועלטי♦ ענןען אלע פון פאהךען אים צז פלעגט מע ,דאנןטער גרעםטען דעם פאר

 חםדים הןראנכןע אלע דוייל ,ךאסןטער ךבי׳ם דעם גערופען איהם האבק חםךים
 אליץ לעבק זאל פלעגט ,פראגען קומען א-נ-עצה ךבי׳ן צומ פלעגיין וואם

 ךאקטער דעם מען האט מא טיחיילאװםנןען צו ״מטער״ _קײן הײםעןיפארען
 אוין« ’ פשוט געװארען גיהאדעװעט אויף איז יזלמן ש־למה אונ ' נעו־ופען(/

 כײ געװען איז לאנגער ךער אהר׳ן פאטער זיין װײל האנד, מיחײלאװםכןעם
 איז גענאנגען איז מיהײלאווםכןע װאןהין .שנים ןמה פזן ארעגדאטאר איהם

 חולת א האט ^ךשטער דעו ווענן אונ גילאפען נאןז־ איהם נאןי זלמן שלימה
געשטראצעלט אויפ ,מויי דעס געאפענט אפ לעטצטער ךער האט ,בעטראכט



 געדײננןען ״ביטער״ אין ױךען אלע .געקוכןט ארײן פנים אין איהם אונ צונג ךי
 האם װאם ,מיהײלאווכקי האט געװארען גראשער איז лу ווען אונ ;נוט גאנץ עם
 איהש טאנןי ,איהם געשיקט ,פאצי^נטען זײנע מיט געאינטערעסיךט שטאךק זיך

 מיחיילאוומןען, איהם, אזנ ווערען געוואך׳ן ךולאים זײנע זאלגעהן שלמוזזלמן׳ען^ר
 געשטאךבען איז מיחײלאווסכןי ווענן פאר דער אונ .ברײנגען יךיעה א צוךיק

 האט לעצטער דער אונ גיפאהרען רבי׳ן צום טװיאוױאווכןע גןײן זלמן שלמה איז
.זײן מצליח איהם זאל עס ,געבענשט איהם

 אין דאכןטעד געװארען רײטהער דער זלמן ^למה איז אן דאמאלםט פון
 געשטאךבען, װער איז געהאט. הצלדוה גרויפ טאקי האט лу אונ ״ביטער״

 יום א מיט השנה ראש א ךא ם׳איז אז געװאוםט יזדען ״ביטעךער״ אלע האבען
 אונ געריכט־שטוהל זײן אויף זיטצט הוא בהןד גאט ווענן ,ױדען בײ בפור

 צ» אונ,װעמען לעבען צום וועמען מעגשען אלע פון נוךל ךעם אונטער שרײבט
 םעהו גישט ךאך איז זלמן שלמה ? זאגין ךעה א ב״ה נאט הןאנן ווער אונ טײדט

 זײן, מבטל גזרה גאט׳ם ^קאנען זאל __ער װאם צדיק, _קײן ניט יװ־ פשוטער א ווי
 זאל ,שטאךבען זאל יענער אז געפעלען, אזוי איז הוא בחןז גאט אז אונ

 ? שו-לךינ זלמן שליםוז איז װאם קוטען אום װעלט פוןדער אצײט אהן נאר אפשו
 זלמן׳ס שלמה ,.יאכנע גנעםיע איז געװאךען געזזנד איז אײנער ווען פאר ךער
 פון פלאים ךי ךעךצאהלען הויז צו הויז פון ביטער גאגץ איבער געלאפק אום ,פרוי

 מק האט פאר דער .זי־ נעװאוגדעךט אוג גענלײבט האבען אלע אונ מאנן איהר
 יום אזנ געשיקט ארײן מתנות פוריפ אונ חנןנה זלמן״ שלמה % גערופען »יהם

 דעם ״שמןאל צו שוין זײנען ״פיטער״ אין ווײבער אלע .טוב־געלד יום - יטוב
 אהן אז גיוואךין געוואהנט צו אזוי רײטהען״ דעם זלמן ״שלמה אונ 'שטאמלער״

 די אונ .לעבען כןאנען ניט נאר װאלטעןזײ געמײגט, האבעןזײשוין צוןײ ךי
 אײביג אויף נאר בייק אײזערנעם א אויף געהען זײ אז געמײנט, האפען לעצטע

• כןי־ער־ווידער געװאךען גאר איז פלוצים זאן־. לןײן איז
 בעךע אז שטורעם, אגרויםען געמאכט האט דאנןטער נײהער ךער איזיךאר

 גאו האט \*у .זלמג׳^ן שלמה איבער געשטארבען איז כןינד גאלדעם שךה
 אין ניט קויפט עו״ וואס ,ךפןאות זײנע מיט ןשוט האט ту אוג נעמאזעלט
.פערםמט אים אפטהעק,

 אוױךער־ - ״מךידד« געפילךער. א געװארען איז לײט יונגע ךי צװישען
 אויס ,שטאטלער דער שמואל אוים - נ?נשריהען זיי האבען - ?טפעניגוגג!״

 אהן אדנ געצאפט בלוט אונזער ױי האבען נענוג ,רײטהער ךער זלטן שלמה
װעט װײטער אןנ אן הײנט פון והלאה מהיום געש;קט, אװעק עךן גן אין צײט א
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.נעלד נעבען מען װעט פןן.קאראבכןע ,תל(ה פון ,ךאקטאר זײן איזיךאר

ױ לעבק וועט ךאקטאר דער אוג  גענונ ,שטאךט אלע אין דאנןטוךים אלע ו

 ס׳אין ״כיטער״ אויף שטעה וויגכןעל פינשטער א ,העק א זײן דיו־ ,״ניטער״

!געלאכט אויס זײן גענונ.שוין .טאג •עןין

 ענןשן דער ,דור אלטער ךער אונ ,געשריהען דור יוננער ךער האט אזוי

 ;נייס גןיץ דא ניט ,הדש פל אין !נײן :געישךיהען האט ,צײטען לאגגע. &ןן

 דהןטוךים אהן מגלעבט האבען זייךעס אונזערע ווי לעבען דאךפען מיר

.חכמות אהן אינ . .

 ״שמאל געגען איבעו וועט ,געזאנט האט איזידאר ךאקטער ךער

ױי #ר געךיכט, אין וייטהען ךעם זלמן״ ״שלמה אונ שטאמלער״ ועם ט. ע  וו

ײ אונ אשז, לעזאזל אין שינןען אוועק :געשךיהען האכען ז

 .אזנ ,כןינךער כןליינע סןז א פון טאטעס זײנען מיר !ךאטעװעט ״יודען -

.מלמדים אזנ קראמער מסך׳ן מיר וועלען פערלאזען אונז װעט איהר וועבן

 יעךער צן הינךעל כפוה ךי צײטין _לאגנע פדן שוין װאס.זײנען ,לעטצטע ךי

 מוז מע סדום! ם׳איז :געגוואלדעװעט אוג דעךשראקן שטאךק זיןל האבען ןןױעג,

 פים ךי מיט פןעהוען איבער שטאךט ךי ױי וועלען ניט ווענן ,האבען וחמנות

 דאס - האבען בךיהשאפט פולע מען_קײן ךארף מטך׳ן אויף שה(ר נישט .ארויף

 כןא?ן.אויך טען זאגט ,א_קאטץ ,אויןי אקלויזניק אפילו אמלמד אפילו קאנןז

. .מאכען .קאליע

 זאל_ער וואס ניט ווײס רהמנותער א איז ,ךעםאלטעןרב ,נטע׳ן נתן אױף

 אונז האט אלײן גםךא ךי .גערעבט זײגען לײט ױגנע די אז ,פערשטעהט ער ,טאן

 אז אונ ,ךאכןטער הןײן ךא ניט ס׳איז װאו שטאךט א אין וואהנען פערפאטען

 דקאמרי מאי אפילו ךאנןטאריע אין פעךשטעהט אז־נ ךאקטער _קײן איז זלמן שלמה

 אגער.קעגן וואס ,פערשטאנען לאנג שוין תאט.^ר. ךאס - ,גיט אויןד ונ׳צין

 וועט^ער ױננע ךי נאןד זײן נוטה וועט.^ר קוים אז גוט גאנץ װײס .ער ? טהון ?ר

 נעהן, ארןם הײז^ר די איבער אטארבע מיט יאהרעןז אלטערע ךי אויף מוזען

 גאר וױלען סענןטע, מיט_זײן _יעקב.יצהק אויך ווי העיר, פני גאנצע ךי װארום

 אונ דא כלײבען דאכןטער זאל איזידאר אז ,וןיליגען אײן ניט פאל איןרףן

._קאךאבקע פון אונ כןהל פון שכירות צאהלען דארפען איהם זאל מק

.שרעק א '1״נייטער אין איז װײל דער

 פאצטער דער ךפאל אונ ,זארגען יוךען פלאטערען, יוךען ציטעךען, יוךען

.נײם האט . .

עםק
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ע ל ע כ - ♦ פלוי מי

 אךעו ,פךאהליכער ךער מיבל געהאט אויןי האט צײט דער בײ ?נםק

 איי עד װײל גערופען, ״ביטער״ אין איהם מען האט אזוי ״פלײ״ די מיכעלע
 האפ ту ווענן צײט איןדער זאגאר ,װיטצלאך /עזאגט /געוו־ען פךאהליןי ’ תמייד־

אפט« נאנץ #ר האט געהונג^רט אונ ;נעהונגערט

 .ןו אין. אהער #ר איז אנגעקומען ,ווײט פון אפרעמךער אויןי איז ימיכעלע ״
 װאלו אלטען גרויםק רעם געשניטען האט באךנבאךג פון דוד כןלמן ווען ,צײט

.צײטען אײביגע פון נעשטאנק ״בי־טער״ נעבען איז וואם

 פרײה, זעהר נעלעבט אונ םעגשען ,קלמן-דוד׳פ פון נעווק איז מיכעיע
 צײט. נוטער ,אלטער דער אין װאלד-פרי_קאשציכןעם אלע ווי ,קאטפאךטנעג.

 װאלו רער איז געשניטען אױם ,געשעפט דער ענדלץז זיך האט געענךיגט נאר
 געלו אהן ,נעשעפט אהן ״ניטער״ אין פעךגליבען איז מיכעלע אונ נעװארעןי,

 • פערלאזען גיט אלץ איהם האט גײםט פךײהער נאר_זײן ; בךײךט אהן אונ
 מיבעלע זיןז־ האט ,צײט נו-טער דער בײ אז ,נאןי נעךײגנןען יוךען כאטש’

 דא־ ,מנהגים ױךישע כןעגען ,דאנן פרינןא^ציגןעפ אלע ווי געהן צו ןנךלויבט
 מיטזײ איז מיכעלע ווענן ,צײט ךער אין געװען מוהל оу איהם האבען.זיי
 וועמ וואךטיל אכךחנישען פאר וױטצעל א פאר וואװם ,גערעךט אונ נעשטאנק

 מאוס, העםליןי געװען איז םיכעלע כאטש גענען, אװעק גשמה ךי אײך אױד
 РІ ״ביטער״ אץ ,מײדלאןד אלע האבען דאןי דאר אונ שװאךץ ,לאננ

 פרײה איז ,נעזאגט האבען.זײ ,איז מיבעלע װאו דאךט ,געזוכט געזעלענשאפט
.מחןה א לעבעךיג אדעךנןוױנןעניש,

נ או  קױם גגליק,:או גראםטע ךאם טךעפען זיןד נעמאגט האט оу באמת ״

 דאנות גךאםטע די געװארען, פערגעםען אלעפ איז געקומען מיכעלע נאר איז

 בענןלײרט אךעם איז מיכעלע נאגזש אונ .פעךטריבען מיכעלע האט טרוי;גר אונ

 משכיליפ ךי נעװאםען אוים ןיןד פעךלןאמט ,רײן נעגאננען ארום ער איז דאן־ ,נעװען

 ־פעו איהם מיט האבען ליעג פלענין אײךימלאןז נײהע ךירײכע ״כיטער״, פון

.שפאציערען ארום גאם אין איהם מיט זאגאר געשעמט ניט זיך אונ כךײנגען

 טיט בעװאונדערען צן טאקי געװען מיכעלע איז פרײה אונ גוט נןלוג ’

קן ,העךץ אךעלע געפיהלפאלעס א זעהר מיט זיטען אךעלע  איו כאטש ,ד

 ;שמה זײן איז דאך ,געווען זאךגלאז אונ פרײה ,זיןד דאכט ,פךאהליך המיד
אונ איימננע געפיהלט גוט האט געװען טרועךט פער ,פערצאגט גזט איהם בײ
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ױ טאקי געהאט מיכעלע האט צוגג א .צרות &ןעמחנ  אגאנצען בלעם,האט ו

 ?גר האט געךעךט נאר ,ױערען פעךמאטעוט ניט אונ ךיידען אפ געכןאנט שיאג

.אמת אונ כןלוג מאל אלע

ױ געגעבען ארויס ניט ״קײנעם מיכעלע האט צײטען עףטטע ךי אין  ו

ץ גויטיש  געפונען מיכעלען מען האט צײט זוטער מאל אײץ נאר .איז לאגע זי

י ,טױךט מעהר וואלד אין ליעגינדיג ו  ;נר» איהם האט מען ױענן ,לעבעךינ ו

 פון .הונגער פון פעךגאנגען איז ער אז ,זעהן דער אלע האבען מינטעךט

 אם געגעבען השגחה איהם אויף לײט ױנגע אײגיגע האבען אן דאמאלסט

 מיכעל?ג זיןי האט זא אוג שטאךבק ניט הונגער פון זאל ןןעױנסטען

 גערעטעט צרות זײנע פון ווענ האבען_קײן צו גישט ביטער אץ געוואלגעךט

 אונ ווינ^צלעך נאך זאגט ,פךאהלעך אלץ נאך מיכעלע איז דאך ,וועךען צו

• פלײ״ ״מיכעלע געחעען ״ביטער״ אין איהם מען האט פאר דער

 ״נניטער״ אין צוךיק איז זאנקשײן איזידאר וואס ,אן צײט דער פון

 האבען אונ געװאךען בעפרײנךעט גזט מיכעלען מיט ער איז נעקומען,

ק אײנערדעם בףדערלאןי ט .געליעבט צוויי

 נרויםען זײן נעאפענט אפ םיכעלע סוםאטאכע ךער אץ האט אלזא אוג

 נעהעצגןעט אויף גערעךט טאנ גאנצען ךעם צוגנ בלעם׳שען זײן מיט אונ מויל

 םיבעלע נאר װאו אונ לײט, אךעםע אלע נערײצט אויף מענשען,י ױנגע אלע

 נ^בראכט ,נאפט נעגאסק צן ,נעלאפען אונטער ער איז אפונק זעהען ךער האט

 אפער האט עס גךאסער.ווערען זאלי פײער דאס .אוג.קאהלען שטךעה האלץ,

 װא;ךט אײזערנע אזעלכע געשטאנען איז וועג אין .ךענן ,געהאלפען נארינישט

פײער. פאר_קײן פלאם, פאר_קײן געהאט מורא האבען.קײן זואס

 געהאלטען יף1א האט ױאפ ^ךשטער ךער געװען איז .יצחק יעקיב כאטש

 שטילען אײן צאפ יןננע ךי געאךבעט האט װאם ערשטער דער’שטראם, רעם

 זאל מען געוועלט ניט עך האט ךאך ,עזות מיט שפךינגען ניט מעהר זאלעין זײ

 אץ מאשינע. כןענענדיגר דער אץ פאךע ךי איז ער אז ווישען, ךײטליך

 דאבט האט, אןג לײט מנגע ךי מיט גוט נעווען איז זײט זיין פון געגענטהײל,ער

ײ מיט געהאלטין ,ךןד .ז

 געשיקט נלײן־ ;גר האט נעוואהרען קראגק געפאהךליןד איז םאלאמאן װענן

 נעווען טהײ^ער לעבען םאלאמאן׳ם איהם בײ איז ^ךשטען ,זאנענשיץ^ן נאך

ק אוג ,זײן מפקיר נעוואלט גיט האט.ןנס אזנ ט  געפאםט איהם עס האט צװײ

קב אונ .אתים םכנות פון איז ,בעישער געװאךען איז םאלאמאן .זײן.עפק צז  ין

ק ױי^דער ,געװארען ההיג וומגךער איזי זץתק אי עוו יצחק, _^קב זעלבער דער ג

װאם’



 ופעל ךי שעפם יזײן פון אזוי ווי ,געפונען אפלאן שוין האט אונ ,געווען וואם
• וועלען פטור אים פון אזןי ווי ,ציהען אךאפ

עקי אז ,זעהענךיג לײט ױבגע ךי  נאו ,זלמן׳ען שלמה ניט רופט יצחק י

 מעהר נאך ןיך האבען געוואךק מוטהינער מעהר באןד זײנען ,זאננענשײן^ן

о אונ אךײן מלהמה אין נײא דאפ פון אונ צעךײצט у אז ,זײן פ;עלײכט יןאגן 

ײ וואלטק םאל ךעם  אונגליק א פלוצים זאל איזיךאך׳ן ווענן ,זײן מנצה טאקי ז

^ר ,הריז יצחק׳ס פון_יעקב נעהענד ארויפ .גלפעהן ניט או  פאלאמאנען האט װ

 פאליצײ איהם האבען פאציענט צווײטען א צו גיןד אויף געהענד אונ בעטראכט

.אפגעשטעלט

גלשינןט, ארײן פאםהןוויל א פאליצײ אין האט בעװאוםטער אזם א אײנער

ער ךאךט אונ ניהליפט א איז זאגנעגשײן אץיךאר אז אז  איז גישטוךירט האט װ

 מען אונ ,געזוכט ארו־ם באלד איהם האט מע .חברה גאנצע א איהם בײ פראן

ק װאס געפונעןבריף ,וואוגךערונג אונ שמערץ גרויםע זײן צו האט, ל  פאר ךי

.טאי וןי קלאהר ךיכטיג, איז דאפ אז ,עחת אמת׳#

 ךי אזנ ,געװארען געזעטצט. יאוײן טיוךםע אין אױ זאננענשײן איזיךאר

 אונ״שלמה שטאמלער״ טמואל’״ שטילל. וױעךעררוהיג אין ״ביטער״ שטאךטיל

 גענומען, ארבעט זײער פאר געשטערט אופ שױן זין־ האבען רײטהער״ דער זלמן

 ניט .חלום׳ל ,שלאפען געקאנט וױעךער שוין האט שטאךטיל גאנצע ךי אונ

.מיכעלע אײן נאר האט געההט ניט גישלאפען

 גע־ אונטער פאלשע, זײנען בךיעף אלע ךי אז ,געװאוםט גוט האט ער

 .יצחק׳ן, _ילקב פון וואפםט ךאם אז ,פערשטאנען נוט האט ער ,וואךפעגע

 זײן, חולה מבקר איך»ם םאלאמאן׳לי צו געהן ארײן אנגעהײבען אלןא האט אונ

 זינד צײט יענער פזן טאקי געזעהען ניט איהם מיט שוין זיך האט כאטש

• נעװארען חתן א איז “ל

.געפךײךט זעהר גאםט טךײהען דעם מיט זיך האט םאלאםאן

 ער־ זיך זאלען מענשען דאס ,שלעכט אזוי ניט נאך פנים א בין איןד -

? אונ מיר פון װייטעךען  ךער־ געטראכט םאלאטאן זיןד האט - פעךהאםען מ

 פון איז דאם’ אז , איהם לר.כןאנן ווײל מיכעלען, ערװאךטענד אום זעהענךיג

׳ זאגאי הניפה, _קײן ,פאלשקײט האבען.קײן וואס ,טענשען אטת׳ע יענע י  י

 האט װעלכע פון ,ךי פון זאגאר אײךער ,געטהון טובות איהש האבען וואס

 אז ,געזעהען האט ער ווענן ,פעךשװינען ניט אויך ער האט הילף ^ךװאךטעט

ל זיי אדער ,נאריש זיך באנעהען ױי  ׳ד־עף ,כאטש אלזא אונ .שלענט טהו

ן איחפ מיט מיכעלע האט ,לײד זעלען אונ כןראגלןהײט פאלאמאן׳ם זעהענדיג

גרױם
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 ?ןר האט ךאן־ ,אננענומען הערצען בײם איהם האט щ ׳ געהאט מיטלײד נרוים
 ,םאלאמאן ,ער אז נטליך/;אפע רײדען ארוים ניט האלטען אײן געקאנט ניט זיןי

 פערקויפען אז ךעךמאנט, אפט האטאיהם ,געמאכט אזנגליכןלעןר אלײן ןיןד האט
 אנךױשע איז הויןד זא געלד שאטצען אז ,פעחצךעך אנרויפע איז געלד פאר זיןי

 אזיפער־ ,שלעכטעם אלעם צו קומען מען לןאנן דעם דוךן־ פעךךאדבענהײט,
 ךאגן גראדע .שוואכהײט אגרויסע איז צײט שלענטער ךעו בײ זיןז ליהרען

 דאךפק דאנן גראךע - נעזאנט ער האט - ז_ײן מוטהיג אזנ שטאלץ ךאךפןמיר
 לעבען׳ אין קונםט גאנצער ךער איז ךאם אט ,גבוךה מיט האלטען זיןי מיו
 ווילען זײ ווענן ’זיך, פאו שטרײטען מוזען אלע וואם מלהמה, לאנגער אין

.ווערען פעיניכטעט פעךלארען, ניט ,גרונד צום געהן ניט אונ ^קםיםטירען . 4 
 , נו־טצלאז איז וואםער אין פײער פון פליהען אז ,דערמא;ט אפטליןי איהם האט ןןו

• בעדױ^יען צג איז הילף אזא
 די לײפענד, פעךבײ געךעךט אוים מיכעלען זץ־ האט וואךטליך אלע ךי

 פראהליך ער איז געזעסען םאלאמאן׳$ בײ איז ער װאם אבער צײט נאנצע
 אלע פון מעהר האט דאם אונ געמא?ט לוםטיג אזנ פרײה םאלאמאן׳^ן אונ געווען

.געהײלט פאלאמאן׳ען םיטלען

.3

♦ זיך געדוט ךער אמת ךער
 פוטהינ, פאלאמאן איז ,םאלאמאן׳ען בײ זיטצט מיכעלע ווענן צײט דער אין

 אויס, בײ.מיכעלען זיןי רעדען וואם װארטער ךי ,פךאהלין־ אוג לזסטיג פךײה,
 פאראבעוווענן ךער װעגיג. נאר םאלאמאן ױך דאכט זיי האךט לייפענד פעךביי

 ,בלוטיגע מיט לאפען פער העךץ שװאכעם נאך זײן װעךט אוועק נעהט מיבעלע
 איהס פאךךךיםט щ אז גוט, גיט עננ איהם וועךט געפיהלק, פרוי^ךיגע

 צרות פיהלען צו - לעבען צום געבראכט צוףק איהם האט מע װאפ ־שוין
 מיכעלעפ וואךטער אל׳ל איהם זיןד מאנט דער אליין בלײבענדיג ,ענגעניש אזנ
• הערץ זײן שפיזין פײערךיגע ווי שטעכען ,נשמה זײן צופען זײ אונ

,איז װאו אונ ווי לאגע ױין באטראכטען אן הײבט סאלאפאן
 טרויעךעע נאלישע איהר . וױינט אוג זיטצט זי בלױמען זיןי נןעגען זעהט דער

 ?נטװאפ איז פנים העםליכעם ,פעךקךימט איהר ,עקעלהאפט איז מינע
 איהר אפק ווילדע צווישען גךץג אונ םע?שען ̂־ווישען שוועהר ' ’ בעזאגךעךפ

אדיךש שטן ךער װי ,איהם האט איהר אדיןש קוקענדיג אוג געפינען נלײכען



 ׳רינען הײסע ,וואךעטע טהרערען אזנ געזיכט ראזעם פאךנלטטעלט ,להכעים
.אויגען זײנע פזן פליסען

 מיין אין ערשטע ךי האפט דו - וויעדער זץד עך טראבט - ראזע א -
 מיך עךשטע ךי האםט ח ,אנגעצוגךען ליעבע פון פימנר דאפ העךצק

 דאם ,ראז.ע’ ,יא - פערהאםען, שלעכטעס אונ ליעבען גוטעם נעלעהרענט
 ניט האב שילער שלעכטער איך \ א ? איןד אוג ,געלעהךענט םיןד ח האםט

 ? איצונד אוג ,הןאנען נעװאלט ניט אלײן זיך האב ,געפאלגט ניט ,נעהארט
.פעךלאפען האפענונגען אלע ,פעךפאלען שױן איז איטצט . . !

האט ער װאפ ליעד׳יל פאלקס אלטעם יענעם איהם זיך דערמאנט עם
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• געזונגק יאהךען זײנעקינדער אין
:חתן א דאך מען וועךט אזוי אט אונ אזוי אט
.גלטאםען מען וועךט דעם דורך נךן, אםןי צו זאגט מע . .

 קראנקען נאן־ זײן אין װעהטאגק פיהלט ,שװאכהײט זײן פיהלט םאלאמאן
 פערוויםטער זײן אין וועהטאגען טואגליכע איבער ניט גרויםע פיהלט ,כןעךפער

• טהךערען ער-ךי האט נאר טריײסט אײן .נשמה פעךביטעוטער
 דענן оу איז - זי־ןד טךאכט,לר - ? דעךפו־ן ארוים אפער קומט וואס -

 ? טהרעךען גיעםען אונ וױינען ,שװאכהײט כןײן ךענן עפ איז ,קינךעךש ניט
 טהךעוען מײנע מיר העלפען וואס ? оу העלפט וואס і אונז זײ גיבען וואם
 אין נאר בלאנחע איך וועלכען איבער ,ווענ מײן פערשווײגק איך וועלכע מיט
 ,וועהטאגען י מײנע פיהלען אנגעפאנגען איך האב קוים ,ניץ נאר ? פינשטער ךער
 דא איז ,בלאנדזע איןי אז איך, זעה קוים געפאהרליך/ זא ניט שוין אי־ בין
װערעןפרײה. וועל איך אזנ ,ארויף ווענ גלײכק אויפ׳ן איךזאל האפפענוננ א

.פדײה - .  ניט שוין אבער ,איז דאם וואךט אפשופ׳ךיגער פאר וואס .
 פעך־ געוויס שױן איז ראזע - צעטראכטען טרױעריג אן רу הײבט - מיר פאר

 ליעב צו אונ פעךקויפט אויך שוין איז זי ,מײנע ניט שוין אין ךאזע ,הײראטעט
 פדן מיןי שוין האט ראזע ? לעבען מײן אין שטרײטען זאז שוין א? זאל וואס

 איז איהר אהן אונ פעךטריפען ןיך פון מיןו שאנדע מיט ,געשטוישען אפ זין־
 גאנצע ךי וםײ םײ מיר פאר איז איהר אהן ,הפנןר םײנם לעבען ךאם זא וױ זא

 מײן אין שטרײטען איך זאל נאןי וואם ליעב צו טא - פוםט, אןנ וויםט וועלט
 וואם ,זאןי אײן דא ניט ,ךא ניט ,אײנם אלעם שוין םיר ךאך ם׳איז ? לעבען

געלוםטי מײן פעךנעמען זאל וואם העךץ, מיין ציהען זאל
 לאנגע הןיין גאר האב איןד - ,אכאפ צוךיק זץ־ пу גיעבט - י נײן נאר -
שוין ,ורעךען געךעטעט דאנען פון—ז_אןי אײן נאר ווײס איך פראנען, צו מחשבות

נישט



 מיט ווי ארבעטען מיר מיט זאל ער האגד אץ שטן בײ׳ן זײן םעהר נישט
к בךײגגען מ? אנן(ר ךאס וואס צו וױיס גאטט אונ מאשינע ? !

 ווי ווילד, ווי בילד, אײגענע פאריזײן יעטצט זיך שטעלט סאלאמאן׳ל
с,געווען צײט לעטצטער ךער אין איז ער פעךדאךבען у איהם ז? שטעלט 

 אונ רײד יצחק׳ס,ױינל ^קיכ שמײכעל דעםשך׳ליכען מיגע ריטײוױלשע פאר
? מאנט ךער עס אונ געלד, ךאס  ד־וךןי איז #ר ווי פאטער, זײן אויןי’ איהם ז

 געבליבען?נלענד איז ל־ אונ ,נעװארק נע׳הךג׳ט הײד ױנגער מענשען שלעכטע
 מענשען אןא זיןי ס׳האט וױיל ? װאס פאר אונ וועלט ביײטע גאטעס אויף אלײן

 זאל ?גר ,געלד אפזלע אנלעבען פײגעלדינ נרינג געװאלט !צהק׳ן נעקב ווי
 ,פעךפיהרק זײ אום קויפען 'םעגשען שולךינע אזם טיט דער נןאננען נאכהער

!...פעךוױלדען !׳
? שפעלק בילדעו עןןעקליכע טױזינךער  ךאס זא ,פאגטאזיע _זײן אין אפ ז

оכןאנן ער у איהם מיט וואס ווײס, גאטט אוג פעךטריאנק, ניט מעהר ישוין 
 אײלען גיט וואלט אונ מיכעלע אךײן גיט װאלט עס װענן ,געקומען פאר וואלט
• ל׳ילף צו!יין

? א  ביטער האט - געתאלטען; םעהר סאלאמאן, ךיר, פון האי -
 ;נךמץטערען- םאלאמן׳ל נעלונגען איהם ם׳האט ווענן גזאנט; םיכעלע שםײכלענד

п ניט שוין דץ האםט איטצט אז אכער נעךענק ,הויות מאוס׳ע וומנךער מאבסט 
• הײלען ךיןז זאל оу ווער

 מיץ ךאןז איז ל־ .זאננקשײן רעטער מיין איז װאו ? הײסט װאס -
? איז,ל־ ז־ואו !מושי_ע םלאן־

.הימעל אויפץ זײגען מלאכים ניטאז דענן ווײםט ?ה פראנטט וואס -
,שיואף ב׳בין ,כןראפטין _קײן האב א? ,’ניט מיןי שע!מוט מיכעלע אך -

 זאנ ,ברודער ניט לאןי מ?_זעהר. שרעקט העךץ דאס געדולד, נןײן ב׳האב
.אמת דעם

ѵ ѵ: ѵ

 װעל ,דו ווי ,חלש׳ן ,ווייגען װעל א? אז אונ ,ל־ זאנט ניט, לאך -
 דא ןזיל V װאס פאר הימעל,ווײסט אופ׳ן מלאכים.זײנען ? העלפען עפעס א?

.דא ניט אסטראגען נןיץ פאר.זײ איז לךד דער אויף . .
.פערשטעהן זאלל א? ,דייטל? רעד ,בהדער מיכעלע -
 ך ?גגג איז מענשען גוטע פאר ? ניט ד־ענן דו פעךשטעהסט יוואם אוג -

 שוין איז נו, אםטראנ... אין פראן ?לאטץ נענוג זײ פאר איז פאר דער וועלט,
 אסטךאנ. אין או? זאננעגשײן

ט! ט א אג פארױאס?! '־
Г т  т “ ־י

די



 איז .זאננענשיין ,שאךליף ךיר ם׳איז - םאלאמאן ,צעהיצט גיטזא זײ -
.וועךטה איז /נר ווײל אםטראנ אין

ץ. ני  פאלשער א אױ ךאס אז מיר, זאגט הערץ דאם .זיץ ניט ש׳גןאנן -
.אונשולךינ איז זאננענשײן בלבול,

 געשטיללט איהם האט מיכעלע .צעפןאבט צעהיצט נעווען איז םאלאמאן
.וױטצלא־ אונ װאךטליך זײנע מיט

 שםײכעל אביטעךען מיט מיכעלע האט סאלאמאן- ךאןי, -הארסט
 זאעט מע װאו ,גןךיכער א ,שנארער א בין איןי אז ,ךאןי ווײפט ת - נעזאגט

 .קלעטעךץ ארױף אמאל פערוואללט מיר זיןי האט נו ,אויף אין־ געה ,ניט םין־
 נה׳ט איןי אויײן גלײןי בין אונ ,אחין ארויף בץ איןד .אייךט באךג גרױםע ךי אויף

 האב - ,דאן־ װײסט - שד א פאר ,ארײן איןד בין שךיס ךי צו גלײןי ,_קאסטק
 / אד׳ין איײן יגעה איןד ,טײוועל אגוטער אויך אלײן דאך בין איןי , םורא _קײן איןד
 געווען איז דאס ,פלאטערען ,צײעטערין שךים ,חרבן אײן ךאךטען ,_קאסטען אין
 ךיכטער געמאכט םענשק האגען וועלט דער װענןיאויף צייט רעכטער דער אין
.זינךינען דעם בע׳שטךאפען צו ךינים אונ

 ךער אשמךאי דער שדים ךי בײ פראגט - ? אווי איהר ציטערט וואס -
 דער מױען׳פון שוין זײ װעלען איצוגד אז איהם, צאהלען דער זײ אדג .נרויםער

 פאר׳ן װעלען מעגשען ,האבק ארבעט ?ןײן שוין וועלען _זײ׳קומען אום וועלט
 ,אוינען ךי זעהעןנןעגין פעםטענונג ךי אםטראג, דעם וועלען ,ציטערען ׳טטראף

.פאלגק אונ הארען אונז זי־ ניט.#ךלויגק פאל _קײן אין װעלען אוג
 איןד - פעךשטארקט אשמדאי ךער זײ האט - ,נאיאגים כןײן ניט זײט -

 ואלק מיר אוגז. ליעג צו נאר זײג^ן אסטראגען ךי בעסער. מענשען דעם הןאנן
 יךי וועלען מיר .זינד מענשענס דעם גראשערען פאר ,ארבײט מעהר האבען

 וואס גוטע ךייביסעלע אונ ווערען, נעפאנגק לאזען.זײ ניט ,היטען שלע?טע
 עדות פאלשע מיט ,בלבןליס פאלשע טיט מיר וועלען וועג, אין אז־נז שטעהן

 שטן בײם זײן אלץ וועט וועלט ךי אונ ,פעךשטופק .הןעךכןערס ךי;גננע אין
ד... האנ אין

.װאךט זײן טקיים איז אשמדאי דער ווי איך, זעה אן דאמאלםט פון אונ .
 וויטצלאןי ,צאהלט דער מעשיות האט ,גערעךט מיכעלע האט נאן־ לאנג

 אונרןהינ אלץ איז סאלאמאן ’ געהאלפען נישט גאר אבער ס׳האט - נעזאנט
.געווען טרועוייג זעהר ,טוו^ךינ אונ

 זיינע פאר האט %ר .שלאפק נעקאנט ניט סאלאמאן האט נא?ט אגאגצע
אזנ ,געועהען לצנים כת אןג מזי.קים שךים נאר ,אשטדאי דעם נאר אויגען

פ׳האט



.ען ט р א _ק ס ׳ ניה ע ם י ו ר נ א איז װעלט נאנצע ךי אז ,גידאכט זיןד פ׳האט . . .
 אונ .קאךפעך׳ס אדין נשמות בעשאפען דו האםט וואם פאו !נאט א -

 גאר ,געטךאבט פעךררוס נרוים מיט פאלאמאן האט \ ? נשמות אהן נןארפער׳ס
 אגעשפךעןי האוטי דער האט ל־ נעװארען, צומישט זיינען מחישבות זײנע

צימער. צווײטען אינעם
 םאלאמאן האט לשון שטילק זײער פדן .געהאךט אײן זיןד האט םאלאמאן

.מזיק דעם װעלװעלע מיט יצחק’ ךעךט^כןב ךאם אז ,וואוםט ךער
 1 ניט איהם הןאנן ווער אונ ,מט גאנץ ער״ גןאגן מזיק ךעם װעלװעלע

מזיק. ךעם וועלװעלע צו גלײןי םק לײפט ,ננכה א װעמען בײ זיןד טךאפט קוים
 בלײבען וועט עם טובה, א טוה אונ געלד בװךער׳נעם װעלוועלע העלף

 טהוט מזיק דער מעלװעלע אונ .וויםען ךעךפון וועט .נןײנער ,שטיל ךער אין
 טאקי ווײס נןײנער ,שטיל ךער אין טאקי בלײבט оу אונ ,געלד נעמט אטובה

.זאגען צו אוים נאןי זיך שעמט געבאך בלגנב׳עטער דער ךענן ,דעךפון ניט
 וועוועלע צץ שכנים איבעףגע ךי לײפען נלײן־ שטאךט אין שךפה א ם׳ווערט

- מזיק ךעם
 זײ בעצאהלען עהרלי־ ךיר װעלען מיר ,בהךער ,װעלװעלע היט -

 ,איהם אױםער אנדערער, נןײן אז ,היט מזיק וועלמעלע אוג ?יהךליך בעצאהלען
.צינךען אונטער ניט זאל . .

 געלךיגט זיןי האט оу וואס צײט, דער פזן דרכיפ וועלוועלעס איז זא
.״כאפעך׳ס״ יךי פון לםק דער . .

 וױיםט ? זאננלשײן׳^ן מיט געגאנגען צו ם׳איז ווי מיר צאהל דער איצונד -
 אהאן אפילו ,געטהון אפ זײן זאל אזאך אפ טהזט מען אז ,ליעב האב איך ךאןי
 װעלװעלע מיך מען רופט אומזיםט ניט ,רזהינ -_זײט .טהון אכןךײ גיט זאל

 ,טאלן אהתונה געשפיללט אפ ךאקטער נאךישען דעם איהם האב איך מזיק,
 לר רזהיג-, זײט ,גוט שוין פערשלײעךט איהם האב אי־ מןיק, א-נ-אמת׳ער ווי

 ארוים. לעגען ױךניטדער דאכט מאל, _קײן װעט אונ גךיא חד אין ךטצטישױן
 איבעריגל זײגע איז װאז זאגין אוים זאל לר איהם םען םוטשעט איטצט
לייט. חברה т: ѵ

ו געשךיבען פאםקוויל דעם ךיר האט ווער -
.נאטאךױם בײ׳ן וואס ,שךײבער ךער ,שינור ךער -היךשקא

ו בעטערקט ווער האט געשךיבען האט ב^ת -
 ישרײבט היױטקא אז ,בעמעךהןענדינ אונ ,נאטאךױם דער אךײן ם׳איז -
איהם האט הירשקא נאו טהוט, ער וואם נעפךא^ט איהם האט ^טוואם,

נעענטפערט



 זיןי איז *цг אונ .ששװ־ א ווי נאז אונטעו׳ן םוךמלענךיג ;נפעס נע?נ?טפעךט
אוועק. זוײטער

? געווען בײ דער בישט ת -
 נארישען ךעם איהםבחרם פואנ נאר ,דעךביינעשטאנען אױןד גין איך -

 גאר ער האט םיר בײ דענן ,בעםעךכןט ניט גאר םי־ האט ?יר .עוף
.געפואגט ניט

ף די האט ווער - ? איגנאטיעװ פלאטאן ? געשריבען בךי̂׳
געוואלט, ניט ער האט געבעטען איך האב איגנאטיעוון -פלאטאן

םיןי וועט :געשריהען האט ער ,ארײן ביעער זײנע אין איז אקרענק עפעש
 פער־ בין אונ פיס נעמאכט ,געהײעט גיט האב א׳יןי ,סוד אין איבעתעבען

 פראן איז ךאךט בעראזאװקע ךאךף דעם אין אורעק בין ,געװאךק שװאונךען
 גךאסטע ךי בעטךעטען גענןאנט האט ױאם ,פעטראווםנןי שפור בעװאוסטער א

 אז ,פעךפיהרט וױיט אזױ איהם האט טרינהןען בראנפען זײן נאר שטעלען
 ,אלץ אויף גרײט איז.ער ,צײט נײטיגער דער אין ,בךאנפען גלאזעל א פאר
 ,בעשער נאןי ,פלאים׳ךיג גאר געשךיבען אויף בךיעף ךי מיר האט ער אונ
.גערעכעגט האבען מיר ױי

? בעגעגענט װער ךיןז האט געגאנגען ךאךף אין ביפט ת ווענן -
 האב איך פרישטאװ, בעגעגענטדער מיך ס׳האט ,^ןלײניכןײטען #ט -

 געפלײינען, פעחנײ פײגעלךיג איז ער אונ גענומען אךאפ מײנס היטעל ךאס שנעל
 ברעכק נעװאלט האבען אונ שכורים אײניגע בעפאלען םיר זײנען ךאךף אין
 פפערד ױיערע װאו ,.זעהען אױס געקומען בין איןו אז ,זאגענךיג ,בײן א מיר

 געראנגעלט מיט-זײ זיןד האש איןי נאכט. בײ עב׳עגען ױי זאל איך ,זיך פאשען
 אלע וועלכען פאר ,פעטךאוושלןי זעך׳ען דער מיןי האט _עס ביז צײט, אלאנגע
 פון געךעטעט מיך האט ער אוג פייער פאר ווי ,ציעטערען ךאךף אין ב^ערען
 וואס ,ױךען אלע אז ,בארימט מיר פאר זיןז האט פעטראװשנןי, %ר, .האנד זײערע

 אץ איהם בײ איז גורל ̂זײער װאהם ,איהם פאר פלאטערען ,לאנד אויפ׳ן דא
ײ וויל אז ;הא;ד ז ט. ן נ  щ דארף איהם גיי־ ,לעזאזל אוועק אלעמען שי
 ״ביטער״ אין יוךען אלע אויך .פען מיט׳ן פיהר איץ נאר ,טנדוי^רען ניט פיעל

 אל^ פון װײס .ער ווייל .איהם פאר ציעטערען סביבה נ^צער דער אין אונ
 טרינקענ־ שפוך'.?גן איבער אשז זיך זאל בראגפען איהם ניבען אונ ,זאבען

 געשעפטק אונזערע צן .קאפ'ףזאױךישע ,אײןי איך זאנ ,איוזם בײ איז щ - ךינ
 ךי ביי - ^אמעראד ״גזטער אונ אנוטצליכער ןעווען._זעהר מענש אזא וואלט

קול. זיין האכערט פאר התפעלות נרויש פון מזיק װעלוױ׳גלע האט ױארטער לעטצטע
שרייה



 נזטל ניט .הארען ךער נאןי כןאבן מזל שלים מײן ,אזױ ניט שךײח -
- !וואם שיךיםװיםען - ,פערפיהרט שד נןראנקק ךעם מיט טיך האבען

- и עוף דעם הויז אײלר פון ער וועט װעלװעלק ווארט איץ זאגט 
 דער װאן אהין טאקי בי.קלאך, ױיגע פאשעט קארזמא וואו ,אהין פעךטרייבק

.וואנםט פעפער ווײםער
 זיץ וועט דעם וועגען .ךאצײט נאך ם׳איז ניט. שזע אײל המי

 נעוואךפען אדײן איהם האסט ח אז ,מיו זאנ איטצט .שפעטער ׳שממיס א
? געהגהק כךינער האט בךיעף’ ף

 פעךשטעהט ,מאנטעל זײן אין געווארפען ארײן בריעף ךי האב איןי -
 су .פאלאמאן'?נן נעבען געווען, הויז אין אײןי בײ איז ער װענן מיןי, איהר

 דער״קצב, םאטעל אונ נןראמער דער יוםיל געשטאנק מיר נעבען איזיאפילו
.טהוט מזיק לײבעלע וואם ,זעהען זײ וועלען נאריאמכה

 נעלאכט פערגאנךער נעלאכטער ווילדק א מיט זיך האט וועלוועלע או׳נ
.הנאה׳דיג

•  : Т—

 זיפטץ אהילכיגען מיט נעשךײ אױם אביטעךערן זיןי האט - י גאטט א -
• גערי^םען ארוים םאלאטאן׳ען בײ

• נ^ױארק שטיללר ױימנן צימער צווייטל אין רײדענדע ךי
 וױלדל שלעכטע מיט וועלט ךי נאך איז פי#ל זא ווארום !גאט ,א -
 ןיך פואנט -י ? שוױיגען אונ הארען זעהען, אלעם п כןאנםט ווי ? מענשען

- .בערזהיגט ביםעל א זיך האט ווענן_ער ,םאלאמאן
 זיך מוס איך מוטהיגען, זיןי מזם אין־ ,פעךליערען ניט זיןד טהאר איך -

 זיןי אונ בעפרײהען .הןעךהןער פינשטעךען פזן זאנגלשײן׳ל מום איךי שטאךקען,
 אוג עלענד מײן זעה ,גאט א ,נעםען ארוים לןאםטען נח׳ם פעםטער דער פון

 אונ נאכט אנאנצע שלאפענךיג ניט געטראכט, םאלאמאן האט זאז מיר! העלף
с,געװאךט אונגעדולד גרוים םיט у טאג ווערען שוין זאל.

צײט, לעצטער דער אין שטײגער .זײן ווי ,מיבעלע אונ ,טאנ שוין ם׳איז
 דער״ יאיהמ האט ,טראכטענד לאנג ניט .יועלכער םאלאמאן^ן, צו געקומק איז

 כןאנן מיכעלע אונ ,נעהארט נאכט דער אין האט ער וואם אלעם פון צאהילט
ףטצעןי. גיט םאלאמאן׳ען בײ שוין לאנג כןאנן ,זאמק ניט ,תײען ניט אויןז שוין

שךע־קלף׳ זעהר אלײן כלײבענדינ איז טיר ,כרודער נוטער ,זא אײלםטו וואם
 מיכעלען בײ םאלאמאן זיןי האט - ,צײט קוךצע א כאטש מיר בײ זיטץ

.גאננ צזם פערנףיט זיך האט לעצטער ךער ווענן ,געבעטען
«אליץ פיהלען דאךפםט זאםען, ניט איןי כןאנן איצונד ,םאלאמאן ,נײן ׳-

איך’ י



 שווימען. ארויף וואסער אריפץ ימאויל1ב ווי זאלל אמת רער מאכען גד;איצו מזם איןי
בעפדײהען. זאננענשײן^ן אומשולדיגק דעם ,פריינד אונזער ניכער וואם מןם איןי

א לאםט םיך ,-טיכעלע  שךעלןליכק ךיעזעם אין דא אלײן איבער, אלײן תד
י בעפרײהען? ניט גאר п וױלסט טיןי ,ברוךער מיכעלע !ארט

איצוינד, נלויב בייךער, נוטער זיך, סוטהינ פערצווײפעלט, ניטזא זײ -
 פרייה זאננענשײן איז באלד אז ,דעךטיט זיןי טךײסט ,מאגליןד איז אללעס אז

ױערען. פרײה אױןד דו וועשט באלד ,באלד אז האפפעגונג, ךעם מיט ליעב אונ
- .געװארק פעךשװאוגךען איז מיכעלע

♦4
ניט♦ לעבען כןיין גאר

 - ? אזױ מיר ךאס קומט ,זיןד דאכט ,וואס פאר !עולם של ךבונו ,א -
 ביטעךען פינשטערק, איהר מגקלאגט אונ נעטענה׳ט שױן האטגענענדעל

 פון טאנ ךעם מיט זאמען צו געבארען איהר פון טאנ דעם געקללה׳ט ,לעבען
 היה׳ם אברהם פסח איז אן דאטאלסט פון דענן ,װערען פעןשװאונךען ךאזעס

 ווילל אזנ בעט אין ליענט ,דעת אוים פשוט ,געוואךען מענש אנךער אײן גאר
 אץ אמאל אוג באז אמאל איז זיןד, זידעלט נןלאגט, ארויס, ניט איןךרויסען
 אונ ךײדענךנ, ווערען צעזעצט מאג גנענךעל טויב, א ווי שטיל גענענ?זהײל

 אינטרעםיךט щ - םען מיינט איהם ניט ווי ,פונקט אמויל, נלט אפענט ,שווללגט
 זיין אונ געטרײםעלט אפ האנד ךי >גר האט פון_זללנע..עסגןלם נלשט. נאר איהם
- גנענךעל. בעטךעטען געמןםיט האט אךט

 - .געהאט םײנוגגען פערשלעךענע איהם װעגען מק האט ״בלטער״ אלן
 מךש^ת ךי .זי, איהם האט ךאס אנשוף, כו׳איז - .געזאגט האבען אטהײל

 ,שטראף גאטטעס ם׳איז געזאגט, האבק אנדעיע ,געטהאן אונטער ,ראזעצהןע
 נעשטערט ניט טאכטער זײן האט .ער וואפ פאר דער איהם בעצאהלט גאטט

 ים1ב ךי אז פעךפאלען, שוין איז, נאבהער אונ ,ךךכים שלעבטע איהךע אין
• פעךגלײכען גיט זי מען .קאנן ,קרום אויס שוין וואבסט

 - ךמיפ שפיבות חתן׳ם ךעם פאר איז דאם אז ,געזא^ט האבען אײנינע
.איתום אויך ךאך איז ער . .

 טע װאפ צו וױיס גאטט - שלעכט איז ^פ אז ,זעהען ךער האט ננענדעל
 אומזיפט ניט - ,מאנן'ס_עםקים דעם פאר נענופען זיןז זי האט קוםק, לןאנן
• מאננפבילש^קאפ׳ף זי טען לופט

׳ ־־׳ פון



 נעוואר־ען אונ כךןז ךי פעךלאזען האט גגענדעל וואס ׳אן צײט דער פון
 האט מק ,איז ך פרום ווי ,נוט ווי זעהען דער אלע ישזין האבען ױךינע אמאךק

שלאגנ״. ״ךי נערופען שוין זי
 איהם #זעל דער אויןי ךאןן זיןי וואגט לײב ךער וועךט כןראנק אונ אלט אז

 ננענדעל׳ן אויף רעספעקט מיט אמאל האבען וואס ,ךי צעווײזעןי, פיש זײנע
 איהר מיט זיןד נןךיעגען ,איצץך זי זידלק ,געגעבק אפ איהר ככוד ,געקו.קט

 ניט זי וועט .זײ ראזע, ניט זײנען אז-זײ ׳אפט גאגץ איהר מאנען דער אונ
.ארײן שמד אין פעךטךײבען

 אוג אהײם, גנענךעל קזטט פערךרוםק אונ גיעפט בךענענךען מיט פדל
 יואס ׳ נילן אלטען דעם אויף ,מאנן איהר אויף אווארף זי.זיןי גיט טיגער אבאזער ווי

 געדן נאר ,װעלט דער פון ך פטך׳ן אצײט אהן ,איהר אויף אננ^זעטצט זין־ האט
 עפעס מוךמעלט אוואךט, ניט ענטפערם שװײנטי פםח וואנךט. צוךער שרײה

.נענונ אונ נאז אןינטעך׳ן
 ניט אדיןי שוין איז ננענדלען נאר ניט, לעבען _קײן שוין איז לעבען זײן

ײן... מקנא וואס ,ךא צוז

♦5
ע ךי ת/ מ ה א ב ס פון ם ט כ ע ל # ♦

 ווי ?גפעם גענןראכען, ארײן מיכעלל איז הויט נײהער א אין גאר װי
 ״ביטעלער״ קנעטען גיט שוין וועטלר מעהר אז ,פעךזיכעךט איהם האט אײנער

 טיט װאללט לר וןי ,געווינס אגרויסען געוויבען וואללט ווי.ער עפעס .קויט
 :אנגיד שױן בין אין־ הנני ,אביונים ״ביטער׳ער״ וויסען ױיט ;שרײהען אמאל

. מיר פאר שוין האט _קבצנים, ארץ, ד־ךך
 איז יעטצט שמחה זײן ,גיט גאןי מאל כןיין ווי ,פראהליך איצונד איז ;יר

 םען ,ױדען ״ביטעך׳ער׳' ךי _קײכען יעטצט װיטצלען זײנע פון .פאלשע _קײן
.נעלאבטער פון זײטען ךי פאר זיך :האלט

 איײן !? געווק וואלט וולנן;עיר אז ,איהם אויף שוין מען האט געזאגט
 לעקען וואלטען ױךען ,חדושים אדיף נאר נעווען לר ״בדהנות״,וװואלט אין לאזק

.פײטלען פדן געהאט נאמען מעהר אפשר נאן־ וואלט לר ,פינגער ךי
 אין װאלט מיכעלע מענן אז ,נעזאגט האט מאםנןעווער ךער בער חיים

 װאלט מען ,אקט;אר דערגרעסטער טעאטר אין זײן ?נר וואלט ,נעװק מאסקווע
.נעלאזען שלױנע ךי איהם ,נאןי

אלע



ק אללע אן  אין לאזען אוועק זיןי װאלט מיכעלע ווענן אז ,געװען מודה ה
-נעלאנגען אום גאלד אין וואלט ,אריץ וועלט ברײטער דער  מיט םאן־ נאר ,

!ניט װיל ער - ו איהם ѵ : •
 וויל שנײדער דער זוהנךעל דוי אזוי ״ביטער״ פעולאזען גיט וויל מיכעלע

 זיטצען ניט וויל נעקומענער אויף ךער לײביצנןע ווי ,צעך אין םטאריםטא זײן גיט
 אונ נןאךאבנןע״ ״ב_על _קיק _זיץ ניט וויל נגיד גײהער דער יוםיל ווי ,אין,מזרה״

 אױף נעטען אויף נעװאלט ניט מאל א האט לעבען זאל מוראוױאװכןער דער ווי
.יאןד שוועהרען אזא זיןי . .

״ביטער״ אויף פעךגעפען צײט לעטצטער דעו אין מיכעלע האט באמת אונ
 זאך-בעפרײהען אײן מיט נעװען איז;>ר פעךנומק ,װעלט בױיטעו ךער אויף אונ

 ביז ,לעבען אונ לײב מיט נעארבײט האט .זאננענשײן^ען אונשןלדיגק דעם
щ ךיכטיגכןײט ךי אונ ,פאקטען אלע װייזען אויף געלזנגען ^נךלי־ איחם האט 
.װאסער אױף בױמאויל ווי געשװאומען ארױף איז

 שװאכען איהם ? אכןלײגעקײט /יפעפ ,פראהליןי מיכעלע איצונד איז אלזא
 איץ כאטש שלןר מאבטיגען ךעם געגאלטק האט מיבעלען גישלאגענעם נידער
זיין• םנצח מאל

 אםטךאג אין געלאפען פלינק ער איז געשווינךהײט מענשליכע מיט ניט גאר
.פרײה שױן איז באלד אז זאננענשײן׳^ן אנזאגק

אזוי׳ ווי ,טהון צו האט _ער װאס אלעם צאהלט ךער אויןי איהם האט ער
 זיױןיר בעקומען שוין וועלען אונ געווארען געפאנגען ישוין ױינען שלעכטע ךי

.פעךדיענסט זײער נאך ,שטראף
-ךעטער אונ בחדער מיכעלע, א, - ךיר איך וואסזאל -מיט  בעצאהלק !

 זאננעגשײן האט - פעךךיענט ניט גאר האב איןד - םיר צו נוטעם דײן פא.ר
.האלךז אויפ׳ן מיכעלען פאלענךיג געשריהק אוים

נראשען, א אהן תםיד בין איןי אז ,ניט ךענן וןײםט י געלד מיט ? וואם םיט -
 אמאל מיר פון פער־ןארנען ניט שוין דו וועסט ,נו ,הוגגעךיג גאר אפטליןי אונ
 איך זאל וואס םיט ? ניט דענן וואס פאר אונ ,קוטען וועל אין־ ווענן ,עםק אפ

 ^סען װאס אונ.קלױזױנןעם קדש כלי אלע פון ,פרושים אלע פון _זײן אנדעךם
. ? נישט נאר טהוען אונ פרעמךע .  שטײגער וויזײן ,געוויטצעלט מיכעלע האט .

- האנד זאננענשײן׳ם פון זיןי ךרעהענךיג אוים
 ת - ניט ווילםט דו נאר ,ארבײט דיר גיט מען אז ,ךאך זאגט מען -
- שמײכעל ביטערען א מיט געענטפערט ךאננענשײן האט - זיך פוילםט

.זיןי פוילען טײן אוג אךבײט מיר געבען אײי׳יר ,א - . . מיכעלע. האט !
אױפ



 וױלדער איז באלד נאר מינע, טרויעךינע אלרגםטע מיט געועךט אוים
ייידי• זײנע פעךלײנגעךט אונ געװאךען פךאהליןי
 פאר נאר מײן איןי זאגען, געװאלט איך האננ ךאס ניט גאר ,טפוי -

 מךדכי׳ס פון ווי אזױ ניט נעטהון האב איןי ? בעךאנכןען מיר דו זאלסט וואם
 / אזאפלײ אז ,אלײן ד־אןי פעךשטעהםט .שנאה המן׳ם פון ווי שאפט, פרײנד

 אמאל מיט אויס זױגען וואס ,פיאוונןעס המינים כל פײנדט זעהר האט איןי, ווי
 גיט זי ,אפלוי איז אזוי גיט .טךאפפען לעטצטען דעם ביז בלוט גאנצע ךאס

 קראטץ אייין מייט זי מען קאנןז - ניט, װענן ווײטער, אויעק טאגצט אזנ אבים
.שטײקען ךער .  געטהון גזטם באמת ךיר האב איך אז ,ועכענםט ת אויב אךנ .

ק פטר׳ט הניפה פאלשע א מיט דאנק אליאדען מיט אז ,װיםען דו זאלםט  ט
.אפ ניט נאך מיןי

 נאר װאם אלץ - מיר פון פערלאננםט דו וואס ,;אנ !ברודעו גוטער ,א -
צעהיצט. זאננענש־ײן זיך -האט טהון, דײנטוועגען פון איןד וועל מאגלאןי
 ווענן .לייט חבךה אײערע קאנן; אין־ ,איזיךאר ,אוים ניט מיך נאו -

 צוךי זאנטז איהר היטציג, איהר זײט לעהךע־באנק ךער אויף נאןל זיטצט איהר
 פון איהר געהט אננער קוים ,ארויף פים ךי מיט איבער.קעהרען וועלט גאנצע

 ,לעבענם־־ים איןדעם שוױמען אויןז אן פאנגט איהר ,ארוים שוהלען אײלרע
 שטי_קער גאר װעךט איהר או , פעךפךאהךען ,געכןיהלט אפ שוין איהר וועךט

-זאג ,מײנטוועגען פון װאםלפעס אונ .אײז  טױזינךער ? אלעם טהון п וועםט ,
 ןיף־ קוהןט הןײנער אוג לעבק אים דא איז אונגליקלעכערע מיר פוןי מעהר פיעל
 געבילךעטע ,אײ־ אויף וואךטען לינים וויכטיגעךע פיעלי ;ארום ניט _זײ אויף

 האט איהר ..נישט גאר טהוט איהר אוג ,הילף אײער אויף וואךטען ,מעגשען
 פשזלל אלע וױ ,פערגניגענפ אונ תאוות אײגענע גאר ,זיןל־ זינעןנאר אין

 איהר - אפטלין־ אונ ,זאגען צו בילדונג נןײנע פזן ווײשען וואס ,מענישען
 ,מיר פאר איזיךאר ,יא .זיי פון אךגער נאןי איהר ױיט - זײן מוחל מיר זאלט
 חברות אייערע אלע וואלום טהון, וואלק עפעס דו_יא זאלםט ,ױין קא:ןז ,פליי
 » אײןי ;אל .ווארט מיץ - ,וועלט ךער אין כןלינגט איהר װעלכע מיט ,טובות אוג
איז זײן שװעהר צו ניט נאר  דער וואךגען, ךער זי אפלײ, ליעי צו• נאר -

.ז_ײן ימים מאךיך זי לאזק אײךער ,שטיקען .  דאנק מײן גענוג. זיין ^אל נאר .
 .געהאךט אוים איצזגד מיך האםט ת װאם ,מיט ךער בעקומק שוין איןי האכ

 ,זײן הןאנן ,זאנען עטװאס וואלען ךיר װאלט איך ווענן ,צײט אגךער אײן אין
 מיטגדלות מי־ וואלםט דו אךער ,אפענען •ניט טיהר ךי מיר פאר ךינםט ךײן וואלט

} - עזות פדן.ןענער ווי טאקי מיר פז־ן דו לײדעםט אבער איצונד פערטריבען, זיןד פון
פנים׳דייער ואו



 אבאל, אויף ערגעץ׳ן אין ןיצט ת ארײן,ווען ךיר צו זיך גנב׳עט וואס פלײ פנים׳ךיגער
 שטאט װאוס'איז_קײן זיך, געבען אלןראטץ מאוס ס׳איז װאו כןלוב, אין’ אךער

ק זאלל וואס ,זיןד ןןסנן׳ן בעשאפעניש מאוס׳ע אזא מיט  מען איזיךאר, טהון, מ
 אױף אביס גיט זי וועגן ,איבעוהױבט אונ לײדען, אויך אפלײ פון אמאל מוז

.א׳-נ׳-אמת . .
 ?ר משונה׳ךיגפעיטראכט, זיןד האט רײד, מיכעלעס האךענךיג ,'איזיךאר

 ניט אױגען ךי אין נלײןי מיכעלען האט אונ אליין זיך פאר נעשעמט זיןד האט
.קוהןק נעכןאננט
- טובותטהון, לײטען נןאנן מיבעלע הונגעךיגער ךערארעמער, %ר, י

 גע־ שרענןליבע ךי איהם זיןל ךעומאנט עס אינ ,זי־ך #ר טראכט זא - ? איןז אונ
 פעילאפק איז האךץ זײן אונ געװארען בעװאוםט הײנט איהם איז וואש שיכטע,

בלוט. מיט נעװאךען
 עפ געװאךען? פערטרויעירט זא אמאל מיט עפעש דו בישט וואס אבער -

 מײנטוועגען, פון עטוואם טהון געװען מבטיח מיר האסט דו וואס ,ךיך פערךרישט
 אזאלכעס מיט שטאט ךײן ניט גאר ם׳איז - שוועהר ?גס ךיר ס׳איז וועךענד

 אמת ךעס ךיר געוואגט האב איןי וואש ךיןי, כןוענכןט עש אךער ,זיןז #שק׳ן
.שטײגער מיץ איז אז^א ,דא־ ווײשט זאגען?

 האני איך וואס ,דערפון איןי בין טרויעוינ .דערפון ניט נאר מיר, נלײב -
 נאטור ךי ניט וואס ,גזלניש ,באט״יטען פיעל דא ש׳איז אז ,ךעךװאושט הײנט
 שפעטער אש־ זײ אין האט לעןען שלעבט דאס נאר געכוירען, אזעלכעש זײ חאט
.נעזױגען ארײן גזל׳ן דעם

אגעלעגענהײט? פאר וואס חרך ? װאוםט ךער דו.עס האשט הײנט עךשט - ■
* אמעשה אוים הער -

:אננעפאננען אונ געטהון אזיפטץ שװעהר האט איזידאר
 איז לןאפןעךשזניק ךער אט ,אכןאטערשזגיק זיטצט צימינר אין מיר מיט -

 יעטצטיגען דעם י^הק׳ן, יעקי מיט אוב געװעזען עגלה בעל א צוךיק יאהךען מיט
̂ר האט ״ביטער״ אין פיהרער ̂קהל ק ,טויבען ךי ןוי _טאקי געלעבט _  צו■ איז מ

 צעזאמען אונ ג^שלעפט ,נעצופט ,גע׳גנב׳עט צעזאמען ,געפאהךען אום זאמען
 דער רער_קאטעךשזניק ווי - ,זיןי ער האט ענךליך .פער״שכוך׳ט ,פעךלעבט /ןש

 געװען ס׳איז אונ ,פאמפושלןע א ווי ארױטע, אמיידעל/ מיט צאהלט-איונמכעט
 פער־ ,תכלית א וועגען קלעהךען אנגעהויבען האט ער \ זיןז אפען הימעל -

 _קײן באזלןײט אונ שלעכטעם זײן צו איז דאמאליסט ,געלד קלײבען אונ שפאךען
גע־ איהם מיט איז צײט םננות׳ךיגער יענער אין .נעווען סוף _קײן אוג שיעןר

פאהרען



 געפאהרען ארײן איז מען אסןיגעלד. געפיהוט מיט אונ מענש אױגגער פאהרען
 ז_ײן - געעקט דעם.עלענדען מיט האט יצחק װאו.יעקב ,וואלד אגעךיכטען אין

.געלײגט אונטער אבױם אונטער ךעךשלאנענעם א איהם אונ נענדמען צו מילד
 - נעווען פײהיג ניט אזעלכעם אויף צײט ךער ביז איז יצהק יעקב אפילז

 מענשען דעם אויף זיןד טראפט מילא סןאטעךשזניק-נאר ךער װיעךער צאהלט .ךער
 וואם מיט ? אזעלכעם ניט דענן זיך טראפט ? טהון מאן װאס.קאנן ,ישעה באזע א

 אז־נ לןײלען בעשער איז וואס מיט אמעםער? אהן ווי אמעפער זײן ארגער זאל
 איז,יעכןעלע_קאציאן דאם נאחווי ? אמאל מיט געעגןט וויעךער ,גופםן ילאנג לאזען

 גאר נעװארען אן ךאמאלםט פון איז גערופען( דאמאלסט מעןיאיהם האט ױ:)אז
 ננתדעו־ גוטען זײן אויף אלײן, שטן ךער ווי ווילד אונ ניטצודער.קאננען,שלעכט

 מיט ער האט געלופען( _קאטעךשזניק ךעם מען האט ףאזוי םאװא זעלי.קעל
 נעהרנמ מענשען דעם האט ער אז בלגול, ךעם געוואךפען ארויף ?ידות פאלשע

 דעם אוג זץךיגט איי־גער אפט גאנץ עס איז זא .בעשטךאפט איהם האט מען אדנ
 מרוצה גענןאנט ניט האט פאװא זעליכןעל נאר .מען בעשטראפט צװײטען

 .פליטה געטאכט האט אונ אוועק נןאטעוגע אין הײט שולדיגער אום ווערען
 פון אוב’ פעךגיעםען בלוט געמוםט ער האט בעפרײהען פון.קערקער זיןז אום

• אגזלן נעװאיען ער איז אן ךאמאלם
 איז איהם .מזל האבען מען דאךף - ןיןי ער בעדױעךט - אללעם צו -

 ער האט קונים ךי שטעלען צו פלעגט ער וואם , םחוךה ךי . שלעשט אוועק
- .נישט גאר פאר געגען אפ געמזפט

 דעי וויעךער זאנט - מענשען אזעלכע פו־ן נוךל דער שוין איז זא י
 אונ צווײטען דעם בעכןלײךט מען ,אנאדעל ווי איז מען - אלײן _קאטעךשזניק

 פון בעשער זײן ציםק דער זאל וואס מיט נאר הײל, ,נאקעט איז״מק אלײן
 נעלד אונ ארבײט ארבײטער דער וועלט. אויףךער װאם עםקים, אונ ארבעט אללע

 האט אונ האפק אפט איהם מען פלעגט צו דער אנךערער, פעךךינטיאײן
.געהאט _קךחות יאהריגע ניץ ךי תמיד

.געװארען שטילל איז איזיךאר
 - נעפךאגט דאנן מיכעלע האט - טרויערינ? זא דו ביזט וואס פרן -נו

 װעלט אויףךער מוךא האםט דו• אךער ? _קאטערשזגיק ךער ךיך פערךריםט עם
 אונ ?רוכפערען ,זיך־ וויךמענען פון בךכה ךי רוהיג זײ ? ווערען װעניגער וועט

.געווארען :עזאנט אויך זײ אריף איז מעהךען .  ךער ? ווײם װער צו דעו .
אגטלויפען. אמאלל נא־ זעלבעו.קאנן
.שוואך אונ אלט שוין איז אנ^לויפען, ניט שוין וועט ער -יניץ,

נאר



 טהאטען שלעכטע אללע גאר מיך שךעכןט עם ,מיך פעךךךיסט אלײן ער ניט נאר
• .יצחלן׳ן יזגקיב פון

 אלזא האב אז־נ אלץ צו פייהיג איז יצחק יעקב אז ,לאננ שוין ווײש איך - ’
 שוין ם׳איז ווי ,נעץ ךײן ווארום ,װערען בעשטראפט גוט דא זאל ער נעוואלט

 מיה נאנצע טײן אבער ס׳איז געפלאכטק, אויס ךיר דאם ער האט בעװאוסט,
 איהם שנייד כאטש ,ארוים ניט איהם גיט מזיק װעלװעלע ,נעווען אומויסט

.פלײש זײן אים האק כאטש ,אדערען ךי
 פאר יעטצט נעמט נזלן דער אט י נאר האר .נאןד.קלייניגקײטען איז -ךאס

.ךעךש/אנען האט ער ױאס ,מענשען ךעם פון זוהן ךעם אײדי־ם א
 תיס צו פעךקויפט זיך האט םאלאמאן, V איזיךאר רעךסטו?ןס, -וואס

.שךעק אונ װאונדעוונג מיט מיכעלע.נעפראגט -האט ?... פאטערז זײן פון נזלן
 ,גיט שזע לאך .פעךלארען אויןי זיץד האפט ה ,מיכעלע ,זעהפטו -
.צווײטען פוגעם ,טײבעלע

ך, א  זעהי ,שטײנער זײן ווי ניט גאר מיכעלע, האט - ,איזיךאר -
-געענטפעךט פעךךךיסליןי  מיןר קךענקט עם אונ ךערויף נאר פעךךריםט מיך ,

 איהם כןאנן איןו ,זכות לפף רעבעגען יצחק׳ן יעקיב איצוגד מום איך װאם זעהר,
.בעשןלךיגען ניט זא שױן שטרענג
? װאס פאר -

Т *־

ף פעךקױפט איהם צו זיך האט םאלאמאן װאפ פאר ךער טאקי -
.דערפון גיט דאך ווײםט םאלאמאן ? הײםט וואס -

א, י  ווישענד ניט איןי, וױים ,סאלאמאן ךערפון. ניט וױיס םאלאמאן -
 ם נ ע ש נ ע מ ךעם אז ךיעזעס: דאמיט איןיזאנ נאר ,גענונ אויך לײךעט ,זא־ כןײן

ן ע פ י ו ק ך ע , זיןי פ ד ל ע ג ר א ם פ ע ם ד נ ע ש נ ע ן מ ע ל א ג פ ו  א
ן ע נ ײ יך ב ם ז ע ד ך א ד פ ל ע ט נ ע ד ל י ו ו ך ע ם פ ע ן ד ע ש נ ע  מ

ן ע ב ך א ד ך ע . צו פ ן ײ ן ז נ ע ו ן ו ע ש נ ע ואלילטען מ י ו ע ד ע  י
ן ע ^ א ך ן ג ע ט כ א ר ט ע נ ב ו ט א י ן נ ע ל ל א ו ם ו ה י ן א ע מ ע  פון נ

ן ע ט ײ ו ו ב צ י , או ר ש נ ט י ט נ י נ ב י ו ך א י ל ך ה ז ע ־ אי ר ע  פ
ט נ ע י , ך ן ע ר א ו ו ע ט ג ל אל ו ן ו ך טע י ט ז י ן נ ע ג א י י ד נאן ל ע  ג

 איהם פון ווענן ,נךאשען דעם בעריהרען װאללען גיט וואלטן מענשען ווענן
 לײדיג אםטראנען אללע - איך ךעכען - דאמאלפט וואללטען - כלוט שפךיצען
-האבען ארבעט ךאך.קיין איך וואללט דאמאלס ? יאיך רײד וואס נאר .בלײןען , 

א, פראהליף צוךייק ווערענךיג געגעבען, צו םיכעלע האט נ נד־איצו ,איזידאר -
גיעפ



 בעפךײהט וועפט דו ווענן ,פעךנעםען ניט מיך וועםט ח אז ,וואךט דײן מיר גיעני
 וועלל איןד װענן ,עךפיעלען בקשה מײן פעךפוילק ניט זיך וועםט אזג װערען

בעטען. ךיןז
 איןד בין זעעלע אוג העלצען גאנצען מיץ מיט בלודעל, גוטעו ̂א -

 פאר מאג זי ,^ךפיעלען נרײט אין־ בין ביטטע ךײן .ךיר צו געגעבען איבער
.זײן שװעהר ווי ,מיר

.נעהן מזם איך .אךבײט שוין איך האב אלזא -
• אייעק איז ער
.געווארען פלײה זאננעגשײן איזיךאר איז טאג זעלבען ךעם אין

♦0

טןגניות♦ ערע;קטע
 ךי איבער אוץם פרײה אונ פלאנק שױן שפאציעלט איױךאל.זאננענשיין

 גלויםען דעם פאל אזוי ניט שױן זיןד שלעקט פיפםעל ךי נאל ״ביטעל*, פון גאםק
 אלעם לוהיג. וויעךעל שוין איז זי .ניט זא שוין שטזלעמט שטאךטעל ךי ,לײב
 ׳ געוואלען נעװאהנט זא שוין מען איז איזידאל׳ן צו ,געוואהנתײט א גאל איז
 װאלען אונ אנײם ,איזיךאל אמין נאך געקומען איטצט שױן וואליט עס ווענן אז

 וויעדעל ״ביטעל״ אין שוין ;ואלט ,זלםן׳ען שלמה על ווי ,איהם פעלטלײבען
.דול נײהעם אונ אלטען דעם צוױשען אלןליעג נעװאלען
 פעלמעהלט זיך האבען פ_לײה אלױם איז איזידאל וואס ,אן צײט ךעל פון

 זינד וועלכע פון ,נאמען טילנןישע מיט ךולאת׳ן פעלשיעךענע ״כיטעל״ אין
 ניט נאןז־ מען האט ,שטעהט בית־עלנזי] אלטעל זאגאל אונ נײהעל ״ביטעל׳^ל״

 ווער ,ךאכןטאליע אין בקי _קײן ניט איז ״ביטעל״ אין ױל וועלכעל .געהאךט
 גאנצע א אונ אהלבעלךאקטעל א ז־אן־ איז יאהלען אלטעלע ךי בײ אױךינע לעךט

 פון ,אפעךהןיזתלוגג פזן פאנןק ,מאזלען פון מען האט געװאוםט .מומחה׳נטע
 ױלישע אלע פון מען האט געװאוםט ג. ד. א. ״נעלענעלעל״ א ,גאנג״ ״איבעל א

 וואפ אזע;נע, פון ניט אבעל נאמען, יזלישע מיט זיך לופען וואם חלאת׳ן,
.לײלען אוים שוועהל זעהל עם איז יןדען ביטעלעל א

 .קװעטשענדינ ,װאם ,אזעלבע געפןנען נאןז זיך האבען אלטעלע ךי פןן
 אויף הלומות באזע אלע גע׳בטל׳ט אוים שלעק מיט האבק ,פלײצען ךי מיט

.דאקטולים נײהע ךי פון קאןףע די
אנגעמאכט אלץ האט דאם - געזאגט זײ האכען - ? איהל מייגט וואס -

זײעלע



 זיי האבען נו ,.קלעהוט מען .כ־ןלעהךעניכצען זײערע ,שטוךיךענעש זײערע
 אוג פאלגען זײי דאךפען נאךאגים מיר אונ ,הלאת׳ן נײהע געכןלעהךט אוים

 געשױפען שטעהט טאקי ךעךפאר ? איהר מײנט ךען װאס .ךעךפון סןךעגקען
 גךאסעו איז דאכןטער דער וואם ווײל ,גהנם צום איז ךאקטעד בעסטער ךער

• הלאת׳ן גרויסע אויס נןלעהךט
 ״ביטער׳^ו־״׳יזדען;;דער־ מאכט. שױן_קײן האכק אפער וואךטער ״זײערע

 האבען אונ נעווארען פעךשוידעךט זײנען קראנכןהייטען אלע ךי פדן וויםענדיג
ספנה. א איז אהןז־עם דא.קטער, אךעהטען האבען מוס מען אז מוךהינעווק,
 ךינער־ א פאר זיןז אוג ,דיענען געלאפט באלד זיןז האט שטאמלער ישמואל

 אונ געהאט ךהמנות איחם אויף האט לעטצטער דער .איזיךאר׳ן צז געשטעלט
 פו-ן האבען אויך זאל באניןעם אהן אונ אךערען שנײדען אוזן אז ,נעזעהען

.לעפען צו וואנען
 געלאזען, אװעק וועלט ברײטער ךער אין זיןד האט ננךירה באין זלמן שלמה

 ניט האבען ״ביטער״ פון בת־ים בעלי ךי .פלה״ ״הפנסת אויף נעלד קלײבען
 דער ארנ ,נעגעבען אפנקס איהם האןעןי אונ ױי יצו• חסךים זײנע פערנעפק

 שלםה אונ געשריבק אונטער האנד פשרה׳ר _זײן מיט האט אללין מוראוויאװסןער
 זחזנךעל ווי־ פײכעל אדינןען האבען שוין ער וועט באלד ,זיכער שױן איז זלמן
 איהם, פז־ן משולה דער זימיל ווי אגראבען.קארק אךער ישראל׳ניק, ארץ ךער
 רײטה. תמיד איז וואס נאז לאננען זײן צו .ליעבק זאל ,מוראוױאװקער דעם פון
 ב׳לעבען, וואלט^פ - מחוךר, אתרוג פןארפילער א ווי ,זעהט׳אױס אונ אצימעם װי

̂ר .געפאםט  שוין דאךף װאס צופרי^דען, אזנ האפענו;ג מיט פדל איז _
 וןערט איהר אויף ,נררי־ס איז אבער וועלט ךי ״ביטער׳/ אין פוילען ניט מעהר

.פעךפאלען ניט מען
געךן, איז מעהר,״ער .קךמננען נעװאלט גיט שױן זיןי האט יצהק יעקב

 > ײילען זײן הןעגען ,געמוסט אונ שװײגט ;נר ,ארויפ טרזכןען ךא איז וואפ
 זײן ,ךאפןטער דעם םכירות’ פלײש־נןאךאפנןע פון צאהלען צו וןיליגען אײן

 נרונע גנעםיא אונ ,נטע׳ן נתן אויף גענאםען אױס האט פאר ךער צאךען
̂עהן געמוסט האט פרוי אלטע זיץ  זי ביז טיהר נעבען איהם בײ שטעהן לאגנ ש

.שכירות ךב׳פ ךעם איהם פון בעקומען האט
 זײן אויף ךאנןטער אנדער איין .״ביטער״ אין דאקטער שוין איז איזידאר

 שטאךטעל ךי ,פאהךען אוועק װעט אז ,נעםטךאשעט לאננ שױן וואלט ,ארט
 איזידאו נאר .ךא זײן ניט איהם לויהנט щ - װעניג איז הלאים אזנ אךעם איז
̂ר ,געגענטהײל אין ,מענש אזא ני־ט איז  אךעמער זײן מיט נאןז קלעהרט ;

.טהון גזטעם פיעל שטאךטעל
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 נישט גאוי גאןי האט אבער טהון ,וואלען אײן אץ נאר האלט ער
 גאר נאןי ту האט אבער ווײל דער ,אײן.קלעהרען אין נאר האלט עי ;נעטהון

 פאר ту האט םאלאמאן׳ען מיט זיטצענדיג ,*מאל אײן .ךעךקלעהךט נישט
:ווארטער ךי מיט גענאםען אוים ביטערניט זײן לעטצטען ךעם

 פאר.אונזערע אונ זין־ פאר טהון עפעפ מוזען מיר ,םאלאמאן ,נא -
 נאטור דער פון געזאטצטע ךי איז זא ווײל טהון מיר מוזען זי־ פאר .נאבקאמען

 אפט ,ױדען ,מיר געהען אומזיםט אונ ,געזײגען ארײן לעכעדיגען יעךער אין
 פרעמדע ךי מיר. פעךלאזען אײגענעם ךעם אונ היטען נארטנער .פךעמךע אװעק

 יײ ווערק ,װעלנןען אז ,בלומען אונזערע אונ געהיט זיך פאר ווערען גאךטנער
.צעטךאטען פים ךי מיט .  װייל ,נאכקאמק אונזערע פאר .זאךגען מוזען מיר .

 אונזערע פדן שלעכטעס אדנ נוטעם אלעם ?שן׳ען ,וױלענד ניט ווילעגד ,מיר
 אונזערע מיט צעזאטען איבער עפ מיר לאזען ווישעגך ניט וןישענד אוג ןלטערק,

 .נןינךער אונזעךע פאר הםרונות אזנ מעלות’ אוגזערע מיט צעזאמען ,נםיונות
 דעם אין בלאמ־זע] גיט ואללען קינךער אונזעךע אז ,זאךנען אלזא ךאךפען מיר

 לןינךער אונזעיע אז ,שטאךען אדיןד זי־ דאןפען מיר ,מיר װאו ,מדבר זעלבען
 אט זאגען: ניט זאללען זײ ,אובז פון לאכען צו וואפ פיעל האבען גיט זאללען

 « איהם אריף געהאט מוטה לןין האט ,#לטעיען ,איהר גאר ,וועג דער איז
 צװישען פאךבראכט וויםטעניס אין לעבען גאנצען אײער ליבעךשט אוג געהן

 אײנצעלנדער יעךער ,םאלאמאן ,וואךט אײן מיט .עקךעשען אונ שלאגנען
 טהאר ,פערשטאןד אשטײקעלע אוינ נעפיהל אמעגשליבען נאר האט וואפ ,מעגש

.ױין רוהיג ניט אונ.כןא;ן ניט
? טהון מען ,קאנן אגער וואפ щ זיןי װאךפט ,זיך בעװעגטזי אפטליך וועלטעל. יױךישע ךי שלאפט 

 ,הלומוזת ךי פןן ,שלאף פון איז אלעפ ךאם נאר ,שרײהט צאפעלטיןיןד, ,אזפ
.ךךימעל איהר אין זעהט זי וואם .  - זײן גןאנן - ךאךט וועלט צרויםער ךער אין .
 יןדיש פיעל פראן איז דאךט ,טהאן צז• װאם ,געפינען יא נאך זאל מען

 ;צוררי;שראל אלע פזן מעהר נאי ,ױדען א פערהאםק װאס ,אנטיםעמיטען
 אונ זײ פעךהאםען ציון מיט צעזאמען וואס ,ציון שונאי פיעל פראן איז ךאךט

 פראן איז ךאךט ;טהיי{גר אונ הײלינ איז ױךען בײ׳ן װאפ ,אללעם צעשמעטעוט
 ׳ איךעע .זי?ר צו היטץ גרוים פון וואם ,ציון׳פ הוגבי פעךהיטצטע פיעל צו

 דעם^ױיען זײ ברעננען אײלעניש פיעל צו■ פון ,ווישען פון^קיץזא־ זײ װילק
 צו ךא האבען זיי װאס ,זײ פערנעםען אהין זיןד ציהען צופיעל פון ,שאךענם

וואם , מדען פיעל פראן איז ךאךט ;שטעהט אױגען זײערע פאר וואם טהאן,



 ליטעראטור ױךישער ךער אין ווילען ,נןאננק ניט שפראנע ױךישע ךי ױיללען
 אויף זאל פוען ווילען וואס ,אזעלכע דא איז ,געגענטהײל אין ;קוקען ארײן ניט

.מסר׳ן אינ שעלטען ,זיןי הןךיענען ,זיןי זיךלען זאגאר העברײאיש .  אץ הןלל .
 האנד ךי װאו נעפינען פיעללײכט נאןד מען .קאנן אלוא דארט ,וועלט ךער

.טהאן צו וואס ,ךא ניט איז אבער ״ביטער״ אין ךא ,לײגען אוועק
 שטאלץ ױ;ער גײסט, פאלנןס ױיער ױךען ״ביטער^ר״ אין װעכןען אויןש

 אין מאל פינף , אױד איז ;זר אז ,ווײס ױד יעדער ,מא׳גליןד ניט איז מזטה אונ
 ,_זײן.יחוס מיט שטארק שטאלציךטער שוהל אין בחךהנז׳/ ״אתה лу זאגט יאהר

 ךרויסען אין שלאנ, שוין.קלאפיאונ איז אהאר,' אויף איהם בעךיהרט איינער אויב אז
 איהש אדיף דאךט איז װאײטי, ךער סעמיאנהןע ? טהןן ער הןאנן וואס אבער

 התמצית״ ״ךם זײן זויגען שכור.קאנן דער פעטראווסקי אז־נ הבית בעל אגאנצער
 ױנגער דער זוהגדעל, שרײבעך׳ם וואלאםטנאײ דעם װאננןע פםח. אום נאר ניט

 באךד מיט ױךען זאגאר אזנ ױךישע.קיגךער ךי אויף הונד זײן אן וײצט ,?זנעק
 ״ביטער״ אין יוךען ? טהון מען נןאנן וואס ,שרעק גרוים מיט אויןז אוןטלויפען

.אהונד פאר מורא פאךט האבען . .
 טרינכןען בײן ,עםען בײ׳ן אטאנ מאלל טױױנדער ױדען דעךמאנען ציון

 אךץ אין יאהר א איבער הלואי - ציון מיט זיך ווינשעװעט מען ,שלאפען אונ
 אצעבךאכען מיט ,געמיטה אשוועהר מיט מעןנךנות זאנט באב תשעה .ישראל
 טהון? זײ נןאנ/ין נאך וואס אונ טאג, זאמער גאנצען דעם זיך פלאגט מען הערץ,

 שטאךבען הונגער פון ,װאס נאןז אונ וואס מיט ניט זײ האבען אהין פאהךען
 רבי׳פ אין מזרח אויפ׳ן וויי געקוקט.ךערויף, זײ האבען פנלל אונ ,דא נלײכער איז

 אין גןט איז אקבצן פאר אונ ידארט זיצען וועט געלד האט оу װער ,נןלײזעל
.מעריב אין גאר אךער דוום אין צפון .  ,וואס ניט זײ האבען ש;כןען נךבות .
 אז ״ביטער״ פון גענוג גאנץ ,הזננעךט פער ארעמט, פער גענוג אלײן איז מען

 ,חתן עהךענקראנץ׳ס ךאזע אז אונ ארובל נעשענכןט האט טשניל דער זלמנקע
 געשײננןט תנאים,האט זײנע וועגען צײטונג אין מעלדען געלאזט ד»אט אז
. ? פעךלאנגען מען זאלל נאך וואס אונ ךרײ. א . .

 ארנאנטיגע אין וואס בײםאויל טײכען אונ בעךנ גאלךענע באראן׳ס דעם וועגען
 מיךט שוין איז פאצטער ךפאל ,געמזךמעלט _יא ״ביטער״ אין מען האט דאךט

 איז ןצר באטש ,יױד יעךער אונ ,דעם װעגען ךעדענךיג געװארען מאךט אונ
 ךער אין אץ.קבדנקע אויסער ,ביתו מפתח ארויס ניט מאל לעבען.קײן זײן אױף

 אוייפ׳ן באךגבאךג אין אונ לעבען זאלל איהם צו מוראוױאװהןע אין ,ןישיבה
איײן׳ לאנךעי ווײטע די אין זיןד לאזען אוועק געווען גרײט %ר איז ךאך ,יאךיד
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 ךפאל וױ ,אזוי ניט גאר אבויךים, געלאזען אויס אויןז זיןז האט ךעופון גאר
 איז ױעגען װײטע אללע פון ,אנהײב א גאר ךא ניט צאהלט ךער האט פאצטער

 פערשטעלען פעךצאמען אוג ,מוראוױאװכןע אין פעךבליבק וועג אײן גאר איהם
.שטאנד אין גיט שויןכןײגער איז וועג ךעם . .

 איז צײטען, שלע?טע אללע אויף קוכןענד גיט ,מוךאוויאװנןע אץ דאךט
 אהײם קומעגךיג ךאס זא ,פךאהליך איז מען אונ טךינקט טען - ושמחת ששון

 אזא צו נעה .קאפ'ףז אין נישט גאר איהם געדזט עס ,צעהייטצט נאך #ר אין
 _קײן ניט פאךט איז הבהמית, נפש ךי אז ,אמעשה איהם צאהל ךער יןד־ען
 איהר עךנרינגערען ,דא איהר פאו עטװאס טהון צו גדאי ס׳איז אונ ,הונך
 אוים ,גענןךימטען אויס זיין אויף נךייט איז װאס יוךען, אזא צן געה לעבען. דאם

 אז , איהם זאג נעה - לאסטען שװעהךםטע ךי פעךטראגען רוקען געהײקערטען
 אז ,פון.קאלט זיןז־ טרײסלען אלײן אונ וואל זײן מיט צװײטען ךעם זוארעמען

 שטאךבען אצײט אהן אלײן אונ בלוט טראפפענס לעטצטע ךי זויגען אויס לאזעז
 ,נאטור ךער נןעגען אונ זיך נןעגען אזינד אדומהײט איז - בלןט־פעהלערי, פון

 זײן ווייל דער ? הארען װאללען ךקן וועט אןעלכעסי, איהם מיט רעד געה
 ,העךצען בײם אן נעמט שווינדעל אוג נעשעפטען זײנע ,לעבען שוועהרע

 העלפען, װאס #פעס םיט איהם ? טהון עפעם זיןי ווילט עש נשמה, דער בײ צופט
? העלפען איהם מען וואס.קאנן מיט ? טהו-ן איהם מען אבער.כןאנן וואס

 פאצי^נט זײן אויף קזנןענךיג איזידאר זיןז צעטענה׳ט ,זין־ צעהיטצט זא -
 שזע, גיעב בעטען: אונ ךעךען זײ וױ אויגק, ההנונים׳ךיגע אזעלכע מיט

 אויןן צו^נטפערען סאלאמאן שטאנד אין איז אבער וואם !עצה א דן י ,בחךער
? לעבען זײן אין מאלל ^רשטען דעם האךט _;יר וועלבע ,וואךטעו אזעלכע

;וואךטער אזעלכע םאלאמאן האךט לעבען זײן אין מאלל עךשטען דעם
 וועגען ניט טראבט װאס ,אמענשען #ר זעהט לעבען אים מאלל ;נרשטען ךעם

 / געפיהלען פן-ן צעװײנןט וועךט הערץ זיץ ,זיןי װענען נאר ניט זאמט אוג געלד
 װעט ווען אלזא, זיך בעשליםט אונ זײן זאננענשײן װי וואללק, ^ריוואלט

 הײסט דאס ,געהן טריט זאנגענשײן׳ס אין שטאךען זיך װעט ,וועךען נעזונד
 פאנטאױע זײן ,בךיךעו ארעםע זײנע פאר ,פאלק זײן^לענךען פאר ?נטוואס טהון

 ,איהם פערזיכעךט האפפענוגג זײן ,פלאנער פעךשיעךענע פאר איהם שטעלט
 ז_ײן אויף א^נטפער געפינען װעט מע^ש, געבילךעטער אלס ווי ,זאננעג׳טײן אז

 װעט דאנן אונ ;מכה דער צו או־פואה געפינען װעט ךאגןטער אלס ווי פראגע/
 ניךעך• ,פערשטויםענע העלפעןזיינע^לקדע, צו נעהן איהם מיטי אויןי

 איז ,איהם מוטהיג^ן אונ נןראפטיג^ן געךאננןען ךי - בריךער נעשלאגענע
ס   יגעזוך• שױןפאלקאםען ע



 מיכעלע האט - ,ךרויםען אין ךיןז זעת אץי װאפ ,זעתר מיץז פךײךט עס -
 לאננ־ ,גאם אין מאלל דעם.עױשטען איהם זעהענךיג ךער ,נעזאגט םאלאמאן׳ען

 ךאם ,געזוגד אום איז קךעננןען - הויז יצחק׳ס נעקיב נעכען שפאנענךינ ארופ זאם
 אױף זיןל־ שטעל געהן., זיןד לעהרען אט אזו/ אט שכל. גאר.קײן ,כ׳לעבען ,אױ
.מוטהיגער ווער אונ פים ךי

? ווילל איןז װאזהין געהן ניט קאנןז איןד ווענן אפעו־ דאם העלפט װאס
 פעםטענוננ אייזעךנע מיין פון ту איז שוואןי ווענן מוטח,י מײן מיר העלפט וואס
 אונ װילד װי ,פיהל איןד ,שוין פעױ&טעה איץד !מיכעלע ,א ? בעפךײהען מיט

 פער־ אשז איןד ווער ,איהם זעה ךער אי־ ווי ,איז .יצדוק _יעקב פערךאךבען
 געבלאנךזעט גענוג ,שטן בײ׳ן האגד אין זיין ניט שוין הןאבן איןי .שטאךבען

 ,הויז דאם איז מיר פאר שרעקליף ? ארױס אבער מען- געהט װי ,איצונד ביז
א  ,זאג !שרעקלי־ ווי ,א ? התונה אױף - .התו־נה אדיף שוין זיך מען גרײט אונד

? ווערען געזונד ךעם לי^ב צו געךאךפט דענן איןד האב ברוךער, מיבעלע
ײ ז ק אז ,זעה םאלאמאן; ,געדולךיג - .חתונת. אױף גךײטען זיך זאליל מ

 ת ווערםט ,חופה דײן זײן דארפען ם׳וועט וואס ,טאנ ךעם אין ,ההינ זײ
 ןױםען דער וועםט ,זעהען װעםט ,איצוגד ניט פראג סכאנעפ כןיין .בעפךײהט

.האף אונ געחלךיג זייי װײל דער ,אללעם
 בײ ווי ,רוהיג גאנץ קונןט ,מיבעלען פאלגט ,געהאךםאם איז םאלאמאן

ק מהומה׳ט הױז אין .יצחק׳ן נעקכ .התונה אויף זיך נרײט מיען - מ
 לאננע זיינע אוי־ף צאהלט אדנ גאם מיטען אין שוין שטעהט פאצטער רפאל

 םאלאמאן׳ם אויף יצהק׳ן .י.עקכ בײ זיין װעלען וואס ,מאכלים אלע פינגער
 ,רײזי ךפאל׳ם הארען ,ךי;הנאים פון ט_עם ךעם נאף געךײננןט עולם ךער ,התונה

 ךא לענןק אפ האפט -,יעדערער ליפפען ךי אױף .זײ ;געהט שמאהע ךי אזנ
ט ע פ בײנדעל. א
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אכט. אלזל׳ךיגע איינע ם׳איז  ם׳איז געשטערענט, אוים איז הימעל ךער נ
 ךי אין קלאפט יאמערךע אונ ווינךט אקאלטער בלאזט ךרויפען אין .ליכטיג

 ף ,נפש _קײן זעהט מען ,קול כןײן האךט מען ,שטיל איז גאם אין .פענםטער
ט. שלאפט ״ביטער״ ?טאדט גאנצע ה ח  השןי־ פינשטער איז הײזער אלע אין אונ
«חשבןנות זײנע אלײןבײ איצונד זיטצט ̂נר ш,לצחק׳ן בײ_י^ב איז נאר ליכטיג



 געץ אין געפאלען ארײן איז גלונעס בערנןעלע וואס אן צײט ךעל פון -
 פ;על וא ניט שוין בךײנגט מען .געשטעלט ׳געשעפטען אלע כמעט זיןי האבען
 וועט אלעס אונ בעפלײהט שוין ער ווערט אפילו באלד ,איהם פאר וױ סהוךה

 געלד פ;על זא אויס איך בלײנג !א ,ווײל נאריךער ,וועדען געבעשעךט אויס
 לעבט ךעל מען ביז ,װאם פאר ניט אלײן ווײס איןי או־נ ,פאלאמאן׳ען דיעם אױף

 שטיכןעל א פאל איהם מאפען װעל איןד ביז .נשמה ךי ארױס כןאנן ,נהמה ךי
קאנןז האבען מורא דארפען ניט איהם פאר זאלל איך לײט מײנע פון מענשק
 וואס ,געװען בדאי ניט גאר דאם איז אפשר ,ודמים ממון ^אסטען אפ מיף

 ,צוןײטענם אונ נישט, גאל ווײם?גל ,.עףטטענם מורא? אים פאר איך האב
 אלע ,זיך אלום איך האב שוגאים טױזינךער .טהון נישט גאר מיר אבן(.ר

 זײ וואלטען ,הןאנען װאלטען זײ אז אונ ,נעמען נפןמה מיר פון וואלען וואלטען
 טראכט זא - [ טהון נישט גאר מירנןײנעל קאנןזעס ,נעשוױגען ניט לאנג שױן
 נעבען געשטעלט אװעק אונזיך זיינעהשבונות לייגענדיג אוועק• ,?צחק יעקב זי־

.נאכט ליבטיגע ךי ביסעל א בעטראכטען פענשטער
 נפש׳ל מיי־ן ווי ווײס איןד ,גיט מוךא _קײן פאר.קײגעם האב איך ,יא -

 שטענדיג איץ־ בין וואם פאר גיט אלײן איןזװײם נאר .םכנות אלע פון היטען אײן
 הלומות שלעכטע זיך־ פאר זעה תמיד?איף זיך איןד שךעק װאס פאר אומרוהיג?

 דערמאן איף װעגן מיןד שוידעךט עפ ,הלומות אךי .זײ אין נאכךעם גלײב אונ
 פאר געפלאטעךט האב איף אהלום. ווי מעהר ניט ם׳איז וואפ? אונ זײי?

̂גפעפ איהם איך ציטער ךאןד .נישט גאר ? וואם אוג ,פאלאמאן;.ק  טהון,. .
 ניט. אלײן ווײס איך ? וואם פאר אונ איהם, מיט זיןד שײדען םיר איז שרעקליןד

р האב אין־ щ , אגנעשינןטע א ^פעס .מולא שאטען אײגענעם מיין פאל ווי 
 .איזיךאך׳ן פאל מולא איך האכ איטצט .שךעקעניש ךי מיל אויף איז נןלענק

 פ/יל» איז ;גל אז ,לא־ וױים .על .שםענןט העכט ךי וואנען פון ךאך ווײפ ;גר
 על אז ,וויייס איך .׳טװײגט אונ מיל, דוךף־ אסטלאג אין געװאלען שלײךעךט

 געווים איהם האט על .םאווא ךעם מיט צימעל אײן אין געזעםען צהאמען איז
 שוועהר איז הײנטיגע ךי ,א - על שוױיגט אלץ אונ .אלעס פון צאהלט ךעל

- האלען עפעם מיןז לאםט שװײנען זײן !גיןי אזוי טראפען צי
 פאר געוויס פלעכט ,שװײגענד ,.על - !עפעפ .מיןי שלעקט העלץ מײן

.אלויס קאננעןז גיט איהם פין שוין וועל איך וואם ,Щ אזא מיר
 װאךטק אונ שװײגען זאל אין־ ? איןי אונ ,נעץ א מיל פאל פלעפט ;יל

ײן, ? פדף מײןפיגםטעלען אויף  לפואות ױינע מיט איהם ניכעל לאךף מע -נ
וואם אזנ לעבעךיגע. היילען צו שױן איהם נעגוג .םלא־־דומה צןם שיקען אפ

איז



 פאר ,בעטלער אזא פאר !הןאפ׳ןש מיין אויף אנ^קעניס א פאר פלײ ךי ךאס איז
 חתונה דער נאך באלד ו האבען מוךא נאןי אי־ זאל נישט גאר שװאנען אזא

 זאלק .םארגען טאקי פריהער, נאןי אפשר אזג ,זײ פאר נעמען זיןר מען דאךף
 פךאהליןד חתיג כןאגען װעל איןז אונ ,מיר פאר ארבײטען שלוחים מײנע זיך
 ,נו .ךא ניט איז מזיק וועלוועלע שאדען א נאר .חתונה ךער פין צײט ךי זיין

 בײ אונ ,כאפען אדיײן זיןי זאל מזיק וועלוועלע אז ,גלױבען דאם װאלט ווער
 וואם ! сув-у םיך שרעקט הערץ ךאם ,א - !ארבײט שטי.קעל נןלײנעם אזא

? זײן оуѵ פןאנן
 .ענךליך .פעךטראכט פענשטער נע־ןען ער שטעתט צײט אקוךצע נאןד

 איהם, זיך דאבט .?גפעם .שךעק גרוים מיט אהיגטען איהר פון אפ /יר שפרינגט
 איצושלאגעגעם טיט איןווײםען געהילט אײן פוןנןבר, מענש אטויךטער אמת, אז

.איהם צו נענאהעגט אונ געהט ,לןאפ׳ף
 זיןז האט ,געפינען אזמעטום ךיןר װעל איןו ,מיר פז־ן אװעק ניט געה -

 ׳ לין.לעי איו - טויךטען פונעפ קול פעךשטינןטער ,אשךענןליכער האךט דעו
 דיר נעקומען .קבר פדן ג־ין איןד גע׳הרג׳ט ױנגעךהײד האםט דו וועלכען
 פון חופה ךי בעשטימט האפט דו■ וואם טאג דעם אין מארגען אז ,אנזאנען

-טאכטער דײן טיט זו־הן מײן  זינדיגע רײן .ךין צום װערען נעהפען דו װעםט ,
 זיך װעט ?גר ,האנד ךי אין אשמדאי צום וועךען געגעבען איבער וועט נשמה

 שטךאפען דײגע ערגךינגערען .פערךיענםטען דײנע נאך ךעכענען אפ ךיר מיט
 אין ביםט אלײן п ניט ווײל ,ךיר עפ זאג אין־ .תשובה מיט נאר דו .קאננשט
 תשובה מיט נאר גזלן, הארםטדו, ,מעשים שלעכטע אץדײנע שן-לדיג גאנצען
 זײ ניט ווענן ,ךין בײן מודה זיןי זיי ,שטראף דײנע ערגרינגעךען דו לןאנםט
 נאןי ךקר וועט קללה טײן ךיך, שטרא^עךװארטעט גאטעם אז ,רוצח װיםען
._זײן וועםט דו װאו ,יאגען

 האט װענן.ער ,נעפאלען מאכט אום אין שךעק גרוים פדן איז יצחק !^קב
 איהם נעכען ,געזעהען טויךטק כןיץ שױן .ער ,האט ,געאפענט אויגען זײנע

.פלוי מיכעלע - געשטאנען נאר איז
 געצי^טעךט אונ ,געפראגט האט,יעקיב,יצחק - ? אהער ת קומםט ווי -

.השון־צײט בלאט א ווי
 האךט דער איןד האב ,צימער אין םאלאמאן׳^ן בײ נעזעםען בין איןז -

суву אײך צו געאײלט אלזא איך האב ,צימער אײער אין אכןלאפ.
 נרױס מיט האט - ? ךיר מיט געגאנגען ניט םאלאמאן איז;יפעס װאם -

אצאהן. אהן אצאהן לאפט(ל1ג? איהפ ם׳האט או: געפראגט יצחק ״גקב שוועךיגנןײט
םאלאםאן



 הײבען אױף ניט .?גר,קאנן ,קאפףז דעם פעךטשאדעט האט םאלאמאן -
 פאר ךער האב איך פעךטשאךען, געמויםט אוי־ האט איהר הןאפף״ ךעם
.לופט פךישע נעהן ארײן זאל оу געאפענט פענפטער ךעם

 שױךעךט оу ,פןאלט זעהר מיר ם׳איז .זי פעךמאןז נוט אזדי זײ אןי, -
.מיןי.זעהר

-  געפראנצ׳ז, מיהעלע דאקטער?האט דעם חפען פיעלײכט מעדאךף’'
.פענםטעו ךעם רוהינ פעומאכענדיג

, שוויטצען אוים װעל ,שלאפען איבער וועל איך ניט. דארף מען נײן, -
.צימער _י#קב.יצחק׳ס פון ארוים איז מיכעלע .נעהן פעךבײ וזעט

אלײן. בלײבענךינ ,געווען איז.יעקב.יצהק ,לעבעךינ ווי טויךט, מעהר
 זײני׳ג אין ,אויגען זײנע געשוועבט.קענ־ען האבען בילךער שךעפןליבע אלטע

 - ניט ווענן ,ךין בײן מודה זיך ״זײ :וואךטער ךי נעקלזננען אלץ האבק אויהרען
 ךיךנאןי וועט קללה מײן ,שטראף;נרױאךטעטךיך אזגאטטעפ ,רוצח ,זײוױשק

.זײן״ וועםט ח װאו ,יאנען
 ,זיןי נעשלײךעךט ,געצאפעלט ,געװאךפען אום זי־ ту האט אומזיםט

 .?גר.קאנן ,אזמזיםט אלין ם׳איז - צװייטען ךעם אויף זײט אײן פדן זיןי נעקעהךט
 קוךצע א אױף האט^ר מאךטעךנים פיעל נאןד ;ננדליןד ,ווערען אנטשלאפק ניט

 • געזעדיען זיןי פאר ту האט הלומות שוידעךהאפטע ,אךרעמעל געכאפט צײט
 האט ,טעה נלאז זײן נעבען געזעפען פעךטךאכט ױןי איז יצחק _יעקב ווענן

 ,טענש בעקאנטער אום א ארײן ם׳איז או־נ געאפענט, צימער זײן פזן טיהר ךי זיןד
,מאפהןע שךעקליכער א מיט געזיכט זיין פעךדעכןט
איז, _יעק'ב_יצהק טױדט ווי ,בלאם װי בעטערקט האט געהענךער ארײן דער

.נעטהאן שםײכעל א הנאה׳ךינ אונ
 פון ננךעגען ךי פאר אנגעבאפט ״יעקב,יצהק ױןז האט אללע.קךאפטק םיט

.נעזעםק איז ער װעלכער אויף ,שטוהל זײן
גרויס מיט ענדליך ער האט - ? דא דו דארפםט װאם ? דו ביםט װער - т  : • * г ־ : : : т  т . ' ׳ : : * • : • ״

.געועךט ארוים פלאטעךנים
 קול אהילבימגן מיט האט - שפעטער וויםען ת וועםט ,בין איץי ווער -

 .נעטען ארויס נשמה ךי ךיר בײ ךאךף אי־ - געענטפעךט אוגבעקאנטער ךער
 געבען; אוועק האצד ךי אין טײוועל ךעם צײט שוין איז נשבזה זינךיגע ,שמויציג ךײן

 זאלל ,בלוט אונ טהרעךען מענשלינע אין געבאדען אוים שוין זיך זי האט נענזג
? זי  בין איך ווי אזוי גאר ,שװבעל אונ פעך שך׳ס דעם אין ^עטצט באדען ז

אפ געקומק איך בין ניט, איןז־ קאנןז טעגשק טויךטען ,דו ווי ניטאזאגזלן,
נעמען



 דײן איז נעלד ךאס נאר אז ,ווײס איך װײל ,געלד גאנצע. דײנע ךיר בײ געמען
 איו לעבען זאללסט דו ,אגראםען ביז נעבען אוועק יעצט מוזטו מיר .נשמה

 דץ וואס ,ךי אללע ווי ,קאלט ,הינגער דו .זאללסט לײךען ,נויטה אוג ךחקות
-געמאכט אוננליפלי־ ,פעךארעמט האםט  מיט ?יר אױ רייךענךיג זא או־נ ,

.שראנק צומ געגאנגען צו טריט שטאײןע
 אין פיגשטער פעךטדמינלט, ,פעךשטײגעיט געווארען איז ןצחק ײ>קפ

שליעשעל. אזנבעכןאנטעןױין איזאיהםגעו_ואךען,ךערזעהענדיגגייךעם אויגען ךי
 גרויס מיט ער האט - ? שראנק מײן פון שליסעל ךעי ךיר צו קומט ווי -

 נישט גאר האט אונבעקאנטער דער נאר ,געפראגט פעךךתס פיעל אונ שרעק
.געשלאסען אפ שראגק ךעם פליגק אוג גע^נטפעךט

 פזן נאר ,דײדען עטװאם געוואלט יצהק יעקב האט - װא - מע !המ -
 אז / זעהענךיג ךער אונ ,פערוואךגען ווארטער זײגע איהם האבען צארען גרוים
 בוזעם אין עם זיןז ,געלד גאנצע דאם גענומען ארױס האס אונבעקאנטער ךער

 ׳ איײן רציחה ךי איהם אין איז - ,געהן אװעק נעוואללט אונ געשפאךט אךײן
 אנרוישען באפענךיג ,אונ ,ארײן פנים אין איהם איז פיאטעם ךי פון בלוט ךאס

.געטהאן אװארף כעקאנטען אום אויפ׳ן זיןד ער האט ,מעפער שאךפען
 בײ וועט געלד מײן אונ ,אראפ ךיר וועט נןאפף דײן !המ ,געלד טײן -

 יצהק יעקב האט - ,מאכען ךיר איך װעלל אטויךט !אטויךט - בלײבען טיר
• “П? דער צו אונבע_קא:טען ךעם געטהאן אוואךף אונ ,געשריהען משוגענעךװײם

, א  מיט ווי ניט גאר אונבעקאנטער ךער ךעטעט!י.-האט ,רעטעט -
נעשריהען. אוים קולות מענשליכע

 איזיךאר אךײן ם׳איז - געאפענט האםט מיט טיהר די זיך האט פלינק
 ^ך־ טױךט ךעם פאר ווי איז יצהק .יעקב .לײט פאליצײ ךרײ מיט זאננענשײן

 האט האנד פון מעסער דעם לאזענךיג אײן ניט אדנ געװארען שךאקען
.לויפען געלאזט זיך װאוהין וויסעגד ניט זעלבסט

 אום דער איהם, נאך ג^טהון אלאז שנעל זיך חאבען לײט פאליצײ ךי
 שךאנק אונטעךין וױנהןעל אווײטען אין געשווינד ווײל ךער האט בעקאנטער

.מאםקע זײן אז־ג געלד ךאם פעןרוכןט
.אלײן זאג ? מיכעלע ,סכנה אזא אין זיןי מען לאםט ווי -

אבענד, אין ווי ,איצונד שוין האט ער .געװען מיכעלע טאכןי איז ךאם אונ
 פעךשטארבענער לאנג שוין א ווי אטױךטען, פאר פעךשטעלען געךאךפט ניט זיןז

נעזעד׳ען• אויס יעטצט ער האט פנןעליעט
זאןי כןײן וועךט מיה אונ שוױעךעקײט אהן ,םפנה אונ שרעק אהן -

אוים



 מיכעלע ר׳אט - צײטען לאנגע פון גאך לעבען אין אנלל איז ךאפ ,געפיהךט אויס
 האבען וועלכע ,לייט פאליצײ ךי כןעגען געשטעלט אװעק זיןי אונ געענטפעךט

נעהאלטען. יצהק׳ן יעקב שוין
 שוין זין־ וועםט געכאפט, ארײן האגד אונזערע אין י שוין זיןי האםט

-ךךעהען ארוים ניט  ױןקב באפעגדיג לײט פאליצײ ךי פון אײנער נעזאגט האט ,
.געטהזן שלײדער אגוטען איהם אונ לאטצען ךי פאר יצחק׳ן

!ו־וצח דו ,שטעכען ךער געװאלט אמענשען ת האםט טאג מיטען אין -
- געפראגט צאךען מיט צווײטער דער האט - ? וואס פאר זאג,

.גענומען צו געלד גאנצע מײן ,בערויבט מיןד האט ער -
 זאגט וואם ,גפור דעם אט אן קוקט ,מוחל זײנט ,אײך בעט איך -

 פאליצײ ךי צו געווענדעט זיך לאבענד איזידאר האט - ? איהם אדיף איהר
.מיכעלען אויף פינגער ךי מיט ווייזעבךיג ,לײט

 האבען - ? גענומען אפ איהם בגײ האםט ח וואס ,געלד ךאם איז װאו -
.געפואגט מיכעלען לײט פאליצײ ךי

 פיעל .קײן ,נעדויערען ניט פיעל וועט עס זוכען אהם מיך זיןי בעמיהט -
 דעי בײ גראשען .קײן גלײכען ךאם ניט, אין־ האב ,איהר זעהט ,קלײךער

.טוטהיגער אונ רוהיגער ױעךענךג ,געענטפערט מיכעלע האט - ,נשמה
? שטעכען געוואלט ךיןד ער האט וואם פאר טא -
 איז י2 אז ,חתן זײן צאהלט דער האב איך וואס ,פאר דער גענוי -

.פאטער זײן פדן גזלן ךער
װאס?! -

Т

 פאטער ךעם געהרגט ,יצחק _יעקב ?גו האט ,צוךיק לאנג יאהרען מיט -
.התן יעטצטיגק זײן פון

 נאר ךיעזעם, הארענךיג איז, יצחק _יעקי דעך׳פראקענער ךערי
.געװארק פעךשטאךבען

? אלעם דאם דו■ װײםט װאנען פון -
 דיעזעס איז זיי װאנען פון קורצלין־ צאהלט דער ךאנן האט איזיךאר

.נעווארען בעװאוםט
!רוצח טוךה, זיך _זיי ךיכטינ« פ׳איז -
 רײן עךגרינגערען דו נןאננםט תשובה מיט נאר ,גזלן ,דן האךםט -
 שטראף נאטעם אז ,ווישען זײ - ניט ווענן ,ךין בײ׳ן מוךה זין־ זײ .שטךאף

 האט — זיץ, וועםט ה װאו ,יאנען נאך ךיף וועט רןללה מײן ךי־, ערוואךטעט
גאר ,גאכט בײ נאכטען וואס ,שטימע זעלבע ךי הארט ךער , נעקיב.יצחק

נעשעפצעט



 ?יר האט בעמערכןט ניט װײטען,קבר פון וױ טאקי שטיל, זעהר געשעפצעט,
 סאלאמאן׳פ אז ,גענלײבט אלזא האט אונ איהם הינטער שטעהט מיכעלע אן

 איהמ צ$ ךאם שו־ייהט בלוט פעךגאסענע זײן אוג איהם צו ךאס ךעךט פאטער
• ?גךד ךער פון

!ניןי אויף ,גזלן ,מודה זיןי זײ -
 געװק איז _ער .סאלאמאן אױין ס׳איז - געאפענט זיך האט טיהר ךי -

צארק. פון נעפלאמט האבען גאר אויגען ךי וױ״קאלך, בלאם
 זיך״יעקב האט - !פאטער ױננען זײן פון רוצח דער בין איןי ,אמת ס׳איז -

• געויען מוךה יצהק
 געךעךט, תחגונים׳ךינ וױעךער _ער האט - סאלאמאן, ,מוחל מיר זי־י -

 גענומק צו פאטער ױנגק דײן ךיר בײ האב אין־ - פים פאלאמאן׳ס צו פאלענךיג
 דאס ךיר אזםכןעהרק אונ ױין נעוועלט פאטער א ךיר איך האב פאר ךער אונ

.גענזמען אפ פאטער דײן בײ האב איןי וואס ,געלד
 שטימע אריהךענךע מיט האט - איןד בעךאגק פרײגךשאפט ךײן פאר -

 געלד׳ בײן הויבט או-נאיבער ניט איך דאךף געלד -_קײן גע^נטפעךט סאלאמאן
 איך אז - פיהל איןד - וױיל ,ניט ךיןי בעשןלדיג איך .בלוט מיט פול איז וואס

 ךעם גלייבען נאן־ נעווען זאל אין־ ורענן ,נעווען בעםער ניט װאלט זעלכסט
 ווען ,זאגט’ הײנע ווי ,דאנן _זײן ךיר איך וועל מודול נאר ,לעבען פאלשען

.נעהאננענעם אויף א זעהען ,רוצח ,ךיןו וועל איןז־
 קזם ,פויגעל ליעבע קום, געהן, צו צײט שוין ,טעראלײכןען צו ךא גענוג -

.נעסט פעפטק גאנץ א ךיר פאר האבען םיר ,נז:או מיט
 פעפער ווײפער ךער װאו אהין שיקען פער ךיןי מען װעט איטצט -
, פון אשטימע מיט געשךיהען אוים מיכעלע האט - וואניסט,  װענן ’אבדהן

!װענ ךײן אין ,מאךש טײבעלע ,גו - י וואט ווי :שרײהט ער
 שוועהר א מיט האט .פעךשפארט צימער איהר אין ג.עזעסען איז בלױמע

 מרת איהר.׳עפעם איז עס ,געךאווענט טנחה העךץ אצעבראכען מיט געמיטה,
 נעיי ניט זייאלײן האט בעךײטק .קאנן.עס וואס טרויןןךיג, זעהר ,שחוךה/דינ

 אלע אזוי איז נעמיס אז ,געךאנק ךעם מיט נאר זיןד זי האט נעטךײםט ,װאוסט
 חטא על בײם .הךין יום פון טאג ךעם אץ ,חפה _זײער פזן טאנ דעם אין פלות
 אז ,געזאגט איהר האט העךץ ךאס ווי ׳ ,צעראוועט אוש זיך זי האט

.װײנען פיעל ימק דאךף דערױף .  האט זי געוואךען,י שטיל זי איז פלוצים נאר .
:טרויעךינ זעהר אונ שװא־ ריהךענד שטימע פאטעך׳ס דעם האךט דער

- י אײנם אלץ מיי שוין ם׳איז - טיןי ביגךט ,מין־ בינךט -
עס



צוױיטער. איהםךער גאןד ,זיפץ העךצךײסענךער א נעהאךט זיך האט ;עס
,געטהזן זיפץ אשװעהרען יצחק יעקב האט הויז פון גאנג ארוים בײם

.םאלאטאן אויך ה-אט נעזיפטצעט איהם ןאןד
 אױפ׳ן איז בײדען גאר !געפיהלען אונ מהשבות ױיעךע פעךשיעךען ווי
 פעןלאזען זײ אז געפיהלט, האבען בײדע זיי ,געווען בעםער ניט העךצען

.אײבינ אריף הויז .רעם
 האט פאואד מיט פאטער איהר פיהו־ט מען ווי ךער.זעהענךינ ,בלױמע

• קרל אװילדען נעהײבען אדיף
 גאכט גאגצע ךי .געװען כןלאגענךינ אויך איז הערצען אױפ׳ן זלאטען

 ווילט ,שמחה אקינך׳פ לעבט מ׳ךער ,פיעל איז אךבעט ,געשלאפען ניט זי האט
 שטעלק נאכדעם הלילה ךאךפען גיט מ׳זאל ,פערגךײטען ;זיןד פײנען אויפ זין־
 רוהען אויס אביםעל אויף געפאלען צו קרים ,פיעל זי האט געאךבעט .אויגק ךי

 מאכען םארוועוס ךי .בעךעקענס צו רופען אוועק זײנען חפערכןעױס ךי זיןי,
 כאפען ווײל דער זי״קאנן אונ פלייש ךאם טהײלט .קעבען ךי פים, ךי

 פערמאטערוגג פיעל צז פון צו , ניט оущ זיך שלאפט עפ נאר ,אךרעמעל
 איז העךצען אדיפ׳ן נאר .געװאוםט גיט זי האט - אנדעךם #פעםי פון י אךער

 אונ חתונה איהר ,יאהרען מײךעלשע איהךע איהר זין־ ךעךמאנט оу ,שוועהר
 . געלעבט איבער אן דאמאלםט פון האט זי װאס טאג, פינשטערע אלע אויןי
 זי אז ,געלד פיעל האט ,מען זאגט ,מאנן איהר אז ,ךעךפון זי האט װאפ
 בלױטעס נךאשען. יעדער פאר האלךז אין גאל ךי תטיד איהם פון האט

 ראפטאם כאפ א זיך גיט זי ,מהשבות איהךע איבער רײםען יללה שרעקעךיגע
.ךרויפען אין 'געלאפען ארױם זי איז שרעק גרוים מיט אונ

 ״קײטזײנק אז־נ .קינד שטאךטעל, גאנץ אין געהארט זי־ האגק קוליות _זײערע
.געלאפען גאןי זײ נא־

.אפנים װאםער ניט איז מענשען־בלוט -
.פײגעלע !געכאפט אריץ זיןד האםט -
!רוצח -
! גזלן -
!באנךיט ,מאךךער -
 מיבעלע האט - המן׳ען פיחרט מען ווי ,זעהען אללע ,ױדען ,זיך כןלײבט -
.טאק צום ווי ,געברומט אונטער אפטלי־

 מיט געםכןךיצעט האט ,נעענטפעךט נישט נאר האט.קײנעם יצחק .יעקבי
ף דעם אײנבײגענךינ ,אונ ,צאהן ךי אפ׳ צווישען געגאנגען שטילל זיך איז.^ר לן

דעם י זײן



 נקטה בלזטצאפער זײער פון אונ נערױעפט ,געפילךעךט האט וואס ,עולם דעם
 ךעוי״ .דרױסען אין ארוים אױןז דאגן איז היה׳ס אברהם פסה אפילו• ,נעזעהען

פךאהליכערגעװאךען. איז.^ר מהומה׳ט щ ררי הארענדיג
.שטראף זײן פאךט בעקומט שלעפטער ךער ,ױךען ,איהר זעהט -

♦8
♦ גןךעמד ךער אין

 װאנאן. פון פענשטער נעבען ראזעגעשטאנען איז פעךצארענט ,?זרוי״עךיג
V האטזי;עטךאכט וואס אזנ נעברומט, נערויסט, האבען געךאננןען איהרע

 איהךע פון ,הײם ךער פון איז זי .פאהךען איהר וןעגען זי האט געטראכט
 פעךלאזען חתן, איהר פערלאזען ,געווארען פעךשוואונדען אנטלאפען, עלטערען

 פעךשאפט בזיונות פיעל זא פעךשווארצט, אויגען ךי פאטערץאיהם אלטען איהר
’? געטהון זי ווי אזעלכעס האט טאכטער ױדישע וועלבע ? װאס פאר אונ

 פון בילד אלטע א .ניילד א אפ אויגען איהךע פאר זיף שפיעגעלט
:״ביטער״ אין ראמאן ױךישען א

 לאגנ ש;>ת'ן פלעגט ,נא־ הךר אין לויפעגךיג ,זוהן דין׳ס דעם בתךיאל
 שאנע זיין אויף אוג הויז גךאבענפ דעם צדוק פון פענשטער נעבען שטעהן

 /זר װאךט שפעטער אבישעל .געקקט אלץ ךבקה׳ן ,סןײלע אויף ,טאכטער

 ךאךטען וועךט אונ כערעלען מיט זוהנךעל צדוק׳ס מיט ברוךער, גוט א אחבר,
 צמעוואהנט צװײטע ךי צו אײנע בײךע,זײנען אונ.ער,.זײ ךבגןה גןײלע .בית בן א

 דניאל אונ ,געװען שחרה׳ךיג מךה גאר ךבכןה איז״קײלע דניאל׳ן אהן .געווארען
 זיןי ;גר האט איהר ליעב צו ,נעטראכט איהר וועגען נאר אויןי האט ווײטען פון

 יעךערען בײ געפינען חן געזעהען ,זײן צו אמעגש זיך געסטאךעט נעלעהךענט,
 זײ ’ צוויסען איז ^רקלעהרונג ליעבע רןין ,שםו^םען ווײטע _קײן .אויגק ךי אין

- .װאונק אויפ׳ן פערשטאנען זיןי האבען זײ ,געווען
 האט - שךכן ךעם פלטיאל שיקען טאטען דײן צו מאךגען װעל איך -

נידער. ךער אין בײ קוקענךינךער אונ פאה ךי גרײזלענדיג ,געזאגט אמאלדניאל
פײער. אפלאם ווי רויטה ווערענדיג ,געענטפעךט קורץ זי האט - שיק -

.נענעבען צו חן פיעל איהר האט רויטקײט מבושת׳דיגע איהר
.געװארען פעךשװאונךען איז זי

 מיט שךכן ךעם פלטיאל האט גךאבער דער צדוק ווענן ,מאךגען אויף
טהךעךען,, טײכען געגאפען ךבקה כןײלע האטי ,נעטריבען ארוים בזיונות

לעזענדיג



 בריעף אינעם .געשךיבען האט דגיאל וואס ,מליצה־בויעף אלאנגען לעזענדיג
אײביג. אויף איהו־ מיט זיןד שייךעט אונ פיעלגליקי איהו וױגשט?נר

 עס :נאר אליכט, וױ אוים, געהט ניט, טךיגנןט ,גיט עםט ךבלןה נןײלע
 שוין איז צײט קוךצער א אין אוג ,אכלה שוין איז זי ,זאןד נןיין שוין העלפט

.געווארען אטאמע שוין איז זי - פעךבײ זיך, דאכט ,אלעס
 געפײניגט געזאגט, ההלים נעפאסט, אומזיםט האט זײט זײן פון תיאל

 האט דאם געהאלפען. נישט גאר ס׳האט - ארויס גיט המדךש בית פון אונ זיןי
 פון _קצב דער שמואל אהרן האט פאר דער ,נאמק זײן פעךגךאסעךט נאןי

 געווען ךניאל שוין איז באליד או־ג גךן; אסןי געגעבען איד׳ם ,כןלעמעגיץ״
 אונ מאנן, ױנגער אזײךענער ,אײדעם אנײהער מנלהנױת׳ל, אקלעמעניצער

./נטרה זילבערגע א מיט טלית זײךענעם אהאלב נעטראגען
оу מיט ןיןי בעגענענט ךניאל ,;אהרעז אונ טאג פיעל אװעק איז 

ךבקל׳׳ן♦ .נןײלע
 בעבארדיגטע ,שוין.קינךער האבען וואם כןאפף, צוגעךעכןטע מיט ױײבער

 מען ,וועביגער שוין זיך שעמען - ,געשעפטען פיהךען אזנ עסלן׳ן וואם ,יוךען
 איהר פון איהם ךערצאהלט ױ ,שמועם א מאכט מען ,אפעגטליכער עצױן איז

 אונ גרױסע״עסקים _זיינע פון - ?גר ,הןינדער װאוילינכןע יאיהרע פון ,מ״ערכה
о,פעךךךעהעניס у ךבנןח .קײלע ,פוס א מאכט מען ,מאנן ךבקת׳ם כןיילע קומט 

 איז מען ,טרינכןט מק ,#םט מען .אנבײסען נזטען א ארח דעם לפבוד מאבט
 וואס.זײ אזנ ,געזוגךעךהײט זיןד זעהט ימען ,גאטט איז נעלויבט - ציפךײ׳נךק

 מיט בעקאננט נוט איז וואס ,דער נאר ווײם ,פיהלען אוג דאגן טראבטען בײדע
ראמאנען. איהךע מיט אוג גשמת ױךיישער רער

 איהךע .כןעגען אפ זיןד שפיעגלען ,בילךער אזעלכע טויזינדער נאך אונ
.אוינען

 רנהר ױהרענד ׳ ךאמאן אױךישער איז לעבען, ךאס ווי ךיהךענד, א, -
-א, ,געטהון העלךין אײן ניט ךאךהאט ךיהרעגד, ך, ואסאי  איךביןלוײן ו

 מימ ,ךבןרים אנדערע מיט גאר דניאל, איז_קײן םאלאמאן נאר ,ךבכןה .כןיילע
 ווײטען מײן אין מיף האט דאס אונ ,געקומען מיר צו ער איז לשון אאנדער

.טריבען פער ווענ
! ? ר־אזע פאהךט װאוהין אזנ
 געפונק אתשובה _קאלאמביס האט צוױיק יאהר פיעךהונדעךט מיט נאןי

? מען פאהרט װאוהין :זיך פךאגען וואם ,מענשען עלענךע ךי פאר
ןיך נןךיעגען ,זיך האמפערען צײטונגען פעךשפאךען וועגען ראזעם פון

װעגעןי



 ,בעזינגק לאנד דעם פאעטען פעךשפאךען .עם מדישער^מינראציע. דער וועגען
 קומען װאס ידיעות, ךימטיגע אללע נוטצלאז אױך עס_זײנען איז, עס גוט ווי

 ךי ווי פוננןט ,געבען מוטהצו קײן’ איהר .לןאנן ערשטע ךי דארט. פןן אן טאגלין־
• שרעקען ניט שוין איהר כןאנן לעטצטע

 פון ירושה ארײבע דאךט זוכען אויף ניט אמערי״קא פאהרט.קײן ראזע
 ךי ,.זײ .ברײנגען אהין האנד צווײ נאך זי איז געפאהרען ,אבאךאן אפעטער

 איז וואס/גס ,דאפ פערגעסען זאלל ראזע, זי, אונ ארבײטען, זאללק האנד,
מיווארצעלט. אײן העךצען איהר אין טיעף איצונד

 גרויסער דער אין זי איז אבער געקומען ,אמעױקא אין געפאהרען איז ראזע
פעחפליבען. אונדאךט לעמבעךג שטאדט גאליציאנער
א, נאר, אמעריקא? מיט לעמנעוג איז פלדגק אין שײכות א פאר מאס

. ? פאהרט אונ געהט װאוהין טענש דער באמת דענן ווײשט ,רבותי . . !
 שוין איז שטאלץ איהר נאר ,שטאלציג אויןי איצונד נא־ איז כאפדשיראזע

 ךאךט פעךלאהרען לאנג שוין זי האט שטאלץ אמאלליגע איהר ,נעמלאכה׳ט
 ,צרות ױעלט אנײהע געאפענט איהר פאר זיןד האט װאס ,גךעניץ בײם

 גארנךיןבענךיף ךעךפזן זי חאט ״ביטער״ אין זיטצענךיג וואם אזעלכעצרות,
.האבען געקאנט ניט

ךאזע, .אשטײן פון שטאךקער געדולד מענשענס ךעם איז אצײט אויף
 איז דאןד ,געווען מנצח צופאל אכזךיות׳ךיגען דעם האט גבור א־נ-אמת׳ער ווי

 מיט צוזאמען זי האט ,גרעניץ ךעם געהענד אךיבער וואס ,װאונדער רףן גאר
 ךי ,טןבות״ ״בעלי איהךע בײ איז וואס געלד, אונ זאכען איהרע

.פערלאזען שטאלץ אונ מוטה איהר אוי־ - ,פעךבליןען ,^ספעךיטערעס
 אץ װאם ,האהנער גרויסע ,יהםנים פיפיגע פיעל ? חדוש דער איז וואס

̂ר אױ ,הײמאטה זײ^ר אין , אךט זײער  פאר .מאכטיג אונ גרויס שטאלץ _זײ
 גאנצע ךי גרײט זײ .זײנען כבוד ווילךען א פאר ,עליה פעטע א פאר ,מזרח

 ה,אנן #ם װאו ,פרעטד דער אין זײ קומען אבער קוים ,מאבען הרוב שטאךטעל
 אײנציגען _קײן צו ךער נאןז האבען אונ עלענד .זײנען זײ װאו• ,ניט.קײנער זיי

 אויס... אויס... האהנער, אויס גךאת, אויס :חפנים, אויס זיי ווערען גראשען,
 ױינען זײ ,מאום אונ שוועהר זאך _קײן זײ ס׳איז - גאגצען אין זיןי פעךלירען ןײ

* אלץ אזיף נךײט
;״פיטער״ פדן ווי מעהר נישט פאךט איז ךאזע אז ,בעמערקען צץ אויך

 האט אלזא אונ מײל, א אויף זאגאר עךווײטערט ניט זיך איהר פדן מאל _קײן אונ
נןלײדעי אונ געלד גאנצע ךאס איהר בײ .גענאךט אפ מאזס גאר גךינג זי מען

צו



 מיט - ,קרײצער אײניגע בויט נןלארין דוײ נאר איז פעךבליבק ,גענומען צז
? לאגד פרעמךען א אין מען טהוט וואס געלד וועניג זא

 איז לעמבערנ אין אז ,פערזיכעךט איהר האבען טובות״ ״בעלי איחרע
 ף אפ ךאךט פון שיקט מק אוג באראן בעװאוםטען פונעש א״קאמיטעט דאךט

 םןס םען ,ברירה אין .נוטען אללדעם מיט אמעריקא _קײן עמעךאנטען יןךישע
• אל׳ין פאהךען או־נ ,גלויבען

 פותר באלד זיןז־ זי האט ,פעךשטאנךליןד זעלבםט ,לעמבעךג קומעגךיגנךין
ט... מען הןאנן מענשען.גלויבען אז זעהען, דער באלד האט זי .געווען חלום  ני

 אלץ גיט שוין איהר איז וואס אז־ג ,ךײד ._קײנע שוין איז פאהרען זוײטער וועגען
 אונ פרעמד אדיןד ךאןד זי איז ךא ,גראשען א אהן אױןז ךאך זי איז דא ? אײנס

.ד־אךט אמעךייןא אץ ווי פונקט ^לענד . .
 מיט זיןי האט זי .געווק עלענד אויןז־ ״ביטער״ אין איז ראזע , אמת

 אויס זייי :אונ פעךהאסט זײ האט זי ,געאינטרעסירט וועגיג מענשען איהךע״
 איטצט, ווי ,פיהלק נעלאםט ניט זיןז זא ךי.עלעגד נאןז האט דאןי ,נעװײכט

? אבעו מען טהוט וואס .איצונד ווי ,צעבראכען הערץ איהר מאל נאןד_קײן האט זי
.אװעק שנײךערען א צו איז• זי

 אלע אונ נײהען געלעהךענט זיף טאכטער ױךישע _קײן האט ״ביטער״ אין
 טאכטער איהרע אונ שנײךערן א זיך פאר איז יעו־ער.מוטער ,נעקאננט האבען
 שם א נייהען ראזעם ךאךט האט ךאןי ,אךבעטעךקעס מיט איהר ביי זײנען

 ארעי ,געהן ךיענפט מיליטער אין געךאךפט מעגש אױנגער האט .געהאט
 מאכען, גאךדעראבע געדאך^ט התונה ךער פאר זיןי האבען זײ ווענן ,כלה אחתן

 פינגער ךי נענײה איהר פון האבען אללע אז־נ ,נעקומען איהר צו באלד מען איז
 נאך זי האט צו דער .געמאכט ךעש גרױסק פןיין זי האט אכער ךא .געלעקט
 זי האבען גענײהט ךאךט האבען וואס ,פךאיילענם ךי . נאןד-געיאגט ךי.קגאה

 אפ נעמט פרעמדע, ךי אז ,געךאכט זײ זיך האט עס װײל פײגדבעקומק,
̂ן ווער אונ ,אךבעט זיי^ר  אז ,ניט זיןד דאכט וועמען ? פערלײד־ען ;גפ נןא
ענג? איהם מאכט פךעמדער ד־ער

 איבעךינ זײן הײםט פךעמד זיין אז ,פיהלט ךער נוט שוין האט ראזע
 אויןי איז אז ,פרעמךער דער טענה׳ט אומזיםט .װעלט ךעל אויף

 ׳ ניײזען ייף*א עי יויי אומזיםט ;געלוםט א אונ אמאגען אויןד האט #ר ,אמענש
 ,אומזיםט אלץ ס׳איז - ,זײן נוטצליןי אוין־ .קאבן ,ארבעטען אויןי הןאנן ער אז
!גענוג אונ פךעמךער א איז #ר

אוועק איז זי .ארבײט געבען ראזען נעהאךט אויף האט שנײךערק ך
צו



 האט זי .זאן־ אײן אוטעטום אונ אדךיטער צו צוױיטער ךער פו-ן ,אצװײטער צו
 זיןז האט ,ךיענען געהן געוואללט שױן ,געלײגט אוועק אזײט אהן חךפה שױן

 אויןז אבער איז שקלאפען־האנךלער ךי צו ,מעהןלעךם ךי צו געגעכען איבער
 אלץ אונ ,נעמען אויף נןײנער אויןז זי װילל אךיענסט פאר - געוועזען אומזיסט

.אונ.^לקד פךעמד איז זי װײל ,זאך אײן איבער
!.נײן ,ױין ,א-^-אנטלאפעגע ,פרעמךעןלאנד א פון ? אײןי ווײס ״ווער -

 , איהר מען ^נטפעךט ווײס״.זא אז־ב הןאגן מען וואס אײגענע, גענוג דא ס׳איז
 אויף װאו ,לאנד נעגענישטע ךאס ? טהןן צו שױן.געבליבען אידזר איז וואס אונ

 נאןז איז - גענוג ארבײט ךא איז ,פאבריקען דא איז טריט אונ שויט יעךער
איהר... פון ווייט נאנץ

 גע־ אװעק זי־ך ,פערוהןט גאס בלעכק אין זין־ זי האט פעוטראכטעךהײד
 שטעהט ראזע .נאס מיטען אין דאךט שטעהט וואס ,בחנען נעבען שטעלט

 צווײ עס זײנען פאנטאנען צווײ זײנע אז ,איהר זיך דאכט #ס אז־נ ברונען נעבען
 מענשען .יענע פאר נאכט אונ טאג טהךערען גיעסען וואס ,אויגען אײזעךנע

 איהר, זיך דאכט ,אריגען אייזעךנע ךי .טהוערען _קײן האבען וואס אויגען*
 זין־ נעפינט זי וואס ,איהר פאר אויך װײנען זײ אןג טהךערען אים אין שטעהק

.פעךשטײנעךט ,פעךוויםטעט אריןד איז העךץ איהרי אונ מךבר א אץ . .
 דערהאךט זי האט - ? כןינד מײן ,פעךטראכט אזױ דז■ שטעהםט װאס -

 נעבען זעהט דער אונ ארום זין־ קונןט זי .זיך הינטער שטימע זיעסע אצאךטע,
 זײן מאגטעל אלטער ,לאנגער -_זײן פופציג אונ פינף איאהר פדן אױדק זיך

 _זײנע ,פנים אךעלעם זײן נאי מאוס, איהם מאפען הזט פעךשמאלצענע גרויסע
 אט אונ .היפןי ךעם פוגכןט ליעבע.ווייזען מיט פול _זײנען וואס ,אױגק קלוגע

 פעשטערעם איהר ןעלײכטען שטךאלען .זײערע ,איהר אויף קוכןען אױגען צוױי ךי
 װאונךען איהרע אללע ,נשמה פעךפראהךענע שוין איהר ^רװאךעמט ,העךץ

 צאהלט דער ווארטער קוךצע מיט אונ מויל איהר זין־ אפענט עס ,זיןי צעשמאלצען
.איצוגד איז לאנע איהר ווי.קךיטיש איהם פאר זי

נישט. גאר מען העלפט זאונזמיט ,הןינד מײן ,פערצװײפעלט -_ױיניט
 מען ךאךןן ווײל דער ,בעשערען אללעס קאנןז .?גר ,נאטט » האפען דארף מען

 א.קלײנער'בעכער איז ׳מײן.קינד ,כפלל לעב^ן ךאס באהבהזײן. אלץמקבל
 זיר דאךפען ,איהם פון טרינקענךינ ,אבער מענשען מיר גיעפט, אפזלע מיט

.ווערען שנור ניט שטאךען .  ביסט п אז ,דער.קאנגט פאלד ךיןי האג איף .
 זעלבע דאם1כמעט אױןר האט מיר מיט דארט, פון אױך בין איןז .רוסלאנד פון

זײהאבק ,אמעךינןא אין פערוואללט קינדער מײגע זיןר האט ._עס .געטראפען
אגנענעבען



 האב איןד ביז ,מיןי גע׳מענןיך׳ט ,געהאחךעוועט האבען .מעשים אנגעגעבען
 פעךקויפט. געלד העלפט פאר בית כלי אללע אונ הויז מיין האב ,געווק מספים

 פערזיכעךט, אונז מען האט ,געווען װעגיג אללעמען אונז פאר איז אנגער געלד ראס
 פעךשטעהםט ,נו - ,געגלויבט האננ איןז ,קאמיטעטעןזדא איז אױםלאנד אין אז

 פון איז - השלום ./גליה - פח־י מײן .געקלעקט מיר ס׳האט ,טײן.קינד ,שױן
 צווײ מײנע .געבליבען לעבען צרות אויף בין נאר איןז אונ ,געשטארבק צרות

 ךאן־ט לענןען אונ אפגעפאהךען/ יארק נוי _קײן ךאסלגעלד פאר טאכטערזײנק
 ביז־זײ ,געשטופט מיה גרויס מיט זין־ האבען זיהן ךךײ מײנע .האנינ _קײן אוין־

 האט אבער מיןז .שיקען אפ ארגאנטינע נאןד זײ זאלל מען נעפועלט יא האבען
 אלט צו ,געזאגט מיר מען האט ,ין1ש בין איןד ,נעמען אדיף געוואללט ניט מען

 בין איןי געװארקיאונ שפךײט צו ,זאעט צו .קיגךער מײנע זא:זײנען .ךעוױף
 ךערויף, קזכןענד ניט ? פךעמד ךער אין מען טהוט וואס ,פעךבליבען דא עלענד

 וואס ,ךעוויף קוקענד ניט ,געווען אךב איז השלוט, ^לױ פאטער, מײן וואס
בין נעשפיעלט ראליע אפײנע אונ הבית אבעל נעװען איןז בין הײם דער אין - 
 װאפ געטהון(. אזיפטץ וויללענד גיט ווי האטער נעוואוען)לערבײ אשמש דא איץי

 אברהם מיןי מען רופט ךא .זײן גוט אלץ דארף פרעמד דעי־ אין ? מען טהוט
 אריץ ת קאננפטז אהין . שוהל ךי איז צוױיטען_זײט דעם אויף אט אונ ?טמש
 אוגזערע פון פיעל יוךען חשישע געפינען п וועפט ךאךט אפט, גאנץ קומק

.יטוועסטער אונ ברידער
 האט געפיהלט ,געענטפעךט נישט אונגאר רײד זײנע געהאךט האט ראז.ע

 איבער שוין איהר גאנצען אין צעשמעטערען וואךטער פרײנךליכע _ז«גע אז ,זי
שטאלץ. געבראפעגע

:גערעדט װײטער אזנ געהופט אויס זי־ האט שמש אברהם
 מײךלאןז ווײבער, פאר? קומט גאס אין דא וואם ,קינד מײן -יזעהסט,

 טראגט יעךערער ,פעךהאוועט איז טען אהם, לויפעןדא אלטע־לײט ױנגע־אױן־
םען ? טהון מען לןאנן -וואם פעקעל זיך.זײן אוייף  דיי זין־.ןערערען, וויללט ̂.

 זײ ,קינד מיין ,מיר גלויב אונ ,שפײןגן אויס ניט מען ̂קאנן נעוואלד מיט נשמה
 פוןשטײנער גיט נעשמיךט, אייזען פון ניט ,בלוט אוג פלייש פון אויך זײנען
 געווארק שטילל איז פאלגען מיך וויללפט זץ אויב אלוא .געהאקט אויס
 מינוט־■ א גאןז אונ ,געקוקט אךײן פנים ראזעם אין מינע ההנונים׳ךיגער א מיט

 צעגער־ עטליכע לײהען אויס ךיר וועלל איןד געזאגט( שטילל שװײגען לינען
 אץ איז מען מאבען? מען לןאנן װאס פאמעראנצען, אךענצעל קוייףזיןז לאך,
 פערדיענען׳ ברױדט אזיף ,הפהות לבל ,ווײל ךער כאטש וועםט .פךעמד ךער
.האבען רהמנות װעט גאטט ־ביז • ѵ. ; т -ז ־» * ѵ

ראזע



שמש• אבךחם ווענן ,לאנן אויןד זי האט געשוױגען ,געשוױגען האט ראזע
.געפיאכט פאמעלאנצען אלענצעל איהל האט

-שעה אמזלךיגער מיט ,בילליג זאלטען בעסטע ךי גוטע, -  #ר חאט .
 רעגצעל אין ווײל ,געווארען פערשװאונדען שנעל אונ געלעךט אויס גיןד אויף
* קרײצער עטליכע אונ פלײש אישטיקעל ,אבולכןע נעלעגען אויןד איז

פאמעראנצען. ארענצעל מיט אום געהטראזע אן צײט יענער פון
 מוטה געשװאכטעל אפ שױן איהר נאל וואפ צרות, נרויסע לײדעט זי
פעלטלאגען. עס טהךעלען אהן זיפטצען, אהן איהר העלפט

 קוקט ,;יר :אפט גאנץ שמש אכלהמ מיט זי־ זי זעהט אן צײט יענעל פון
• !י ווערען נעװאל איהל צו

.שטענךיג איהם זי ענטפעךט - ,שלעכט גיט מיל ס׳איז -
 שוועהל טויךט, זא כלאם, ד^זא ביסט וואם מײן.קינד, , מיל טא;אג -

.מעגש אלעבעךימנל ביהט דו אז ,הןאבנען לעל ,בנאמנות עוין
.הײם דעל נאןד נאל.זעהל זיך בענקט щ ,נישט גאל -
 װאלםט ,כןלײזעל אין מיל צו קומען ,.קינד מײן ,נעדאלפט האםט -
 אונגליקלעכע, ה, ווי אזעלכע, .יחילה גןיין לןיביםט אז דאמאלסט, געזעהען

 .טלייסטק צווײטען ךעם אזנ וועלען פלאהליכעל אלײן וועםט ,אסף לא איז
 אײן פןלײםט ,צעטלײסטען וואס מיט זיןד דא ניט אז נןינל, מיין ,פעךשטעהסט

.צווײטען לעם אונגליכןלעכעל אײן ,צווײטע לי צלה
 - פלאג אדנ אונגלײןען ,צלות פדן אוצל א איז - ךאזע פיהלט - וועלט ךי

 יו־לישע פיעל.?!לענךע ,ןי וױ־ פלעמדע פיעל לאт איז ?יס אז גזט, גאגץ ווײפ זי
 כאטש טובות, גלויםע טהזט שמש אבלהם וועלכע מיט ,#מיגלאנטען

נ ̂קײן איהם פדן װיים עס ,װעלט ךי ניט איהם מיט 'שטולעמט .  בלאט אײנצי̂ג

ט.  נישט שטשאיזדאןיגאל אבלהם נאל ,זיןי.הןײנעל האמפעלט איהם וועגען ,ני
 אוג לעבט שטש אבידנעל איז אלײן כאטש ,נוטעם טהון נאל ווײס ^ל ,אויסען

 פעלצאגט ,אױןז^לענד איז.#ל אלײן כאטש פיגסטעל, אין.דעיר שטאלבען וועט
 ווי איחם זי ליעבט פאל דעל אונ גוט, נא?ץ ןוײס לאזע .אונגלינןלעןי .אונ

 כאטש קומען זאל זי נעפועלט ניט איהל ביי נאך על האט דאןי אפאטעל.
 ף צווישען איז פיעלײכט־ געהאט מולא האט לאזעיווײל. ,איהם צו מאל איין

 געזעהען, אמאל זי האבען װאס ,זי רךאנען וואם אזעלכע, לא יןלישע;נמיגלאנטען
 צלות איהלע אלע פון אלגעל נא־ לענן ,זײ פדן געווײכט אלזא ’האט זי אונ

זי. בעלויעלען זיי ווי הארען., זײ פון װאלט זי װענן ,געווען איהל ,וואלט
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 נעבען צימער .עננען אנןליץ אין נאס, רוםישער שטילער דער אויף
 איהר פעךנייהען וויל זי ראזע, זיטצט אכענד אין שפעט טישעל צובלאכען אקלײן

ניט, נײהט אונ נײהען װיל האנד, אין נאךעל האלטךי זי קלײךעל, צוריעסען אלט
נעזיכט, איהר בעלײכטען לעמפעל קלײנעם פונעם שטךאהלען בלאסע ךי

 אמאל האט וואס אמענש בענךאבען ליענט װאן ,אנןבר װי ,אוים זעהט וואם
.געווען שאן אונ ױננ איז אונ געלעבט

דעם פרעכטיג זא ,געבליהט זא לאגג ניט האט װאם ראזע, איז דאס אט
ѵ  т  • т  х ׳ ѵ  * .  ѵ : т  : • -.V т : -  • т т

 אױ זי צעשםעטעךט ,צוטךאטען ,װעלכןעט צו ווי א, ? נעהויבען קאפ'ףז
 1צ ? פעךלאנג אונ ,שטראבען אונזער פון .ענךע ךי זא נאר ךענן איז !איצונד

 צארע.גדען פונעם צײט אלאנגע ךעמבעס, די ווי אויס, מיר שטעהען דעריפאר
. ? װערען געךיעסען אויס וואךצעל מיט׳ן נאכהער זאלען מיר ווינךט . .

.גיט גײר«ט אונ נײהען וויל ,האנד אין נאדעל ךי האלט ראזע
щ איהר זיןי מאהלט ף ״ביטער״ שטאךטעל ךי ,איהר זיןד מאנט ךער 

 ציהט עס אשז קאלירעןי חג׳עווךינע מיט פארבען לעבהאפטע מיט איצונד אפ
 דער חײכןעל אפילו .נעווען ליעב אזוי אייהר זי איז מאל _קײן אהין. שױן איהר

 מיט פאצטער ךפאל אפילו בעלייךיגען, יעךעךען ליעב האט װאם ,באךער
 איהר מיט אשר׳ם ראובן גאלךע שרה אפילו ,נײםק געטראכטע אןיס זײגע

 .עפעם איצונד איהר איז גנעגדעלי מוהמע איהר אפילו ,צינגעל געשלײפטען
 ווײל נאר איהם פון ווײט זײנען זײ וואס ,פאר דער נאר ניט ,םילד אןנ ליעב

.נעפונען בעסערע _קײן נאהענטען פון ד»אט זי
 פעךנןלאנט ,פעךטרוי^רט אונ נעווארען איהר איז אײנג ווענן אפט, נאנץ

 אז געגלויבט, אונ נעקוקט ארײן האריזאנט װײטען אין זי האט הגעלע, די װאר
 איהר וואס ,לאנד ךאס איז דאךט ,אנדערש איז װײטענים ךער אין דאךט

 אונ ,ױײטעניס ךי צו איהר האט אלזא געצוינען ,פאר שטעלט פאגטאױע
 פאלשע ךי אױס ניט נארט וועמען אוים? עם מאכט װאם נאר איצונדי?

? האפפענונג
 נהנום ךעם אונ.?לעגד, ןךעמד עגךיג5זײ האט ׳ ךאנטע גרױסער ךער ווענן

 אונ ממאגטראפישע ךאזעס יוואס ,הדוש א דענן שוין איז זעהען*, דער
 פעןי נאר ,מױקים ,לצנים כה ,שףם גאר זיך פאר האט אויג פעסעמיסטישע

װײשען װאש פאר ,א ? געזעהען גהנום העלישען גאנצען ךעם שװעבעל אונ
דענן



 װאו ,אךט ךאס ווי ,עךן גן בעםערער נןיון אז ניט גלויבען אזנ מענשען ניט דענן
 לאזען מע^שען, זיןי פערנארק וואס פאר ,א י ? געפונען ניט זײ וועלען זײנען זײ
 פון ארט אלטע ךאס ווערענד ,ארטער נײהע אין מךהקים׳ס אין וואנךערען זיןד

 !?אפרײםען ניט זיך קאן מען - נשמה ךי צופט ,ציהטזײצוזין־ געבארען זײער
... ? נא־! לעבען אלטע ךי ווערענד ,צרות נײהע מענשען זיך זוכק וואם

.ניט נײהט אונ נײהען וויל ,האנד אין נאדעל ,ךי האלט ראזע
 דער פון זי איז אומעזיסט ,צרות אזעלכע ךאזע לײדעט אומזיסט פאר

.אנטלאפען ליעבע איחר פזן אונ געווארען פעךשװאוגךק זזיים
 נןײן ניט וואס העךצען־|רענק, זעעלען־אונ אזא איז ליעבע-דאס

 פןיין װאםי װאוגד, אזא איז זי ;הײלען אוים זי בןאגן צרות .קײן ניט ,לענד ?י
 אונ פעךנןיהלק. ,פערנליװערען שטאגדזי אין ניט זײנען לײךען פלאגען.קײגע

 ךאס איהר אין נא־ לעבט עם וועךענד ,פערגעסען סאלאמאן׳ען ראזע זאל וױ
 איהר פאלט םאלאמאן ווי ,אלץ זי זעהט אױגענבליק יעדער אין ? איהר׳ס העךץ

 ווי ,שלענט ווי ,א װאס? פאר אונ ׳אפ איהם שטײםט זי ווי פים, ךי צו
 ,פערגיעפטיגע מיט ךאזע זיןד טראכט - \ געווען דאמאלסט בין איןי נאךיש

 ניט ,בעשולךיגט םאלאמאן׳ןןן דאמאלםט האב איך - פעךךחםען פערגאלטע
 ךי ךאמאלסט נאןז האב איך ווײל פעךצײהען, איהם געכןאנט ניט געוואלט,

 ביטער ווי פינםטער, וױ נאןז איך האב געװאופט ניט ,נעװאושט ניט וועלט
 אז אלײן איךעאל אז ,איך האב געװאוסט ניט \ נעלד אהן איז לעבען ךאפ

.אשד הײסט ךאם אגןף אהן אנשמה .  צווישען ארום טאנצט וואס ,אשד .
.מענשען צווישען ניט אבער וויפטעניס ךער אין בארג פינםטערע . .

שוואכ־ זײן אלזא האב אוג אמלאןז איז מענש דער אז ,איך האכ געמײנט
 האב אןמזיסט אז ,איך זעה !א ,אבער איצונד געכןאנוןט, ניט זיין מוחל הײט
 איצט, איהם איןדזעהי ווי ,מענש דער ,געגרויסט געברימט, מענשען דעם אי]ל
 אבער אײזען אשטיק מיט אךער ,אשטײן מיט אחיה ,אפלאנןען מיט היה א איז

פלײש. אינ בלוט צווײטענס דעם מיט זיןי װאס,ערגאהרט ,היה אװילדע אלץ
 דער צאהן, אונ נאגעל איהךע זיך האט חיה יעדער פאנעל, -,ןעךער

א _זיין לןאנן פאר דער אונ גע׳יךשן׳ט... בײדען זײ פון האט מקש  איזיי
 האט װאם דעגן ,מעגשען אויף ניט אבער חיות אױף רחמנות מעגשען צווישען

? גענאסען מענשעגהײט די פון מענש דער
ניט. נײהט אדב נײהען ווילל זי האנד אין נאדעל ךי האלט ראזע

 אן - וויעדער זי טראכט - עךקלעהרט לעבען ךאס םיר האט איצונד -
ךעפ ךיגען אמוגה אין בילדונג ,פרײהײט ווי ,לי^גע אין אידעאל ,יהםנות

םענשען



.צאהן אונ נאגעל פאר אויןו מענשען .  ךער ניט ווײסען װאס ,מענשען נאךישע .
 מײנען ,נאף גלױבען וועלט ךי ניט וואסיןאננק ,מענשען פראקטישע אום פון,
.אז ,נאןי .  .קרבנותז זײנען מענשען יענע - ? אויס .#ס מאכט װאפ נאר .

 אונ ,זײן נןךבן א װאלען זאל נאךיש?גר פ;?נל אזוי אױף ניט איז אבער טאלאטאן
 אונ זיך בארען אלעס אונ אלע ? פאר דער בעשו-לדיגען איהם רענן מען לןאנן

 אין ;ינןםיפטירען זײן זיןז ווילט יעךערען ווײל ,מלחמה לעבענס ך טטרײטען8
 זיןד יזאל ער געפאךעךט איןד האי טאלאמאן'.?נן פון אונ ,טאנ זײגע פעךלײנגער
!היטען פער זיןי וזאלען ניט זאל .ער ,פערניכטען
 מיר בײ נאכהער זיך ער האט וואס פאו ,פעךישטעהן ניט גאר הןאנן איןי
 אז ,זײן אבן(ה עס נאר ? גערואך^ען פיפ מײנע צו־ איהם האט ווער ? נעבעטען
 צעפרידען׳ העכםט איזער זײן, ךןאנן ,איטצט ניט. אויןי ווײס זעלבסט פאלאמאן

 פון אלײן גאר ער לאבט ױין, הןאנן איט^ט, ,געהארט ניט איהם האב איך װאם
 ווילט ;יפ ,צעהיטצט ,צעקאבט וועךט מענש דער אמאל טראפט щ ךענן ,זיןד
 ,איהם ציהט ךאמאלסט ,מאל אלע װאם ,ךאס ניט ,דאס ניט עפעם איהם זיןו

 דאםאלםט ,רעךט דאמאלסט ,װאוהין גיט אלײן וױים .#ר איהם, ציהט
 ווי אךעל וױ - ,וואס פיהלענד ניט זעלבסט ,וויסעגד ניט זעלבסט ,;זר טהוט
 ים פון טריקענים ךי־ ,ליאנג ניט געדוישיךט ס1נאר? !מעגש ד־עיר איז דאנן הויןד

 פוש, פליהענךע ךי מענש, ךער בענאסען, וואסער רײשענדע מיט וױעךער וועךען
 ,נעהױבען אויף וואמער ךאס אזש האבער ^טוואס אמינוט אויף זיןד האט וואס
 ןוידער פאלט - ,זאננע ךי קיצלען ,שטעךען ךי גראפלק נעװאלט שױן אזנ

 ,שטראמט שטראם ךער ,קלאפען וןעללען ךי אונ ,ארײן װאסער אין צוךיק
. נאך װאוהין? אונ ׳טטופט טרײבט, פליםט, . װאס?.

.ניט נײהט אונ נײהען וויל ,האנד אין נאדעל די האלט ראזע
 װאוגדעךט אונ וועלט, ךי נןלעהךט זי פעךטראכט, איז זי .ניט נײהט זי

 שלאנט נאר - ,מהשבות אזעלבע איהר צו עס קוםט וױ ,אלײן נאכהער זיןי
 ,אוין־ щ שרײהט האלץ א ברעבט ,פ״ער אױך איהם פון שפךיצט שטײן א
? צעפראכען אונ צעשלאנען זא איז זי, ווי נאך, װער אונ -

.טאגען אן הויפט ?נס־
 שטאןי יעדער אונ ,פערנײהען כןלײדעל איהר ניך אױף אײלט ראזע

 פערפאלען :זאגט אונ רעךט ווי ,הערצען אין ארים גיט עם ווי ,נאךעל פון
- !פעךפאלען ^ווץ

 איהר כאפט ,גיך אויף איץ זין־ װאסט ,קלײדעל איהר פעךנײהט ךאזע
- .ךרויסען אין ארוים געשווי;ד לייפט אונ רענצעל

אוית



Д О

ן ו ן פ ע ך ײ י ל ♦ צ ן ע ך ײ ר ?

 מיט אוויס שײנט ךארט לעמבעךג אין נאס בלעכען שמאלען דער אויף
 ךארט זעהט щ .יודען גאליצי_אנער די פון לעבען ארעמע ד־אס הן גאנצען זיין

 פאךבען, שויךעךהאפטע ,פינםטערע איהרע אלע מיט גאטהען ױךישע ךי ארויס
 אועטקייט, אין נויטה, אונ דהקות, איין ךאךט .העךצען בײן אן נעמט אשז
 ,געמײזאכץ אין שזאבעס ווי ,זיך צאפלען זיןי גריבלען ,זיך שוויבלען הונגער אין

 בלאםע טויךטע ווי ,ארוט לײפען щ נשמות; פעךצאגטע ,פעךמוטשעטע
 'פעךפוילטע ,פעךשטאךבענע לאנג שוין ווי ,אויס זעהען וואס מענשעלאןי,
 נביא: פזנעם שאליה ךי פראגען זיןד מוזען ױי, אויף קונןענד ׳אז םנןל^עטק,

- ווײםטי אליין גאט, דו א, ? בײנער ךיעזע לעןען אפ דענן וועלען
1 העררן מײנע ,קלײדער -
!גזטע -
!נײהע -
!בילליג -
.פעךפוילטע ,אלטע ם׳איז - ד־אךט ניט קויפעןױי -
!פאניע ,פאניע -
 ,נןריעג באלד זיך הארט זײ נאך אונ קולות פערשיעדענע זיך הארט זא
 צו כןאגן נױטה אונ הונגער דענן געשלאג, אפט אןנ געװאלדען. ,זיךלערײ

.ביײנגען אלעס
!נײהע ,שוה -
!בילליג -

פאניעי -פאימע,
:מען שךײהט וױנקעל צוױיטען אינעם

!ברויךט -
!פרישעס גוטעם -
!שזאלסןאװעס -

 אונ עפענשפײזען ,םחורות פעךשיעדענע מיט ארום דא זיןי שלעפט מען
 ׳זיןד;א שלעפעןיצו פאלעס, ךי רײסעןיפאר אלע שךײהען, אלע פחכטען•

 ?יר ביז פעךמאךטעךט גענונ װערט געהער פעךבײ אומבעװאוםטער דער ךאס
’בשלום. אךיבער גאס ךי נעהט

!פאמעראנצען -
!פאמעכאנצען ?ןרײצער פינף פאר -

פאר



!פאמעךאנצען נןרייצעו ךרײ פאר -
ע, !פאניע -פאני

 טרױע־ינע א זיןי האךט שזהעכײ אזנ געפילךער פעךשיעךענע ךי צווישען
 איז וואס ,ם!מענ אזא שךײהט ךאס אז ,עידות זאגט וואם שטימע, שוואבע

!הונגער איזרער מאכטיג כןראפטיג, נאר ךעם, צו געװאהנט ניט גאר
 זאז שטיטע טרויןגףגע די זיןד האךט - פאמעראגצק! -פאמעראנצק,

 וועךט שרײהט דאס ווער וויסענד ניט זאנאר דאם כןלאגענךיג, זא תילכינ,
 מען ,העךץ ךאס וועךט צעבראכען צעוויילןט, ?גפעס טרױעךינ, אויןר מען

 גאנץ שיוין ווײס ״וואם מענש, אזא שךײהט ךאס אז ,פיהלט מען ,פעךשטעהט
 ךיהרענד ווי אונ .העלפק נישט גאר שױן איהם ױעט שרײהען זײן אז ,גוט

 פער־- - הילף _קײן שיױן ךא ניט :זיך האךט щ װאו ,שטימע ךי אױ באמת
!פעךפאלען ,פאלען

 איבער פאךענךיג ארום ראזע, -שךייהט \ פאמעראנצען ,פאמעראנצען -
 וואנדעלט ךאזע, זי, אבענד, אין שפעט ביז מאוגען פריה גאםיפזן בלעכען דער
 אזנ שלאגען ,זיךלן ,פײנד זי האבן וואס ,נפשות הוגגעךיגע נאןז צװישען אהם ךא

 פאםעראנצען אײניגע פעךקױפט ,ואזע וויזי, זעהען, ניט זיילןאננק פעריאנען,
 צווישען זאגאר אוטעטום איז שנאה אונ כןנאה ,קוײצעך א פערךמינט אונ

.נײטה אונ צרות ,דלות .  צו פים ךי מיט רענצעל איהר איז מאלל אײן ניט .
 щ,געלעגען פיס ךי אוגטער אללײן זי איז םאלל אײן גיט ,נעווארען טראטען

 ,שװײנט זי אזנ ,אבר גאנצעס _קײן ,נליעד גאנצע נןיין ךא ניט איהר אין שוין איז
 זי .אן ניט גאר איהר מיט זיןי גןעהרט ךאס ווי פוגכןט ,ניטנןײנעם ענטפערט

:אויס שרײהט ווענן-ניטלװעגן נאר ,שװײגט
- !פאמעראנצק פאמעראגצען,

 אין אום שוױמען פאמעראנצק איהךע אז ,איהר זיך דאכט אדנ
ס וועלכע פדן צרות| גרענצענד" אהן אזעלכע צרות,י ברײטעןי אגרויסען .̂ 

-וןערען ^רלײזט האיפפענונג הןיין איז  אונ קזיפען וואס ,ךי ד־עךפון ווײםען ,
 ,ךער פעךקויפט פאמעראנצק אז , דענן זײ ווײסען ? פאמעכאנצען ךי עםען
 װאס ,ראזע ,זי אז ,דענן זײ פיהלען ? ברויךט אשטילןעל אין הוגנערינ איז וואס

 פיהלט, וואס ,אהעךץ ,אהערץ אויןי האט ,ארום פאמעראגצען די טךאגט'יעצט
 .נעשטךאבט אנדערש צוא גאר אנךערש, צו אמאל האט וואס י ,אחערץ
 וואס ,פעךגעניגען זוכעןױי^ר וואס ךי ? ארען וועמען.קרענקען, щ קאנןז -וואם

 ארגערען, זײ כןאנן וואס ? לוםטיג זײ מאכט װער;גס י אינטךעסיךק זײ הןאנן
 האבען זיי ווענן פעךזאךגט,י ,טרויעךיג איז זמר כלי ביךנער ךער וואס דערויף

. ? הנאה שטארק שפיעלען זײן פון . .
ראזע



.טענשען פערשטײנעךטע פון אמדבר אין אין זי אז ,גוט גאנץ פיהלט ראזע
 ניט ווײס לײדען איהךע .אװיםטעניס אין איזעלענד ,פועמד דער אין איז ך

 איהר־ זי געדולדינ;טךאגט .כןײנער ניט פיהלט ביטעךנים איהרע נןײנעד,
 שרײהט ווענן-ניט-ווענן נאר ניט, זי קאנןז וױינק ,גךןל שװעחךען פינשטערען,

:אויס ך
- פאמעראנצען! ,פאמעואנצען -

 פערי איז איהר אין וואס אללעס, שטימעימיט איהר אז ניט, ווײש ף אדנ
םאלאמאן. - האךט גראבען

 מייט געווארק פול העךץ זיץ איז ,פוײת ווערענךיג סאלאמאן,
 אפ ניט שױן איהם וועט ןי .געפינען ראזען נאך וןעט אז?גר ,האפפענוננען

 גלײןו .גליק אמת׳ן ,רײנעם דעם כןאננען דער נאןי בײדע װעללען זײ ,שטויםען
 אץ אונ נעשיקט אךיין )מודעות( אנאגסען צײטונגען יןדישע ךי אין .#ר האט

 אײנעם פון געלעזען תשובה א בלאטער ךי אין іу.האט אחם צײט אקורצער
 זוכט ער וואס ךאזע די אז געמעלדעט, איהם האט װעלכער ,שמש אבךהם א

לעמבעךג אין אי־זךא
 אין אלזא אונ ,דעךצאהלט נישט גאר ראןען פזן דער .האט שמש אברהם

 ,סצענע ךי געווק איז עס ריהךענד ווי ,זיןי צושטעלען פאר לײבט גאנץ שױן
.םאלאמאן^ן דעךזעהן אונ געטאהן זיןי.אקעהר האט ךאזע װענן . .

- מיט׳ן^אפף. אפןער נאר איז פרײדען צו לײךען פון

.11
♦ מ;לש'ה ךער פדן םוף ךער

 מיט נעשפאציךט ארום ראזע שוין האט אבענד אין טאג זעלבען ךעם אי־ן
 ,שםש אברהם אײן נאר נעקוכןט האט גליהןליכע צוױי ךי אויף ,םאלאמאן׳^ן

.נחת מיט פזל.געװאךען יאונ ג^קוקט האט
 אועלמג לעבען אין גיעבען עס .וועלט אונז?גר אדיף געשעהט אללעם -
 יזא—פערטראגען,י צרות ;אהרען גאנצע נדאי איז זײ ליעג צו וואס ,מיגוטען

 םיט וױ ,פאר גליקלעכע ךי.יעטצט נעקוכןט נאןי אלץ אונ געטראכט זין־ ער האט
 לינטיגער .׳נפעם .’קוקק «את^נונ - ארום זיי שפאציערען העךצער פרײהע
 נצחון אז גלויבט מען ווענן ,העךצען פעךכמארעטק פינשטערען, אין וועךט

’כןימער. אונ לײו־ען מקשליכע אללע פון ךי.^נךע איז ןרײךען אונ
 איךבײם בין זינד-געװען מײמג פאר סאלאמאן/ ,איף בין געקומען אפ -

 מענשען ךעם איךעאל־ןאנן אהײלער אן ווישען, זאלל איך אום האנד ךי אין ךלות
זײן גיט אבער פליהען הימעל אין גאר קאנןז אידעאל אהײלער .טהון טובה _קײן

אויגש



 ,געפיהלען אונ טךאכטזנג אהנע נעלד נאר זוכענד ,דו .וועלט אונזער אויף
 פעךהאניען׳ ניט לעבען אום נאר איז געלד פון וןיכטינערעס אז_קײן ,גלײבענד

 בלאנךזען נענוג ? טהון מען זאלל וואס ,האנד אין שטן צום נעפאלען אךײן בישט
.װעג נלײכען דעם געפיגט מען ביז ,מענשען מיר . .  מיר זײנען איצוגד .

- פרײה. בײךע
 איהר האט קזסשען הײםע מיט נאר אונ ךאזע היטציג האט נערעדט זא
!געפיהלט זיך האבען ױי דאנן גלילןליןו ווי - גע;ננטפעךט םאלאמאן

 דער אין געפיהלט חיה׳ס אברהם פםח זיך האט גליקלעך איפער גליקלעןר
 דיאמאלסט פון ראזען, פון עךהאלטען בךיעף ;יףטטען האטדעם ווענן,ער ,צײט

 פאיינע .זײן איהם אין איז עס געווארען בעלעבט נײת וויעדער ער איז אן
 ױננע ךי אין ווי ,געווען פךאהליבער אן דאמאלפט פון נאןז איז ,אריץ מוטה

 איהם פלעגט;יר פעךזארנט טרויעךיג אײנעם זעהען פלעגט ;ער ווענן - ,צייטען
טךײסטען. באלד

 מײן - זאגען טרױעריגען ךעם ער פלעגט ,.קינךעךש ניט זיך ״מאך -
 הײנט שלעכטען ךעפ פון .#ךד דער אריף שוין זיןד לײנט הימעל דער אז ,ניט

.שלעכט איז אײבינ גיט ךענן ,מארגען אגוטער ארוים לןאנן .  הזא ברוןד גאט .
.רחמים אונ חפד מיט וועלט זײן פיהרט

 וועלכען אין ,נעשיכןט ?ןנטפער א באלדיךאזען ער האט פריידען מיט
 פו־יעדען’ צו העכסט איז זי אז ,גנענךלען פון ,געהם אבעזאנדעוער נעווען איז

 װײטענם ךער פון זײ זי ווינםט מזטטער אאמת׳ע ווי אונ פךײדען זײערע מיט
.אײביג אויף ,תמיד אויף פר־ײךען אונ גליק נאר

 פון אבריעף נאך ?נרהאלטען סאלאמאן האט בריף דעם מיט צו.זאמען
 :פאלנענךעם ישךײבט _ער וועלכען אין ,פלײ ,מיכעלען

!טהייעךע טײנע
 אין אפילו .אײך צו מיך רזפען איי^ר פאר זעהר אײך בעךאנק איך

 וואם ,פאר ךער םשוגע, טוט!פ ךרעהטער, צו א ננין איןד אז ,מען ״ביטער״.זאגט
 זאג איןי וואפ פאר דער אונ געמען נעוואלט ניט געלד יצחק׳ם .יעקב האב איןזי

.קאן אז נאך, ן מען י י , ז ג ו ן קל נ ע ו ו ו ל י פ א ל א ז ן ע ט מ י ן ן ע ס י ו  ו
ת _קײן כ ו ע צ ב ט  מענשען זאלען צײט דער מיט אז ,זײן לןאנן ?נם ..."מ

 אין יעצט זעהען אײנצעלנדע וואפ ,ךאס וױרקליכקײט’ אין לעבען דער
.פאנטאױע .  ,לעבען ניט גאר געלד אהן נאן־ מען כןאבן ווײל ךער נאר .

 רופען איי^ר פון פךיעדען צו העכסט איך בין טרײע מײנע אלזא, אונ
. זאמען צו אךבעטען _זאלען מיר אײןי. צו מיןי

- אין



 !? פרײהען נאהענט פון וועל אונ זעהען זיך מיר וועלען געכען אין
.ווײטענפ ךער פז־ן איצונד האר א? יואס דאמיט,

 מאךנען פריה אײן אין .געזעםען ניט אסטךאנ אין לא:ג איז יצהק יעקב
.כןאטעך׳טוניק אלטען ךעם מיט זאמען צו אךעךוואךגענעם געפונען אים מען זזאט

 וואהנעןיעטצט זײ .איהם וועגען ווענינ גאר יזאךגען זלאטע אונ בלױמע
 .פיעל ךאךט פעךשווענדען אונ ניטנןײנער זיי עפנןאנן װאו ,בארגבאךג אין

 בלױמע זאךגט ,םאלאמאן ,ךױ אויף זאגאר אז־נ .שכל( יעךעךער האט )ךערויף
? האיבען שךכנים פיעל גאןי אונ וואסערמאנן ךענן ,ווענינ גאר  גענומען היטציג ז
 אזא אריף בעלניס אזנ ,פעשעךטען אמת׳ען איהר בריינגען בלױמען ,פק% צוט

.אומעטום דא איז ׳טדוך רײפען . .
 אז געזאגט, מיר האט ?נר , פךײנךליןי זעהר אי? גךיפט זאננענשיץ

 ער ״ביטער׳/ אין נאך איז.?גר דערח־ײל .שךײבק אלײן אויך ער וועט גיבען אין
 ערקלעהךט..." גישט גאר נאך לײךער אבער האט ער קלעהרען, אײן אין נא־ האלט

 .ליעמכערג _קײן סאלאטאן׳ען צו• געקזמען מיכעלע איז צײט קוךצע א אין
 זיןל געשעפט א ניבען אין האט ער ,גענליקט אפ האט םאלאמאן/ען

.טוטה אונ פײהעקײט גרויס מיט גענומען זיןד האט ער וועלכען צו ,געמאכט
 אפט פלעגט אוג געווען געשעפט אין אהעלפער איהם איז מיכעלע

 לעבענם־סצענע פון געלד גשופ׳ךיגע דאס נאך מעןנןאנן אויב אז ,מאנען רער
 ערוואךבען צץ שטאךרען וועניגסטען אם זיןד מען דארף ,פעךטךײבען ניט

.בלוט אוג ש'ווײש פון ניט זילבער ךײגע פון נעלד . .
גליקלעןי, העכםט ז? לעבען אונ געהאט התונה האבען סאלאמאן אונ ראזע

 ייא,—:’אונזאנט אזיפץ גיט אפט נאר מיכעלע, אוין־ איז פריעדען צו
 גאגצע אזךי טהרײע, מײנע ניט, אבער פעךנעסט .שלעכט ניט שוין איז אוגז

- .האנד אין שטן בײן ״נאןד איז אגער וועלט

ךע ♦ טהײל לעטצטער אונ צווײטער פון .̂ע

■ טענשק אויםנעצײכענטען אײן אונ ברודער גוטען א געװידטעט איז בוך דיעזעם
פונ׳עש נ״י, ■מענדילסאהן מנחם שלמה

מהבי♦
   -






