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; Т Тפראלאגי

♦ ברויט זוכט וואס ךער

 1860 י״אהרע אים עדענפוךט שטאדט ךער פון גאם גרויםע דער איבער
 גע־ אראפ נןאןןש ךעם לאנ?זאם זעהר 28 איאהר מאן אױנגעי גיגאננען איז

 ,צושטאנד אשלעכטין זעהר אין װאךען כןלײדער זײנע ,טרויעריג זעהר ,לאזין
 אונ הויך וואר ;אפגעניצט אונ אלט זעהר אנער ,רײן אונ גאנץ צוואר 3א

 / ישישט щ :פעלןמעךט טיעף אבער ,רעגעלםעסע געזיבטסציגע זײנע ,שלא;ק
א ; איהם איויף לאקטעט זאךגע א־שווערע »ז  פעך- אונ ןלא װארען ליפען ך

 איזפעך־ ״עם ,טובות נאך העלפםט אין וואר оут ךען איז״קאלט, עם . שטאכט
 האטגע־ םאן ױעער דער .אזאלקעל רעגען אנןלייגער געהט ,עס ,יואלקןעט
 שטאמט אז לעזען, צו געזיהט זיץ אויף װאר .ץס . כןעלט פאר שױךערט

 נע־ איהם האפין א?סטאנאטעלסטע ךיא נאר ,פאמיליע ארעמע איין פון ניט
 זעצט ?גל ,אגאניק טיט הויז א פײא §אל גײט ערי .לאנע אזא אץ פלאכט

 מענש. אשוואכער זיך זעצט .עם וויא ,גיטאן אוואךף זיןי וויא אזױ אנידער זיך
 ;לינלןם אונ רעבטס פערפײא איהם לױפען װעלכע ,טענשען פול איז ;אט ךיא

 זײן צו לויפט ;עדער ; געישעפט ין1ז אין פעלטראגין ,פעךהאוזעט איז יעךער
 פע.קימערט _קײנער ;זין־ טהוט איהם אחם װאם ,ניט אךט סייגעפ אונ ,ציל
 גרעםטע ךער אין ,שיינט Щ ײיא ,איז וועלכער ,מענשין דיזען אום ניט זיןי

 אנגע- זיך האט מאן ױנגער ךער . ניט גאר אי־הם יף1א קמ^ט רףנער נויט;
 האט .ער״ ; מינוטען אײניגע ניזעסען אזױ איז , הענד פײדע זײגע אן שטיצ־ט

ק אוינ^עחייפען  טראפץ ״גרזיםע ?ײײא : נאס װאךען אויגען דיא ’,קאפףז ך
 אפיטעךן זאגט,עריסיט א, — זײןגעזיכט. אױף פעוויזען זיןל האפין •טיערין

 לויפט מןדער : דעה איןז !וועלט דער יף1א לעפין צו איז פיטער ״ שווער :זיפץ
 היטעט יעדער ;אךפײט זײן צו , גישעפט זײן צו נפעט־אי אין ,זאוועט אי־נ
 זאל זיא ,פירטטען וואלט וויא,ער אזוי‘ אננעשטרעננט, זא פרליט שטי״קעלע »יין
 ; נעמען אװעק ניט איהם' פון זאל מען אדער , פאלין יס1אר ניט איהם פון

 ;יט1שט;קעלעבר פעךלירטךיא מען ווען ;?רויסעגעפאד.ר דיא פיהלט :עדער
 פאר^אלעאי}־ אונ פאר,קראנקהײטין איז.עךגער ארעם.קײט אז , ו_ױיס ^עדעי
 ךיא גןיר ,.קאםפף דער איז שךעכןליך ׳ שרענןליך ,א .ווץלט ךער אין ?ל;קען

עקםיסטענץ )ה״א( כהן דער



. ענןםיםטענץ . .  .י גוטעפ פיל אזױ ךא איז ךיר אין , וועלט גלויםע דוא ,א !
 ,מאנגעל לײךעט יעדער :נןליין אוג עגג זײער יעדען פאר ד־א שײנםט ךאן־

 אונ נרויםע פײגעלעף מיט פול א־שטיע וויא ביםט דוא , דוא בענניגפט נןײנעם
 אײניגע ארײן מען װאךפט שטייג דעם אין ; #טאלקע או^ד שװאכע , ,קלײגע

 ; זײא פון טהייל אןיעהנטע פאר ניט מער קלעגקט־ ״עם װאס ,בריױט קלייכען
 ברויט ברענןלעך ךיא ; פײגעלעך ךיא פון אפיםצעלײא אגעשלעג װעךט עפ

ױט אן בלײיען איבריגע אלע ,שטאךכןע ךיא פיל בלײבען  א*נ פערװאונדעט ןו
 אלע פין פרוזינע אײנציגע ךיא איז ם־ױט שטינןעלע ךיא ,א . פעךישמאכט

 נןאמפף אונאױפהערליכע רער וויטהעט איהר איבער ;וועלט ךער אויף צרות
 הײנט אונ ,פעךגיםען בלוט מיט וויטהען ״ער -פלע?ט אםאל :וועלט רער אויף
 )חיטראסט( ליםט האנד אין״אלער ;>ר בעישטײט וועלט ציוויליזיףטען אונזערע אין

 צו בעזיגען)גובר צו נעכקטען דעם אזױ װיא ,שווינדלען’ אונ דױ;ערױיא אונז
 עזךעלוליןד ,שרעקליך .ױײםען צו ארויס איהם פון גנרױט שט;ק?נל זײן אונ זיין(
 א זוך איך !אפפער זײנע פון איינער יך1א בין איך ,א ! .קאמפף ךיזער איז

 אונ הענד שטארנןע אין איז זיא ;פעקומען ניט זיא אוג.קען ברױט שטיקעלע
. ניט נןען איןד אדער ,רייםען ארױם גיט זיך זט־לא .  פירכ־ זא לייד איך ,א .

.עםען ךך ווילט שיס :טעךליןי .  ניפט מױל מיין אין איןד האג טעג צװײא .
 !...־ןיגדער אונ פרויא מיינע אינ גאסס... щк גענעכטץט איך האב , ^עהאט

.האךץ מיין מיר אין צעךשפרי;גט ז״א פאר א .  רועטזיןז וואס מיט ! נאט ,א .
. ענדיגען אלעס ךאם

 האט ,הויז ךיזעם פון אפענסטער פון אפאךטנןע גיעפץט זיך האט עפ
 פיױאנאמי״ע ארטאדאקשאלע אײן ,35 א;אהר אמאן פון פיגורע דיא בעוויזען זיך
 ליבער ,לא^ג אזוי דא איהר זיצט וואס :ניטאן אנעשרײא איהם י צו האט אונ

 האט ;ישטעלט אוועק זיך האט מאן ױנגער ךער . אייך זיך גײט ? פרײנד
 א;נע- איז ווא^ד אפען וואס ,בלעכעל ךאם געלעזין איבער אינםטינקטמעםיג

. גײן וױיטער גינופען האט א\נ ךאבקינא״ זימעליא קופצא ״דאם :שלאגין
 :גר .גי;עהן מיר הײםט ער .זיןי צו ערי זאגט ,װייטער איך טיא נו—

 הײםט ןנר נאר ? עםען ניט איהר ווילט ,איד ר׳ : גיפרעגט ניט םיר בײא האט
ע געפיהללאז וויא ,ראה וויא . גײן מיר  אנןרעטדין געגען זײנען מענישין ךז
.פעךגעסין ניע איך וועל פיזיאנאפײע ךיזע !אוננליכןליכען אײן . .  ביז $ןכער !

 אן איךגײא ענדע? אײן נעמען דאם וועט ווען נײן? אזױ איןי װעל װאנען
 ; יילע עײיגע רער וויא אזױ ,װאוהין קומען צו אום ניכט גײא איך ,אציל
;גײן צו אום מיר גײא איןי .  ! עפען זיך ווילט א ! פיטער ,שלעכט .

.הונ^ער דער איז שרעכןליך . .  װאלט איך אז ,גיווען איך װאלט גליכןליך װיא !
!דאםניט .קען איך ניץ, .א בןןטלין גײן .קענען

.טלאבפ פאל שטיץ געכליבען איז אונ געשטעלט אב זיך האט
 נואם !מאן ױנגער קאלגען נוט ;אגטזז אונ אאיד אירט צו צו געהט עם

זײט )ח״א( כהן דער



 עס זץ־ װאונךערט מאן ױננער דעל ? טלאכט פאר אזוי עפעם איהר זײט
 האט ךאס ;געבין אכט איהם אױף זאלל וואם ,אמענטש געפינען זיך זאלל

 נאך איז ’עם ,זיןר בײא ער טראננט א, .נעטךאפפין ניט גאןי איהם זיף
 שטײט וואס ,מאן ךעם בעטלאכט ער ׳ .וועלט ךעל אױף מענטשין פאראנען

 געזיהט בלאסעס אשרעלןליך מיט מאן אלטער איין װאר ךאם ;איהם נעפען
 שווארצע מיט ,געצעהעלט אב זײ?גר ,אפאלמעגט וויא נעלל אין טךאגין פאר
על בערייל אישיטערע ליפפען שמאקטע פאל  אלטע אײן '״טראנט אגךאע,'

 דיא אלויס זץ־ זעהעט שטיוויל זײנע פון ;צוךיםין גוט ,זופעצע לאםט;קענע
 זיך האט עם , געישפילעט אפען וואר האךץ דיא ;נןאט מיט באךענ־ט פיג.געל
 אין ;זופעצע זײן מיט קאלירז איץ גיהאט האט וואם אהעמד גיזעהען אלויפ

. אגעלאלןרטע אקעםטעלע על האלט ד:האג
 נ/יהקט ;אלטעל ךעל זאנט ? טרא?ט פאל אזוי איהל שטײט װאס —

.אפלעט מיל בײא
? פלעטין אלום טרא^ט איהל —
 אלטעל דעל ווײטעל זאגט ,רוביל הונךעלט דױיא אױף ז־לבער איז אט —

 ,אציגארענטאש איז ךא ,אנןײט מיט אוהל אגאלךענע אײ דא ;פקאראגאווארקאי
. אונ לעפיל זילבעךגע אטוץ . .

 ;מאן ױנגער ךער ;אגט ,פלײנד ליןער ,רײד־ אײעךע איז אונזזאנםט —
.כןעםטעלע אײער עפעגען צו ניט זיך בעמיהט .  מײן ,עםק גאל וויל איך .

ד  אונ בח־יט זיך ווילט ,מיך איהל פעךשטײט הועעךיג איז מען אז אונ ,פרי̂י
.זילןער _קײן ניט

.אטע־ות געהאט איך ־אב ןכן ;זיך פאר אלטעל ךער זאגט ,הום — . .
 אפײנעס מיט אהוט מיט אפלאנט מאן אױנגער :געמײנט איך האב פלוק אין

 אוים האבין מאן ױנגען דעם פון נןלײדער אןגעטךאגענע אלעמע )ךיא פאלטא
?ייא דען ;־,לײךער ;נלעגאנטע פאל אלטען ךעם פון אויגין דיא אין געװיזען

וועט מאן ױנגער אז.א געמײגט האב איןי םאדע( דער נאןד אונ יבער1ז וואךען
, אפלעט מיל בײא נעהמען נעוױם

ליבער ,נלינןען ןעםעלע ־שיקין צוא אויבעךםטעל ךעל אײןד זאל —
. געטלאפין נישט איחר האט מיל בײא ;פױינד

 זײט איהל ? מאן ױגגעל ,הונגעל לײךט איהר אז ,עם ק־טט וויא —
? אמלמד ךען

 בײא זײנען 'שטארבען אונ מלמדות דען זיין צו ךאם לעבין איך —
 י1אז זײנען אבםטאיאטעלםטווע מיינע אונ > פראבע לעצטע ךיא פון אירען

 צי אךעל שטאךפען צו ע;טװעךער געבליבען נור איז מיל פאל אז , שלעכט
. אקנעלונג זיך זונען'

 אלטער דער זאגט ,פרײנד ליבער ,לאנע אפײנע זײער אין זײט איהר —
,זײן צוא מלןנא מאפ ניטאי אזוי איז אײך ;לײקענען ניט אייך וועל איך

װאם )ה״א( בהן דער
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 גיװען שױן פין איך וואם מיר, וױא אזוי אמלטד, װערק וױלט איהר ?ואם
 שוין איז ױאם דעם׳ וויא פעםער פײךען אונז הייגט איז ךאך־• אמלמד,
י• הע הע אכןלמד

.מאן ױנגער דער זאגט ,ניט איך פאישטײא ראם —
געמאכט זיןי האט װאם ךעל :אלטער דער זא^ט ,פישוט איז .עס —

 אנאנד נאך חדישים זעפם אז ,פטוח ?גר איז ,יאהר אהאלפ אויף אהןנעלוננ
 בל ,טאג הײנטיגען פײךע מיל אפעל — ,הונגער לײדען געװים ?גר װעט

ט/ ?ןנעלו^ג גןין נאןי האפען מיל זמן טאמער ,האפפען נאך מיר ״קענען ני
מיט זאט זײן מיר װעלק מאךגען אונ אנם׳ טאן אונם אױפעךםטעל דער וועט

. ברײט אשטיכןעל
 נםים ךיא ,נםים יף1א האפפק צוא איז לײט אלעמע אונז ניט , נוא —

;נאןי ט־טלעפ לײכע דיא יײא דןײנט אדעל ,פעלצײטען ;עװען נאל זײנען  
.פעתעםען גאל אויפעלםטעל ךער האט לײט ארעמע אישם אפער .  / נוא .
 פעםער ? כןעסטעלע אײער מיט איהל מאקט וואם .לײנען אװעק דאם לאמיר

טלקדות? וױא
 וויא אט :אזיפץ מיט אל$על דעל זא?ט ,?רײט־ ליפעל ,נײן , א —

 פעםער ךאןי איל װאלט ;פיקטער אונ פינסטער איז פךגסה מלמדישע ךיא
 מיל גיט מען נאר ;פלעטען דיא טראגען ארום אײךעל ,.קנעללען װעללען

.אלט צוא פין איןי ,זאנט מען :פרײ;ד ליפעל ,ניט כךנדער פן״ן .  ךי ,א .
 אין גאר שטײען װאס ,קללות: ךיא פון דינען ךאס ,ארעט_קײט אונ ײט(אלטר

א אריפער װעגען זײא אבער ,ניט תוכחה ךער . תוכהה גאנצע ך
? כןעפטעלע ךער צוא גענומען זיך איהי האט אלזא —
 אױםווישענדיג זיןי אלטעה דער זא^ט ,ברויט יעטעל צו הייםט דאם —

 ךיא שוין איז דאם א שנופפטוך: שמוגפציגען זײן םיט אויגען נאםע דיגע
 זײנען ,דא זעהט איהר בעכער פיל װיא אט :פרײ^ד מײן ,פראבע לעצטע

אג איך וואם ,טרערען םיט פול אלע זײא  האב איך אײדער פעלגאםםען ה
.פראצ־ע^ט גוטע צאהל אוג האלופקע מײן פאךזעצט האב איך געפןלאגק. איחר . . 

זיןי האט ;יס ; טלמדות פון אנגעלעבט איך האב הײזעל ךיא אז ,מיקט גיט
י>ס װאפ זאל אמלמד ,האלץ כדול גאנצען ךעם אויף געטךאפען ניט נאך

.אילושה מיל בייא איז חאלופנןע דיא נאר ,אנלעבען איז
. מאן ױנגער דעל פלע^ט ? איצטער אןנ —

.אפלעט יקליגט מען אײךער לןאפף פון אוי־גען ךי ךאם ךףכט וויא א —
 :מאד ךי;סט ךיא אב מיר זא^ט זאןי ^לפטע ךיא .אישטוב אין אױין קום איך

 איהר העל אין־ .געןען צוא וואס ניטא איז .עס ( ניט פעלאיבעל _קײן האט
 אטיש בײא זיטצט מק זעה איך ;װײטעל געה איך ׳ טרײבט ניויט דעל , ני־ט

 ליפע :זאג איך .פלײליך איז מען , טךינקט מען , מען / טוב פל מלא
װאלט איך וויא ,װעלטער ^עלבע ךי איז דאם ,אפלעט געהמט ,בלידער

זאגק )ח״א( כהן דער
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 ?שט ךעפ אפעל לעלנען זייא .פלייט א־עז^קעלע ניט ׳ פלילעו ליןע :?זאנען
 זאללען זייא ,זײא פאר נאר ךאגה איןי ,מײגען זײא :פמ־ש^עו פ־שוטא

א מיט אוהר נאללענע דיא נעוױנען  / פעללאנגען זײא ;לעפיל זילפעינע ך
 זײא אז ,פעךנאוועט ;א&אףום ביין אקאנשלאלןט נעפען ארוים זײא זאל איך

 װאלט איך ;לןאןף פין יגק1א ךיא לךכנט םיר אפעל געווינען גערויס װעלין
 פרזיט קױפק קאפײקעןז נף’פי פאל ,קענען זאל איןי ,אנילדען חאפען געלין
 ךער אין זיצט אונ פלינד הישפ איז זיא מאס ,פלוניו^תא מיק מיט מיל פאר
.הועער פון פעומאלעט .היים

אן ױננעל דעל זאןט ,אמעױקא אין , ןננלאנד אין —  פעלישטײט ,ן
 איז אפעךלער ךאלטען .אלוןןאן אײן שטיטצען צוא װיא בעסעל ישױן מען
.פרויט מיט זאט ישוין

.אלטעל דעל פלעגט ? אפעללעל ראס איז װאס —
אגןעסטעל^ הייזעו דיא איפעל ארום טלאגען װאס ךיא זײנען ךאם —

 אונ לאקפע^קנײטען ,טיהלאך ׳ זייף ,לןעמעלאך ,נאדלען :כןלײני_קײטען מיט
 ?אהלט אלוטטאן איין איז לאס אז ווײם ^ננלענדער ךעל אונ .װייטעל זא
 ־שוין ,קען פעדלער אלטער אונ׳דעל זאך; יעדע פאל ךרײען אין איהם על

 מיט זיןד ךיגגען דיא :ניט ךאס פעלשטײען אילק אונזעלע אןער .לעפען
 שטילןעל ךיא קריגען ניט װעט ערז אז אויס ךעכגען אוג ,פעךלער היגען דעם
 ? איהם ?גל דאלף װאס טא ,לןלאם אין װיא װעלװעלער פעללער פיים ז״ף
 אפער־ אםנןעלעט איךיגע אלטע אײן נײט ̂עס .געשעפט .זײא בײא איז דאס

 טלא^ט זיא ;שטאךפען זיא דאךף מאמען הײנט ,אפעךחלשכטע מאלעטע
 א\ג אפ איהר ישטעלט אאיד ;פעלקױפען צוא פעלפױלטע .עפעל אקעךפעלע

 דען איהר; מיט דך ךיננט אוג .עפעל אקאפילקע פאר איהר פײא קוינןט
 נעבטין האט זעלפיגער ךעל דעסטוועגען פון . ^עשעפט איהם פײא איז דאם

. ניט דאם קימעלט איהם אוג קאךטעןז אין אצעחנרופעלדיגע פארשפילט
א ,א  זײא אפער ;ל״ײגנען ניט מען כןען דאס ,צדקה ניפין אידען ך

 אטאלק אן ^יפען זײא װײלע אונ — / אויס װאו אונ אײן װאו , ניט ווײסען
.אידעןי פײא לײט אלעמע ליא זיך מעהלק פאר ךעל

 איץ ;אלטער רער ןא^ט ,פארלעדט פיל צו שוין זיך האפ איך —
 אױך חבל/ אלטען איק מיינעם גיללעץ ,עטליכע טךאנ איך ,גײן דאלף

 גע?ק אקוק וועט אידד אז ;מאן יונגער מיל סיט קומט .מלטד אגעוועזענעל
.^לילןליהסטע ךיא זיינק פיידע היל אז ,זאנען איהר װעט ,אלטען דעם אליף

 אלאפ ךך זאלען זײא ״ענטוועדער :ױיכע דיא אהין פיהלט איחר —
 • אונגליגןליכק ךען שטיטזיען ליא וועלין פילליקט אדעל ,אמוסר ^עהטען

 איןז ,הונגלגליג ?ק איך .פריינד ליפער םאלען ניסט גאר איהר לתט מיל מיט
.?יסען צוא מאס זוכען ניק .טוז

דעי ;אלטער רער זאגט ,אגילדען אייך לייא איך ,אייך נאט —
אױבעידסטער (”)ח״י כהן דער
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.נעגייץ אװעק מיו איהר וועט העלפין אייןו וועט אויפערסטער
». ניט איך נעהם אײןי פײא :מאן ימנער דער לאגט !)\ין נײן ניין —

!טאג אגוטען
.נענאנגען אוועק איחם.האסטינ פון איז ןנו
 פאל- ךעם נענאננען דוךןז איז אוג ,;א$ען אייניגע אןגעלאפען איז ?לר

 געוואױן שוין איז ״עס ,הױז לעצטע ךיא גײא אפנעשטעלט ;יך חאט , שטאךט
 געטאן אישײן האט עםי , פעךוואלכןעגט גוט װאר היקעל דער ;פינסטער ,גאכט
 לעם דולך אקיק גיט ,צו ;עהט ,ער ,חױף פזן פארקען דעם דוךך פײ^ר

א זאגט מען אװס, אידען. ״עטליכע ,אחופה יעזטײט ̂עס — ׳שפאלט  פרכיות ך
 פאררענןט איז בלה דיא ,הער ^לעגאנטער ז_ײ?נר איץ איז חתן ךער ;ישטיל זייעו
.חופה אישטילע אמ דא ;זיך פײא ,ער טראכט נוא — . דעכןטוך אײן םיט . . . 
.ניסט גאר מיט רער ז_ײא עןיטז מיר ;העלפען ןאט זייא לאז . .  ךאךף מען .

 האט דא ;אכןלעצמע אךער אשײנק אױס װײזט ךאס ,שטופ אין נעהן אלײן
.נעהן צו אייין ףנכט דאם חגלע\
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• פיזן ךער
 אױ טיחר לע.פען וואנד ועכטע ךיא ,אישישק איז щ ,אךיין גײט

 מיט אזאסטאיק איז פײא דער ;אלעךלייא משקה פוטלען מיט פעל׳שטעלט
 ׳ אײל אין פישלעך נעפלעגעלטע ,?ײנעל ,פולקעס :זאקוסכןעס אלעללײא
 פאל- איפערגעפלעגעלטע ?לינצעס ,אטעלער אוייף העךינג , זויעלע אןינץרקעם
 שפיטצינ נעררא.ךען איהם ז״יינען אוינען רי ;ז;נאנ אהאלפע ,אפטאגיגע
 געגעפק אוועק נשמה לי וואלט ,טעמים מיני אזעלקע אויף קוכןענדיג

.אפער , אפולקע מיט פרא^פין פאר'אכןעלי?אק . .  נןלץ האט !,ער ווייא י1א .
 אײננעשמיצט אונ ־שװאךץ גוט פרולגנצימער אד;קעס זיצט זאקטאיק פײן ,געלט

 אז ,פעךשטײן גוט הןען מען אונ מי^ע אפעלךריסליכע מאכטזזיא ;ס_א;ע אק
 איז זייט לינקען פון װאנט דער פײא ׳ געפען צו ניט ;אר זיא מײגט נעלט

 ,פאנק אלאננער פײא ךער ,אןגעװאשען וױיס טיש אלאעער געשטאגען
 ךער ,אציםער נאך אין פיהךט װעלכער ,אטיהר פיז אוועק זיץ זייהט וואס

 צוריק אונ ך.ין צימער דעם נע;אננען דורך מאל אפאר זיך איז מאן יוגגער
 שײנקעךגןע ךי ,זאםטאיק דעם פון געלאזען אלאפ ניט אוי^ען די האט אונ

 /עהעך האט זיא דען ,געלאזען אראפ ניט אוי^ק ךי איהם פון האט״אויך
 געקויפט נישט אבער האט .ער ,לײלען צו װאם געפען זאל ,;עלואלט

. וױיםען םיר וואס ,טעם אײנפאכען דעש אי^ער
ער )ת׳א( בהן דער



זיץ האט , מיש לעפען פא^ק אפען געזעצט אוועק זיך דןאט ״על
.עפעס ךאן־ איז ךא ,זין־ פײא טלאכט אונ זנלענפויןען אן אנגע^טיץט

.מויל אין װאש נעהמען ךא מען װעט װאהךשיעליך ׳ חופה אשטינןעל . . 
,אײננעלאךין או׳יך מיך ;ואלמ מען אז א . . .  איז ךא י וױיא אל גאר !

 מענטשען זייטיגע ליידען װעלען ניט געװיס וזעט מען אונ ,חופה אשטילע
.פײא ךער . . щ ״ וואנד הינטעלען מענט^ען פון אגערודער העלען געלאזט זיןל דןאט

טהותנימ ךי זײנען דאם :זיןי פײא ״על טראכט א — .חנךט םען ,גייט ג$ען
. חופה דער פון געקוםען ציךיק

• הבױלתע ^על :זאגט אונ .קאמער פון מאן אװעער ארוים איז .עם
 / וױינען ,שפיךט ןעםטע די :דא איז וואם ,אלעם פול לא?גען דער הייקט

 װאס .^טלאך ,הינער ,בראטק ׳ פעךפײםק בעםטע די ,ליכןער ,נאליװקע
.צאהלען щ התן דער !האט איהרי

!ג־לאנ דער נייא :הפיתתע ב?;ל די אגעשךײא ניט !ךאפ,קע — щ עךסט ,פעךישוויצט אונ רויט מויד אגלויפע געגאננען ארייץ איז. 
 ארײן כןאמער אין טראגען צו אנגעהײפק דאפ האט זיא אונ ,אויבען פיק פרן

 געפלאטענזג די פון ת1ךי.ףח אונ מאן י^גען הונגעליגען אוטער פײא פאל אלם
.דוךןל נאזע ך איהם לליגגען גע;ז

האפען זייא !איז דאם אװעלמ פאר װאפ .זיל פײא ?יר טלאכט א —
.הועער פון איינגעישמטפפען געךעןים ?ייגע איז מיר פייא אוג ,פיל י1אז

,כךואים די צו מאן אױנגער אײגער שרייט ! טייש צום זיך זעצ־ט —
 יענער אפ זיך תפט ,אן הײפט ׳ משה ר׳ ,נוא — . טי׳ש צום דך זעצט מען
 עלטערער דער זײט איהר . םשה ר ,אן הײפט :מאן אלטען אײן אײנעם צו
• אלעמען פון

? אידען אכהן איז ווער :אלטער ךער זאגט ,בל,ן .קײן ניט פין איך —
. אײניגע אפ דך רופען ׳ניטי איןו —.גיט אין־ —

л מאן ױננער יענער ווײטעל זאגט ,כהן _קײן ניטא איז א^עס נוא —
. ^אולה די טעכב ניט זײט אונ אן איהר הײפט $א

 דאךף מצוה אפעודת אויף :אלטער דער זא;ט ,נאר _קײן ניט ז_ײא —
♦ אכלין זײן

 כראנפען ך רואלט אכהן אן וויא אקוראט , זאך אנײטינע ! ה ה ה —
.. טעם איהר ליךען פאר ױאלט נענזיל ךי אוג , לןרעפאםט איהר פארלירען
ך !זאנזגן ־אפ דו.ןאלסט אבלעמציק י חלשות ,פע — וואלט אי

.כןענען ניט טאטען דײן !אננלעקציק פע .
 איז משה ר׳ ׳ הן טיין פייא שווער איןד ! געלעלט איז משה ר׳ —

 ,אישנײדער ױאהךישײנליך ,נעםט די פון אײנער (אפגערופען זיך האט , געלעקט
איהם פײא האפין זאלעטכןע אין אונ אפיעעתהט געטראגען האט ;ער דען

גענלאנצט )ח״א( בהן דער



 געלאךען װאהךשיינליך מען וזאט הופה דער צי־ ,נאךלען אייגיגע נעגלאנצט
 אױף קלקען ניט זאלען אונ.מיר דין.י זאל אפהן - :ישכנים אלוםעע ך פוןי
.אבל,ן אן קומען אויס קןען םען אז זאגין וואם , יאלדעס ךי

 ךער זאגט ,אן אין־ הײפ גיט אז ; רעכט איז מישה ל׳ איהלנעהלט -
.״עךםטער ךער

? אפוזן איז װעל ? איוזן איז וועל :אלטער דעל ןאגט ! שײגעץ שוױיג —
ךי נעלאזען האט ,טהיר בײן געשטאנען איז אונפעקאנטעל אומער

 אפען איז יואס / שפײזע ךיא אױף א־נ מישקה ךיא אויף קלקעגדייג 'שלינלןעם
 ,געזעלשאפט דעל אין געווען װאלט איך אז :ז׳־ך פאר ערי זא?ט א .םיש
. לשמה פעלשמאכטע מײן דק פוחיה ךאס איןד װאלט װיא . .  װאלטין זײא אז !
 ^ךמטען :אבדזן פץ איןד :געזאנט נעוויס איןי יואלט ,נןרעגען מיר פייא

 טאן מען מעג װעגען נפיש פיקװז פון אונ , ^ישמה מײן דק םהיה אין־ וואלט
 פאל טאן זייא איןד וןאלט וואס צוףיטען אונ ,אזוא ניט יאיז וואס אז_אןי
 .ערםטע ךיא נעהקען וואלט איןי וואס דאםיט גיט מעהר ? מיט רער אר^ה
. ?לאנפק פיסעל

 איז ךער װאו ,טהיר צום אלטעל רעל געגאנגען צוא איז װיילע ךער
? מאן יועער ,אפהן ניט איהל זײט :פלע^ט אונ ,געשטאנען
. /ןר .ע;טפעלט ,אפהן פין איך ,י־ע -
.אכלון שוין האפין מיר :אלטעל ךעד זא;ט ! גאט איז נעלויפט ,א

 ױנגער קומט .אידען זײנע ניט פאךלאזט אויפעךסטער דעל איהל/ זעהט
 או־נזעל .װעצערנןע אחופה ךא פראװען מיל ; צ־ײײסען או^ז.עפעם מיט מאן

 מורא האט .ער דען ,פעטען םאל צװײא געלאזט ניט זיך האט מאן ױנגער
 צװײפלען ניט זאל מען אךער ,האפין ניט חךטה זאל.קײן אלטער ךער געהאט

 גחייפין ךעם גענומען האט ,טיש פײן געזעטצט זיך האט . פהונה זײן אין
געטרונקען. אוים האט אונ ׳ אלעמען ל'חי.ים !פאר ױנגע ךי להײם :זא;ט אונ כוס

. פײנער מיעע אין אױין מיל איז פאלזאם אהײלפארעל װיא :.על זא^ט א
 אנגעהויבען האפען איצטער אונ / געישמאק גאנץ פעךפיםען האט ער

 טליגקט, מען איע ?גםט מען האגד. אין הא^ד פון פוסות ךיא געהן צוא
 ,צימער אפאלטען אין װאלען פלה אונ חתן . מען.עסט אונ טךי^ט מען
 ,נןלאס פראקטען פון יס1א די־לף װאךען וועלכע , נעםט דיא זין־ האפין זא

 אונ געטלוגלןען אונ געגעסין ,זענירט ניט גאר — ,קלאבות פעלי ארעמע
.אוגגעשטערט געלעךט

 געפענדינ אלןלאפ ,שנײךער ךעל אנעשלײא גיט ,געזאגט האפ אין־ —
 ׳ צונטער וויא איהם פײא װאר געזיכט ךאס ;טיש אן פימערתט ךעם מיט
 געווארין איז !אפהן זײן זאל .עס : ^עזאגט האפ איך :פאךגאםען אויגען ךיא

.אבדון .  שװער איך ,זעהען צוא נעטראפען ניט גאך מיר זיך האט /נס .
.הן טײן פײא אייך . . טענש פין איך וויא אט . . צוא פײנט זיך האפ איןי .

בעריהטען )ה״א( בהן דער
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.פעליהפען .  זײן ניט זאל щ װאו ,אחופה גיזעהען ניט נאך האפ איןד .
. פייא ךער אחתן

. געלאהט פאגאנרעו־ זיןי האבק אל>ג
 ניט נאך מיר זיך האט ?גס מײן איןד איןי? רײד וואס ! פטפו —
;בראנפען אפיסעל אן װעצערע אחופה זאלזײן .עס ,זעהען צוא געטראפען . . 

 לחײםו .פערירןמען.. צוא פײנט זיך האפ איןר .אפהן אן איך״, מײן !פטפו
.ליינןענען ניט אײך רועל איןד .  מען אז ,בעריהמען טאנןע זיןי מעג אץי .

 ךאןד האלטען ,חופנןע ךער צוא אהער )געלאדען( געלאךעוועט מיך האט
 / עהזאך איןד ןאנ ! להי.ים יאלד׳ ניט.קײן פין איך חאטס ,אמהות פאר מיר

.אדעה יך1א אין־ זאג המךךש( )פית 'קזמעךרעס אין ווארום .  איןד אונ .
 אפער ,איאלד אמת ,אפדזן נעכןראגען האפען מיר :געפיהרט אוים האפ
.קנאק ךעם מאכען ערי כןען פאר דער .  זײ] .ער,קען ׳ אמענש פין איןד וויא .
 װיא ׳ אשטאךישינא אפילו זײן גקען .ער ,מײסטער אצעכאװאיער נאר ניט

.אאיךען מיר איהר״זעהט .  אפיקו־לםמלעןד די ,סופציקעס ךי וויא ניט י להײם .
.אפוזן אן פרא^פין טךינכןען קקימען. זאגען וואס .  מצוה אםלקעס !אפע .

 יס1א אײן ניט זופעצע אלאסטלקענע רריא איז אפוןן 'אן טצוה( )אםעודת
.אאיךען מיך זעהט איהר וויא ,געפלעסטע .  ליגען _קײן אייןד זאנ איך .

. ניט ליגען _קײן זאנט קאצאפ שמערקע ניט . . ! לדדים נוא !
 רופט ,גיט פאםט .עס ,פלויךעױן צוא העךאויף :שמערקע ,שװײג —

, ישכור אז־ו ניט נאןי װאר וועלבער ,אטוואךיםץ זײנער איהם צוא אפ זיןד
,אגעשרײא ;יךםטער ךער גיט ,דאנען פון ,יאסקע , ארויס זיך װאךף —ז

.פראגךעװען מיר װעסט דוא . . .ארײן ניט װעט ?נס ! . .  דוא ! לחי.ים !
 פרעס _קײן מיט װעסטו ,לאגגט דער .;גר װאו , קאצאפ שמערקע ענקט(ל

.פרעם׳ין אויס ניט . .פעךיחמען צוא פײנט זיך האפ איך . . איןי ! לחי.ים .
.פעךילמען טאקע זיך מעג . זאלין כלוגים גיזעהען ניט באףי האפ איך .

. אאיד פין איך װיא ,אפד,ן אן תכענען .  מײן ? איך ךײד װאס ,פטפו .
.שמארקע געפין.קײן ניט זאל אוג צעך אין אײנשױיפען זיןי זאל אײנער :איך

 זיך װעט חתן דער ::ענער ווײטער זאגט ,שמערקע ,ישוין שװײג —
. ךאנען פןן װאךפין ארויס הײסען ךיך וועט.ער ,װיםען ךעד

.נאנקלען ניט אזו איך זאל !אפע — . . ? געװאךפען ניט נאך . . .
!לתיים

נגער־ױ אונפעקאנטער אוגזער זיך איז ,מאנאלאג קאצאפם װע־לענד
זי־ןד האט .ער .זיך אן וויא נעטרונקען אונ געגעסין האט אונ נעזעסין מאן

 זיןר איך מוז איצטער זאט; שוין איך פין געװעזענע ךאס פיר געױ>ביג.ט
.טעג .עטליכע אויף גאןי אנעםין .  פאר װאס :זיך פײא ;נר טראכט א .

 אויןי מען גיט גלות אין איצטער אפילו אז ,איז איךען פײא זאקאן אוױאױלער
;פריף( );חוס ראראסלאוױע נןײן שטעלין ציא ניט ךאךף מען . אפהן פכוד

טען ןיח״א( כהן דער

— 11 —



 г *ןןזאפען Гр. געננין ניט ךאךף מען ;״עתת נןיק ברײנגען ניט ךאךף מען
 איר ג זאגען ניט פעהר דארף ?גו — ,ענען(נ ניט גאר ךאךף אכוןן װארום

ק׳ ביםעל ?גךסטע ךיא ־שוין נןוי^ט״ער גענונ, שוין איז ,אכחן ?ין ^ א י  פ
 אױפ״ער אונ ,מענשין גטע־אונפעקא מיט גאר ןרוךער אמיט ישױן ױעךט אונ
 אשײערע פאר װאם א ,טעג .עטליכע אייף אנעםין זיןז ״קען הונגעױג איז

 עהזאר געטאן איך האפ וועמען ,צוךיק ווידער אונ י זיינען איךען ךיא »־אלק
 פעשיינ,פעךליך יםנס צײטען הײנטיגע אויך טאקע זעהט מען ? מיט ךער

 אשטיקעל האפין צוא געךיבט ניט הײנט זיך האפ איך אז ,)שישיאךליך(
 קט.;שי אמאל מיט ׳ת;גנית צװײטאניגען מיין נאך זיןי אפצופאסטען פריױט

 גאט אגוטען פאר וױאש א ,פלײש אונ פךאגפען צוא אזייפערסטער דער טיר
. האפען מיר

,חתן ךער גיגאננען ארו״ים איז עם ,טהיר ךיא גיעפינט זיך האט עס
שװאךצען חגךען אײן מיט אפראנעט , 25 איאהר מאן אױנגער װאר דאס

̂ק אונ הויןד ,מינע אליפע מיט ,זעהען איױם ינאפלעם אײן ,^ערךיל  , ־שלא
 ךיגגען פךיללאנטענע מיט , ״קעטטע גאלדענע אײנער מיט ,נעקלײךעט רײך

ע(שמעךפ איויך ;ישטילל געװארען איז ,ארײן איז ער וויא ,פינגער דיא יןש1א
זײן אײנגעגאסין האט אלטער דער ,מױל ךיא אייגגעהאלטען האט כןאצאפ

 דער ,פאאר ױנגע ךיא להןים , זאגט אונ איויפגעהױפען איחם האט ,ס1כ
 גיטאן י1אז געסט אללע האפין איהם נאך גלײך !זײן ליפה עולה זאל זיװג
,לעפין גא;צע עפ פיר זעגין א־נ ןליק עהעפאאר ױנגען דעם געוואונשען אונ

 זיןד מאפט א־נ ,התן ךער זאגט ,העךין מײנע ,טךינ^ט אוג עסט —
 ער האט רײד דיא מיט ,װעךין עו־פילט זאל פערלאנגט איהר וואס ,פךײליןי

 צוא איז אלטער ךער ,ציטמער זײן אין גײן צו ארײן אום אומג;קעהךט ךך
 י זילבעךשטײן העךר ליפער ,זאגט אונ אז_ײט אן אפ איהם רופט גענאנגען

 ,פעפרידיגט שײן טיר האט איהר / קתשין: מםךר ךער גיווען אײך פײא פין איןד
 , רעכט פאר געפוגען האט איהר פאלד וויא אפער ,זײער אײך דאנק אי־

 אין עם אז איהר ךעכינט װאהךשײגליך ,געהײם אין שטעלין צו הופה אײער
 אז ,שטארקע אזעלכע געגנער דיא ײינען פילײפט ׳ דאךין געגנער פאראנען

 מסךר ךעם מאנען וועלין זײא ,משפט אגאנצען פיהךען פאר װעלין וועלין ךיא
 שמעקאיך אלזא ,הרשאה אײן אן געטאן ךאס ךאןי איךהאפ אונ ,קדי־שין

 זײננר זיןי ווילט טורמע אין פײנער אלטע מיינע שלעפען אונ ,טוךמע מיט דאך
 ׳ אנךערען אײנען זוכען צו אויף פערשפראפען מיר דאך האט איהר נאר ,נ»ט

 זא — ו זיך אױף אטוויעטםטװענאפט ליא נעהמען איפער זאל וועלכער
איצטער מיד ךאס זאלט איהר ,לעאן ליפער ,פעטען אײך איך ^ואלט
• זײן טנןײם

 דא זעהען דאךף מען ,זילבערשטײן לעאן טפעךט;עג ,שײן גאנץ —
,ךיזעאטוױעטםטװענאסט נעהמען איפער ווער זיך וועט פילײכט ,געסט דיא פון

איך (\ה״א בהז ד>זר
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 , אגיט־היגעו ווער ניטא דא איז צו ,פךענט ,בעפױדיגען גוט וועל איך
 וועט פילייכט , אינטערעס איין אזױ פעךפיהרען צו שלעבט איז אהיגען מיט

 אלטער דער , פאמיל^ע זיינע פון צרות האבנין מען וועט ,אפראצעס צוא קומען
 ניט אךער הינע אײך פון ךא איז ווער ,פרעגט ,טיש געגאננען'צום צו איז

♦ אלע זאגין ! אהיגער בין איך ! אהינער בין איןר — ? היגע
 עךישטער אונזער ,כר,ן נײער ךער זאגט !אהיגער ניט בין איך —

- אונבעלןאנטער
. הא^ד ךיא געבע^ךינ איהם אלטעל ךער זאגט ! עליכם שלופ —
הענד דיא געבענדיג איהט אלע ־ןאבין ! עליכם שלום !עליכם שלום ~
, טרינכןען אונ עםען מיר אוג זאמען צוא אש?גה פון ישױן זיצען מיר —

 געבין צו מאנט ךער זיןד מיר האבין ערסט אונ ,געסט ךיא פון איינער זאגט
!הע הע עליכם שלוים איהם

. אלטער ךער איהם צו זאנט ? ׳שםיכם מה —
.ער ;אגט - שטײנפעלד אהק —

איןד ,אהער קומט ,נאמען זײךעס אוךעלטער אײער־ האט איהר א —
. אזײט אן גי־גאנגען אב ביידע זיינען זײא ,ױיךין צו װאס אייןי מיט ,האב

. פעךךינען וואס װעלין וואלט איהר ,אחרן ר׳ העךט —
 ענטפעו־ט ,פױינד ליבער ׳ גןאתעסין ניט אײביג אײך וועל איך ,א —

 אוג אפװיא האב איך ,פרנםה אן איאהר פון ישױן זיטץ איך ,שטײנפעלד
.ביטער זײער ,פיטער איז עס ,חוננער פון אױם גײןנן וועלכע ,לןינדער

,גוטעם טאן אײןד װיל וואס ,מאן ארײכער פאראנען איז עפ ,העןט —
. פאמיליע אײער פאר אונ , אײך פאר זאר^ען וויל וואס

 זאל איר עךליכער אײן ,מאן אלטער אײן ; זאגט'שטײנפעלד ,העךט—
 ניטגיטראפין נאך מיר האטזיך דאס , אונגלינןליבען אײן אפרוםען פרן לאכק

• זעהן צו
 איןד וויא אידען אזעלכע ;אלטער דער זאגט , סער;אזנע מײן איך —

 אומזאנסט; ניט ,נאטיךליך ,נוטעם טאן אײןד וויל מען ,מיין איןר . גיט לאכען
{י . אגעפעליגקײט אײך פון פערלאננט מען

 איך הײסין; מיר וועט םען װאם , טאן װעל איך 1 םײןינאט אך,
.בו־ױט שטי^עלע ךיא ליפ צו אין!ואסער אונ פי;ער אין גיק זועל

 פון פעךלאגגט מען ;אפפער א;עלכע ניט אײך פון פערלאננט מען —
 טוךםא אין זיצען דאךפין איהד װעט ןײן דארווץ,קען װאס אנןלײנינקייט/ אײך

. ניט אויך ךאס אפשר אונ , צווײא אדער אחודיש
?... אפרעסטופלעױע טאן זאל איך ,וויל מען איהר•? זאגטז ,טוךמע אין —

} .אפרעסטופלעױע ניט נאר ,מאן איך װעל אלס גיט, דאס נײן, א
דער זאגט ,בעסער נאןד איז ,מאן עהךליכער אײן זײט איהר אז —

אויןר ז״נען מיר ;ניט פרעכןטופלעניע כךין אײך פין פערלאנגט מען .אלטער
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ר ־־ ערליכע )ח״א( בהן ת



א ,מץי איהר פעךשטייט .לײט עךליכע  פאךשטײט ךאם ;אזױ איז מעשה ך
 דער אז ,מײנט ניט נאר ; חופה אעזטילע דזײנט ניווען איז דא אז ,ךאןר איהר
 מעחר־ איז ךא ;גנלטערין זייעךע וויךער דער גיטאן האבין בלה דיא אדער חתן
 , וויסען איהר װעט )שפעטער מעגש אזײטיגער ,פואטױוניק איין פראגען ניט

 דא- ױעט , ?ךאטיווניק ךיזער אז ,ןיין מעגליןד קעןי ?נס אונ .איז( דאס .ווער
ין מסדר ךער .אהךשאה אן אחופה גיווען איז ךא אז באסעמען  איך בין ,קדו̂י

 ךעכטאיז׳ ניט װאם ;זאןז ארעכטע איז ךיאזאכע וױיס״ איןז וויילע ,גיװען
 טפךר ךער אז ,רעשעטע דיא קוםען ארױס וועפ טאמער נאר .ניט איןי טהוא

 פאםט איךען אלטען איין ,מיר פאר אונ , צװײא צו אחיורש זיצען זאלי גןחישין
 ? זיך אליןש אטוועטטפזווענאםט ךיא נעמען צו אן ןיןי איהר נעמט —,גיט ראם
 צו אייןי פון וועט ער אויב אונ , בעפךיףגען גוט גאנץ אײך װעט חתן ךער

? פערקזטײט איהר ,אױןר אישטעלע איהם בײא דזאפין איהר וועט , זיין פךיךין

 שטיק, געפליבען איז רײד, זײנע גיהאךבט ים1א האט שטײנפעלד אהרן
!מרוצה גין איך ,יע :ערז גאכהערזאגט ,מינוטען אייניגע ןעךטראכט

 ױנגע ךיא װאו ,צימער אין געפיךט ארײן איהם האט אלטער ךער
 !מהצה איז טאן יונגער ךער :לעאנען צו זא^ט אונ גיוועזין זײנען ןאר

. זיצט ; לעאן זאגט , גוט זײער—
 אין לעאן ,גינאנגען ארוים איז אלטער דער אונ גיזעצט זיך האט אהרן

 האטמיטאיהר ךיװאןאונ אווײכען אויף )בלה( ברויט זײן מיט גיאךעמט ניזעסין
, פערבליפט זי^ען געפליבען איז שטײנפעלד אהרן . שטיל ךער אין ;ירעט

וואם ,זיך בײא ער טראבט ,א .?רויענצימער ךזעם זעהן ךער האט ער וױא
.איז דאס שײנהײט אזעלטענע פאר . .  מען מעג ברויט שײנע אזא פאר ׳יע !
! אלעס װעךטה איז זיא ;אפפערין אויף אלעם שױן

.זילפערישטײן איהם פךעג ? פרײנד ליבער ׳ איהר וואנען.זײט פון —
I .מאהל;עװ אױם בין איך —
 איך .ךען ? עךצײלען געשיכטע איהךע גיפעלי^סט גיבט מיר זײא ,קענען —

 7 זאל נוטצען אונס דער ׳ וויל לעךנען .לןענען מאן אײנען מאן ױען ,דעכין
צו בעקאנט מאסען אײנינער ביאגראפיע זײנער מיט ״ ראטהזאם щ איזט

♦ ײערלין
בין איך :ווארטען קוךצין אין ,העלר מײן ,עךצײלען אײך וןעל איך —

, ערציהונג אײנע געקאמען האב . עלטערין וואהלהאבענךע פון זאהן אײן
 לאנך־ ךיא דאצו אונ תלטוד געלערינט האבע ; פיהךט»יף איךען אוגטער ןויא

 םיין מיך האט ;אהר אכצעהן צו . גאטװעגךיגעס וואס נאך אוגר שפראכע
 . מיין, נאך יאהר צעהן ישאן איזט הײטע ?הײסט ךאס , גימאכט חתונה פאטער
 פערלויף דעם אין .מעךכען אײן אינך זאהנע צוױיא שױן האב איןי ,חתונה

א פון גיהאט איןז האב אגפא^נליך גי^טאנדען. איױס פיל איך בין יאהר צעהן ך
פינף )ח״א( כהן דער
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—  1 й  —

 י חתונה דער נאך מאן ױנגער: איךיישער א וואסטהוט ,נךן טױזינדרופל נף:פי
 ווערט ער ? גילעךינט ניט גישעפט .קײן האט ערז ווען , רוןל עטליכע מיט

 ' גע־ איבער ימיר האט מען ,;אהר זןוףיא אפגעוואכעוט האפ איך .אוואכער;יק
 ו ניט גי׳שעפט גןיין מיר פאר איז ךאס אז / ניזעהן האפ איך ,געלט ?יל נןי־רט
 טיויזיגט ארופל האפױקענט איך פיל כןלײפען'ו.ויא צוזאמען איךױגומען האב
 האפ איך ,גינאנגען פערלאךין איז איפרינע דאם ,ניט מעהר הוגךעךם אכט

 אז־ ,ךך אי־ פױיא גוא , גוט נאנץ אװעק איז עם אי־נ , אנןואם גימאכטי
 ךיא פון גיווארין לויז פין איך אז אוג ,וואכער וויא פעםער איז האנדעל אײן

 געלט לייען פריער פלעגין װעלבע ,לייט ארעמע ךיא פון געזיבנטער טריויעריגע
 נאכהער פלענין וועלכע ,געפין צו אוועק וואם מיט האפין ניט נאכהער אונ

 פעטין פערןןארעטע, פעושמאכטע דיא ,נןיגךער אונ װײפער זײ;>ע מיט קומען
.אפיםעווען ניט קרעטלעך ארער הײזלעןד זי;ערע זאל מען

? פאלגין זייא פלעגט איהר אונ—
; חראפןטער אווײכען האפ איןד ? טאן אנךעךם גןרןענט איך האפ װאס—

 יפ-1א האפין זײא ווײלע ךער ;געפױלט אלעם מיר פייא זײא האפין טרעךין מיט
 דער טיט אלזא . ארוטאן איין געפליפען פין איןד אונ > געלט מיין גיגעסין

 אײן גימאכט אפער זיןי האט , ?ריךען צו גאר ניווען שוין איך פין כןראס
 וואס אפילו געפליפען ניט איז כןר־אם מיין פון אונ• ,פלוצלונג אפאזאר גאלט

רופל. צעהן וועלט איז
 ךיא ,מען דארף לעפין ,לאגע אקױטישע זײער אין געפליפען פין איך

 נאר איז •עס וואס ,הויז פון שלעפין גינומען מען האט אט ,מאבסט פאמיליע
 מײנער אונ עלטערין מײנע גרונדע. צו איךגעה ׳זעה איך אויפעסין. אונ ,גיװעזין

 גאר מיר פאר האפין אונ ,מעמד אין גיפאלין גיװק זײנען ?גלטערין פריויא׳ם
 איך ; אישטעלע װאו אירגענד זוכען גינומען האפ איך .טאן ניקענט ני־שט
 טיט־ מיר מיט גיהאט האפין אלע ,קאמע^דאציאןזרע בעסטע דיא גיהאט האפ
 אליף;עדע אונ ,פע;עצט איפעראל װאו עס ? עס העלפט וואס אפער לײד

 י1אז האפ איך .שלעכט זײער מיר וואר נבס .קאגריראטיןז 20 וואךין וואקאנס
 אקטעלע נינקראגין איך האב ענךליך .יט1נ נךעםטין ךער אין איאהר אפגעלעפט

 איך פין איהם פײא .אכןךיפט ,יעךמאלא^עװ אליא פאךראךציק אײנעם פײא
 גע־ שוין מיך האפ אונ ,אמאגאט רופל 80 גיהאט האפ ,יאהרז דרײא גיװען

 אן געפליפען פין איך אונ , אנניזעצט ער האט ענךע אם .גלי־ןליך שעצט
 ווײטער גיגומען האפ איך ,אטעקטאט אפײנעם גינעפין מיר האט ער .אשטעלע

 איך װיא / אהרזאי שויין איז ?נפ .כןךיגען צו ניט אפער איז עס ,אישטעלע זוכען
 ען(איךר װאם < נױט גרעםטע ךער אין איןז פין וױילע אונךער ,אשטעלע זוך

 , אמלמד ווערין װעל איך , איפעךלעגט פיר האפ איך .פאךישטעלין ניט אײץ־
 ч פרויט טתקענע וויא האפין ניט מעהר מען קעןי ,איך ווײס ,םלמדות פון

 אקולמד נאר/וערין .גאר;יט וױא יט1פר טרלקענע פעסער ךאך איז אלס אפער
אין )ה״א( כהן דער



 ,מענשין אמהות פאר ױקעגט מיןל־ האפין אלע װאי , שטאט אײגעגע איין אין4
 איןד .וועלט דער אין גילאזין אוועק זיף־ איןד האב אט — ,ביטער זימנר איז '

 אבגעגןװעלט ךא זי^ האב איןז . רעלךינען אד־רײא מיט אהער גיקומען בין
 שאנךע זאגאו איז עס .אקאפײ״קע אן געבליבין בין איןד .דאמיט טעג צעהן

 דיא עךצײלען צו אײןר , הערר מײן ,פארגינומען זיןד האב איץי נאר ׳ זאגין צו
 ניט גיגאנג״ען ארום בין איך וױא ,טענ צװײא 'שױן איז עם .װאךהײט ױײנע

 א'שט;קעל נימאכט ךא האבין אירען .אדוער פעךבלאונדזעט האב איןו .גיגעסין
 אבגעפאסט זיןז איןד האב ךא אונ אײעילאדען אויןז מיף זייא האבין ,פיהישקע

 װאס ,װייס גאט אבעו ׳ זאט יעןיט בין איןז .תילנית טעניגען צוױיא מײן פון
 ליבער ,הונגעךין אוג געווים זיצען זײא ;מאכין;עצט קינךער אוג פוױא מײנע
 ;גוטעם טאן מיר איד^קענט אז ,גיזאןט מיר האט אלטער ךער ךאך^ין ! העךר

 אוױס מיןז ציהט אונר §אמיליע מײגע איבער אײןז עךפאךיטט ,איץז בעט איןז
•' נאטהךיךפט;גען.לאגע מיינער פון

 איהו מיט אוטארמענךיג איהם לײזע בחייט ך זאנט !לעאן ליבער
 אךדע^ט־ זעהר אײנען פיר מיר ןעפאלט מאן דיזער :הא;ד װייסע אלבאקטער

 אפײנער איז אז.ן>ר / זעהען צו ארױס איז איבעלהױפט ,מענט־שען ליכען
 זאמט װאס, ךער :פאמיליע זיינע װענען אזױ זאךןט ״ער רואס ׳ דארוךף .מאן
 איןי — .זײן ניט םענטש אונארךענ^ליבער .קײן הןען פאמיליע ז״יינע .פאר
• מאן ליזען פאר וואס טהוא > לייער מיין ,ךיך בעט

,פר״נד ליבער ,אטעלטאט אײער ררײזען ניט מיר איהר נןענט —
. לעאן זאגט .

 שטײנפעלד זא^ט ,פאס מײן איז אט אונ אטעסטאט. מײן איז אט —
 ךיא ^עקלקט איגער האט לעאן ׳פאפיךען צװײא דעללאננענךינ איהם
. פאפירען .בײדע

 אײער״עהךליכקײט׳ פון זאנט אטעםטאט ךער : ערזגט:זא ׳נוט נוא —
 אײן וויליגט איהר ,ז_אכע הויפט ך איז דאס :טרײהײט אונ .ארבײטז.אמקײט

? כןהישין מםדר ךער געװען זײט איהר :;אגען צו
. שטײנפעלד אהרן ןנטפעךט ׳ יע —
 רעך־ איהם ,זילגיעךשטײן זאגט ,רובעל אײןי.עטליכע נאט אלזא —

 וויפיל , פר־ױא אייער פרן ךער קט:שי ,צװאגציגזנר או;ד פינף ךױיא >א;נע;ךג
װאגען ביז אן הײנט פון , זיך פאר לאזט איבעףגע דאס :פערישטײט .איהר

 בייא געוויס איהר זײט געשיכטע דיזער פון טומיל דער געהן אריפער ױעט
ט איהר :.מיר דנ נןר̂י כ  זעהען וועל איך אז ,נאכהער אונ :אמאנאט רוןעל זן

 ,ניאל אלע אויף םיר בײא איהר זייט וויםען איהר זאלט , ?פאםאבנע זייט איהל
.שטײגען צײט דער מיט װעט זאלאװאעע אײער .אונ

 לוײן ניט ךאס איז :.ע:טצ;קע; פאלל אנעשךײא אהוץ ניט !גאט א —
.י ים1טר . . ארמע םײנע א־נ מיך גערעטעט דיאט איהר !הער מיין א ,

פאמיליע )ח״א( בהן דער
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 ' ״ נואםעי אין אוג *ייןנל אין אײןי >»אל געהן װ>ל איך :נױט פון ®אמילי״ע
 מיץ איז אט ,מיר פייא פלײפט אטעסטאט אי;ער אונ פאס דער —

 :ע^פי ,אײ&זטעלען טיל נייא ךך ייה* טלא) פוירומאךגען אלע :נןארטע
 .ךםעל יעגעם אין דאךט $עסט איפעלינע ךי םיט פעלפליינגט אוג גײט

״ ^ענאגנען אלויס איז אונ געטאן אניינ זיןו האט שטײנפעלד אהלן
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♦ עהעפאארי נעליעבטע ךאס
:אומאךמעגךינ איהר־ לעאן זאגט ,טהײערע מײנע ,דוא זעהסט —

 נוט שוין איז אלעם װיא , גוט געהט אלעס וויא , פרײדעלע דוא •זעהסט
 , לעבעןסגעפאהלטין מײגע״עווינע ,פרויא מײנע יעצט פיןט אײננעארךנעט,תא

 יעצט ,צערײםען צו פאנךען אונזעלע שטאגדע אים ;ע?ט איז ניעמא^ד
♦ גלי^ליך פאללנןאטמען ימיר זײנען

 מיין ,זיין גליכןליך זאלען מיר צייט ישױן איז ?גס , פרײדע זאנט ,יע —
 ךיא פון פעךלויף אים אויסגעשטאגען איך פין פיל זעהער ,פיל ליפעל:

 ,לעבען נןװאלפאלעם פאלטדױערענךעם איין וואר ?נס י.אהל: אנךעךטהאלפין
 ,לעאן ,פאל דיןו שטעל ,פעשרײפען פעדעל נןיינע מיט זיך לאןט וועלכעס

 אבצעהען פיז צװעלף פין ױנענןנאסלע גאנצע מײגע פאקוט :לא;ע םײנע
 מײן,עיוינער װעט לעאן :האפנוננען זיםעסטען ד־ען אין פעללעןט איןי האפ

 ^לילןגןאלעס רײכעס אײן פערפונדען איז לעאן ךיזעם מיט אונ ,זײן פלײנד
 טרױעל)ןאללע די אן טיר קומט נאהלען זעפס פון פעךלױף נאך הײנט ,לעפען

 דןאמ ,פעללאטהען מיך האט לעאן טלימגל מיין ,לעאן מיין אז ,נאכליפט
ך מיך פיר ניכט איזט לעאן מיין : אגדעלע אײגע געהײראטהעט  אידט מיט או

 האפ איןר יואס ׳ לעבען ױיכע גא^צע דאם פעלשװאלגךען איז ז״אמען צו
 אלײן ^עפליבען פץ איך :פליכןען אלע זאמען צו איהם מיט אוג ,^עהאפט

 וו״אר /עס , א צעךטרעטען... , עלניךלי?טײ , פעןשאמהט , פעלוואלפען
.שלעלןליך ,שרעלןליך . .עךטלאגליףיאונ . . . .  דאם נעװאלט מיל האפ איך !

 אלם לעאןז אהנע לעפען מײן פעטלאכטעט האפ איך ךען ,נעהםען לעפען
.^ראפ -פינסטעלין .  ליפ צו ,פאטער קלאנקען אלטען אײנען האפ איןד נאל .

 אום / ןע־טראגען צו נעחלד טיט אונגליק מיין ,נעשטאךלןט זיך איך האפ איהם
 וויא ,"ישרעכןליןר א״יוױא פערפי;םטעךין צו ניכט נאהלעןי לעצטע זײנע

 מיין )געטאצעט( גענאנט ד׳אט גלאפ רער !נעפןוואלט װאל איך פילגטעללך
. טאגליך טאנ װאלים אײן וןיא .ד.עלץ

,ניךעכינט ^עוויס האםט ,לעאן אפ זיך לופט .לעפין מיין דוא אונ —
אן 2. )ח״א( כהנ דער



 האפץ וואלפשױקאנט )רזישד( פעךדאכט ריזער ? טאג אגלץןליבען לעפ אזגאיך
 .• אייןענישאפטען נוטע אלע מיט אפרויא נעהמען וואלט איך אז * אךט איץ
.אויסצעהוונג אן אקיאנקע א$רױא געהאטי אפער האפ איןי .  לעבין מיין א .
.אונערטרענליך ניווען מיר איז . .  איןי יאז / פרײדעלע ,גוט גאנץ ווײטט !

 מײן האפ איך אז ,איפעןצײגט ניווען ביזט דוא ,איטגםט געליפט ךיך האפ
 צוא ךיר מיט נור רויא ,פיהלען געכןא^ט גיט גלילןליך אנךערש לעפין

 ,אונגליק ךאס עףטטען ,גענןוועלט ךאפפעלט וואר אץי ,א ,טײערע מײן זאמען
 טײגע, נןאכאטײען נעמי?ט האפ איןד אונ פארלארין געהאט ךיןי האפ איןד אז

 ׳ ךיר פון גענקוועלט איןי װאר צוו״טען אונ ׳ נןרויא כןרא^קע אײנער מיט יאהרען
ךהאפ  ,נעװאוםט גוט גאנץ האפ איןד ,מערדער דײן פאר גערעכינט זיןו אי

 ׳ לעבין ריין פעךפינסטעוט האפ איך אז ,געמאקט אונגלינןליך דיך האפ איןו א»
 אוג ,צוקונפט דיא פיר הא^פענונגען נוטע אזעלכע גיגעגין ריר האפ איןי

 מיןי האט דאם — ,ענטריםען ׳דיר פון מעלךעךיש זא זיא איך האפ נאלהער
 דואוױיםט נאר ,גיגאננעןיאקראגקער ארום פין איןז ,־שטעופין צום ןענןװעלט

 ךעם צו געצװאונגען העלםט ניווען פין איןי אז ״ טהײערע מײנע ,גוט נאנץ
 ,רופיל טויזענד ךרײסיג פעךליךען זאל פאטער מײן געהאלטען האט עס ,שריט
 גאנץ האפ איןי גור , ךיר ליפ צו פעטרעפען גיט געלט ראם וואלט מיר פייא

 אישוואכער איױןז אזוי איז ער ,טראגין אריפער יועט פאטער מיין אז ,ןעװאוםט
 ,וועגין זײנט פון געא?פערט טײערע מײנע ,ךיך אונ מיןד איך האפ אט ,מע^יש

 ענט(ניל איך האפ מיר/ זאג אונ לאגע איןמײן ארײן גײא / פרײךע ,איצטער
? טאהן אנדעךש

 פין הײטע אז ,מעהר דעםטא ,לעאן ליפער < דיך פערצײהע איןי —
• לײךען מײנע אלע פאר פעךנעלטעט איך

 אימעך- מײן ״ ^.עפיהךט או;ז מיט ךא האט גאט וױא ,נאר זעה דוא —
 איצ־טער איז ,שלעלטעם פיל י1אז געטאן אונז ך»אט וועלכעו זעלדין פלכ שווער

 ז_ײנע פעךלאךען האט ער ,אינטריגען םײנע אלע פאר געװאךין געשטראפט
 אוג— ,אױסצעהרו?ג אן ׳יסלאגד1א אין נעשטאךפען איז וועלכע ׳ טאכטער

.געפיהךט זאמען צו וױעךער גאט האט איז פעסעךט וואס
,געישיכטע אפײנע ניט איז רא אז < זאגין אפילו וועט װעלט דיא —

 מיט אונ פרויא כןרא^ע מיט״זײן אויסלאנד נאך געפאהרען איז מאן ךער
 האט ךא ,איז'געשטאךפין זיא וואס ,װאונךער נןיין איז .עס ;געליפטע זײנער

געשיכטע אפײנע ניט ז_ײן ןעמוזט
 אפער וױיסען מיר ;זאגין װעט יועלט ךיא װאס מיך קיטעךט וואפ —

 גיזא?ט אלײן ךאך האט ,פרויא נױועזענע מײנע ,צפורה ,רײן זײנען מיר אז
 גאנצע אונזער פון ^עװאוםט האט )זיא לןראנלןהײט איהר אין מאל פיל וויא

 איהר אז פאטערי; איהךן פאר 4איר ךאס שטראפט גאט אז ,געישיכטע(
איהר־ פאר זוכען יואלט אונ געריסען פאנאנךער ניט אונז וואלט כלכ וןאטער

אײן )ח״א( כהן דער
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 אלס זיא פלע?ט אזוי ,לעבין נאך זיא װאלט זײן פןען . פארטיע אנךער איין .
 / ךיך איךיבעט ״לעאן, געזאגט; מאל פיל וויא סיל זיא האט אויך ןאגען׳

 איז וואם ,פרײלין זעלבע ךאס הײראטהען »אלםטו שטאךבען מײן נאך אז
ע ךיא ?ןרײא מיר וואר זיא ;מיר רוךך געווארען אוננליקליך ^ א  פון צײט נ

 האב מאל פיל וויא ,מיטלײד מיר מיט געהאט חאט זיא ,קראננןהײט מיינער
 ווידער זאל איך ,נאט ?עט »יא וױא ,גיהעךט האפ אונ געשפיוט נאך איך

• “לעבין קליכען:אגלי ,ריוי מיט לעפין זאל אונ ווערין געזוגט
 פאר פעטין גאט העךצין נאנצין ךעם מיט וויךכןליןז טאקע פלענ איך— ״ (

 פון יסורים דיא זעהן צו ױקענט ניט האפ איןי ךען ; פרייךע זאגט ,איהר
 גאנןיע דער אין אוגשולדיג יויךהןליך ךאך װאר זיא אונ ;כןראנקהייט איד>עו

.אי^טרינע
 איהר צו געשריגען זיא האט , לעאן ווידער זאגט , אלעס ךאס אין— ’ ן

 האלט נןאטער מיין . זאנע ךיא װיא ,ךײן זאכע אוגזערע איז אלזא .פאטער
 אין מאכין גימחט מיר האפין חופה דיא נאר ;פארטיע אונזער געגען ניט געווים
 האפ איןר דען ,איכועךשווער מײן וועגין אויםלאגד פון פאוענךג צוריק נעהײם

 אײןאינטרינע פארפיךען וועט.ער ,קומען וועל איך וױא גלײןי אז , גיװאוםט
 ♦ אנ׳רע^ליכע איויך איז וועלבע ,טא?טער אינגערע זײנע נעמען זאל איןד

.שריט דעם טאן נעמוזט איןז האב אי^טרעעם זײנע ןעדיטיגען צו איז אלזא
פעך־ ניט יך1א איצטער נאןד זאל ןגר , זיא זאגט ,פיךכטע איך ,א —

.פעךניפטען צו לעבק אונזער אינטריגען פירען .  נאןי װאגען ביז ,נאט א .
♦ • ?• לײלען מיר וועלען

,גישטעלט מיר האבין חופה :ןגר זאגט ? טאן איצטעו ער נןען װאס —
 ׳ אכיין הימעל אין טאנצין מענ ער г עווינ פיז פרויא עהע מײגע ביזטו יעצט

.פיחנטען צו וואס ניבט האבײן מיר
 ניט ךא]ד וועט ער , אינטױגעס פעךפירען יע אבעו ךאןי וועט ער —
.שוױעען . צו פי?נל פאר נאך מיר ׳שטײט оу.אז ,מיר גט:זא האךץ טלין א< .

т׳ 1 • ליילען'
, טרערין מיט פעךגאסין אויגען איהךע זי,ז האבען וועךטער ךיא בײא

.)באקען( װאגגען איהרע איויף בעוױזען זיך האפין פעךילטראפין צװייא
 בע- :או?ןארימענךיג איהר .ער ןאנט ׳ לעכען מיין ,ניט ךאך ווײן נו—

 מיין אונטער ביסט דוא .טהייערע מײנע , אויגען מילדע דיינע גיכט פײכטע
א ,ישוטץ .לײדען ניט אוגאננעהמליכרןײט מימ־עסטע ךיא זאלסט ת .  זײא !
. ניכטס אום ניכט ךיך בענןימעךע אונד חהינ

, גליק טענ־שין דעם גי?סט דוא ווען ,ווארום : זיא זאגט ,גאט א. —
 ךעם גליק ךאס זאל װארום ? פערםישט גיפט מיט אימער זעלבע ךאם איזט

 ? לײדען צוי הינדעךניסע מאנכערלײא אהנע ױין ויעו־יין געגעבין ניט מע;שין
? ז_ײן ג״ליקליך פאלקאמען ניכט מענש דער זאל ווארום

)ח״א( כהן דער
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מ נעיאדע , פעןכןעיט :לעאן זאנט ,טחייערע םיינע ,גײן - י  הי}־ י
 , מײגסטתא .בליק דאס מער »עךזיסען אונאננעהמליכקײטען ךיזע ךערניסע,

ע לעפען, מײן ענ  ליעבען אינניגקט זיןז וועלכע ,פאלג( )פאר פאאר עהע אז:
 י ניט גערויס ? גליק ^אלקאםנע ךאס געניםען ,לײךען הינךעךניסע נןיינע אוג

 עם ,װאננע אהנע גליק איזט דאם ,פעךלארין רייץ איהרען האט ליעפע זײער
 ניכט וױיט אכער ,עררײכט גוטע ךאם נרר האפי־ן .זײא ; גלאנץ אהנעז סאט איזט
 דאבײא האפין זייא װײלע ,שעצין צו ניכט עס פער^זט״ען זײא ;גליק ךאפ
 זעלבע דיא ווען ,נע־שםאק גוטען איינען פעקאמט עזפײזע א״נע .געליטען ניכט
 אלײן האניג ,אליין צוקער אפער ; איזט ;עריכטעט צו געוויךצען שאךפין מיט
 זא .הינךעךניםע אהנע גליק דאם איז זא ? 'שפייזע אײנע פיר ךאם איזט וואם
 ווערטה דען וויםען צו אום ,נאכט האפין וויר :גישאפען נאטור ךיא שאן איזט

 .זאמער פון רײץ דען וויסען צו ךאדורןז אום ,וױנטער האפין מיר ;טאג »ן׳
 דייא מום זא ,דארנען צוויישען וואכקט פלומען דער הןעבינץ ךיא , ראזע ךיא

 אונעהמליכ־ אוג אונד הינדערניסע אוגטער נרר , וועזען הימילישע דאם ליפע״
.ערשײנען נןייטען

א—  אפער ;א׳שמייכעל מיט זיא זאנט ,לעאן ליפער ®יין ,גוט ;אגםט ה
 איך ,"פילאזאפיךען צו גענוג זײן שוין לאז נו .לײךען צו פיטער איז דאןי

.כיןװאךטיר אונזער אױף אהײם פאךין זאלין מיר צײט איז עם ,רעכין

פ ע , אכענט פון קומען זאלין מיר ניט יג1ט עס .פריה צו נאך איז -
 . אוינען דיא לײטען ױיםין ניט דאךף סען ;אױף נאןל זײנען ׳שכנים אלע װען
 щ ווײטער .שפעטער אטאג מיט אונז ארום רייךין צו פאםפײען װעלין זײא
 אופראװלאױשצי, מײן זאגען געלאזט האפ איך : אוהר צעהן גיטא נאןי איז
.אוהר צעהן אום פעךד אפאר םיר נאך ש;קען זאל ער

? וואהנרגג דיא פעזאךנט האט ווער—
 זאל ?ר / געשריפען איך האפ איהם צו : אופיאוולאױשצי דער אויך -

 ךען ;איט אפגעלענענעם אײן אונ מעפיל מיט אװאהנונג פעזאךגין מיר פאר
 ניװאונט האפ איף װאו ,יז1ה אײגינע אונזער אין ,'כןוואךטיר אלטע סײן אויף
 גיענט־ מיר האט ער אונ .פיהרין ארײן ניט ךןד איןי וויל ,פרויא יענע מיט

 ,פךיפלונע מיט צימעךין צװעלף מיט אוואהנונג פעזאלנט האט ער אז ,פעךט
 הײטעגע?י/ען נאןז םירוועלין האף איך אננעשטעלט,״אוג ישױן זײנען װעלכע

• איז נעהעריג װיא ,פרויט אבענד אײן

 אלעס האקט דוא װאם פאר ,דא זאגט ״ טײערער מײן , דיר אדא;ק—
 איחם אום ״ ןאטער מײן זעהן גערין שוין װאלט איך ,א .אײגגעריכטעט נוט
 ГР- פין נאך װאהךשײנליך ךאןז וױים ער פרײךע אונזער טהײלען צו פיט
. ניט זאןז

 ^זיכןק איןז װעל ,נןװאךפןיר אונזער אויף »ײן שױן וועלין מיר אז—
אשענשין )ח״א( כרן דער
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 אױגען »ײױע זעהןומיט װעט אונ קומען וועט ןןר אונ איהם נאןד אמעגשין
• פרײדע זיינע

.איזוואכציקעס אגגעפאלין זײנען עס װיא ,גיחעךט זיןי האט עס
ס א ד  האט אופראוולאיושצי מײן וואס ,פערד פאר דיא געוןיס זײנען -

.אוגז נאןו נעשילןט

♦4

ס א ע ך מ ס ך ע ט . ^ ן ק ע א ן כ ע ר = ♦ ב ע ד ך נ ען בו ס ךי ך ע ♦ צ

 זעהר ביזט דוא אז ,לעזעוין אךער ,לעזער ליבער מיין ,לעכען איןי
 ויזע §אר פריידען אוג לעאן מיט פאםיךט האט װאם ,ײיקןסען צוא נײגיריג

 זאגאי זיך מיר האבין נעיעזפלעך זי;ער פון .בעגעבענהײט פאךגעשרייענע
 Щךאך אבער ,פא?סירט פאךהערי האט זײא מיט וואס מעךפןען גענןעגט

א טאן אײך איך ר גענו;ער אונ נעפעליגכןיט ך  ♦ פעשיײבען געשיבטע זי̂י
.פאטער לעאגט מיט מאכין בעקאנט אײך איןי וועל פאלהער

 שענקטע די פון אונ ױיכטטע ךיא פון אײנער װאר זילבערישטײן אלחנן
 אין געפיהךט גיט הממנות נןײן אלײן האט ,ער חאטפ .שטאךט אין מענשען
 ווייל פאר ךער גאר ,געטאן ני?ט גאר דעה זײן אן זיןד חאט ךאך , שטאךט

 ?לעוןט מען װאס אונ םאן; אלדע^טליכעו אײן אונ קלוכער איין װאר ;יר
 ז_ײנעי אין וואו לעאן .װערין נעטאן אזו פלענט פעךלאנגט ̂ער פעךשטײן

 בעטטען ךען מיט בעגאבט אונ קלונ; אונ ־שײן װאר ער ;יחיד אבן ױג£נד
 ׳ אלעמען פון פעליפט אויך ;יר װאר ,שוין זיך פעך־שטײט ,פאהיגרףטען

 דער וועמען :זאגען פלעגט וועלט דיא אוג .געכןענט איהם האבין װעלכע
 האט , זאגין אלע פלעגין אלחנן דעם .גאר ״ער גיבט יעגעם וויל אויבערסטער

 צוא ךער אונ ?דולה אי ,כבוד אי ,רײכטהום אי :גאר גיגעבין אװעק נאט
 ?לעכןטע די געהן ?לענין לעאן ךעם צוא .קינד אײנציגען אײן ןיין פון נחת

 איהם פייא װאר לעהרער-טלמד הויפט ךער אונ ,שטאךט פון לעדיכער
 מיט האט .ער ;אמעןביל אונ למךן אגךויסער אאיד ,עםטרין אליה ׳שמעון
 ^אנצע ךיא צוזאמען ךעם מיט אונ העןראייש אונ תלמוד גילערי^ט איהם

 עסטרין ךער . יך1א גובערנאר אלס איהם בײא װאר .?גר ;ליטעראטור אילישע
 אלחנן אלטער ךער :פרײ^ד הויז אגא^צער ןילבערשטײן אלהנן בײא וואר
 צוא אונ זיטצען צוא אפ איהם מיט 'שטונדען טא^כע ניהאט לי^פ האט

 מאנכערלײא אין בעראטהען איהם מיט נאך זיך פלעגט אונ פעךפריינגען
 »אלע יייא םלמד ארעמער .קײן ניט עסטרין דער װאר נאטיךליך .גישעפטין •

.טאג אנוטין щуЬ ,ער :איהם אױף זאגין פלעגין ?זלמךים ךיא
דער )ח״א( כהן דער
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.אמאלכען קיגךכען אײן מיט פרויא איינע געהאט האט עסטרין דער
̂ד דאס ווען געישטאךבין אפ איהם בייא איז ?רויא ךיא  גיווען אלט איז .קי

 .ער אונ ,אלײן קינד דעם מיט גילעבט זיך ער״ האט אלזא ;יאהר צעהן
 גילעגיט זיך האט .ער האטס .הײראטדוען צוא גירעכי;ט ניט מעהר שוין האט

' $ א  ניט האט.ער ךעפטװעגען פון .זאגין פלעגין טלמךים ךיא לויא ,תקיף ג
 עסי אונ ׳ רען צאךני נא ,זא?ט מען וױא ,אקאפײסןע אפישפאלין ^כןענט

 פאר את?לית אויף אריגןטאן ױקענט ניט גאר ערי דןאט ,ישויין זיך פאל־שטײט
טאכטערכען זײן

 פלעגט װאו.ער , אחקון פאר איךען או;טער פאלנאנט גיווען איז ?גר
 ליא געגען ?רעדיגען צוא האבין ליג .ער פלע?ט אגעזעלשאפט אין זײן ^אר

 ריא וואס ,זיטטע ליא געגען איבערהויפט אונ לולןםום געגען / מאדעס
 לעבענדע אײנע איהם בייא וואר פוגכןט ךיזער .נךן געבין;רויפע מוזין מאלכען
 .אטא?טער געהאט האט ?נר דען ,געפיחלט גוט .עס האט .ער :װאונדע

 אן־יסזיכט .קײנע האט ןנר אבער ,ױנג זעהר דאן נאך װאר זיא אבצװאר
♦ כןענען ציא פעלזאלגין איהר װאם םיט געהאט

 געהן אפט ״ער פלעגט ,לעהללי^ג זײנעם ׳ זילבערישטײן לעאן מיט
 זאל װאם )געשפרעכע פיהרען איהם םיט ?גר פלעגט גײןןנריג .'עזפאצירען

 גוטע אײנפלאנצען איהם אין .ער פלענט זא ;לעבען אים נוטצען איהם
 לעאן מיט געגאנגען .ער איז מאל אײן .מע;שע?פרײנל'שאפט אין זיטטען

 ארײן אי־הם מיט האט אונ ׳ יאהר זיבענצעהן אלט דאן װאר .ער ,'שפאצירען
 לעי פון ױילין גענומען ער האט אנדערין אונטער .פאךטיען פון גערעלט
 מוזען מאלכען ליא אז ,אידען אונטער סוויךעפפטװאױעט װאס ןלא ,גרו־יסע
 צוא וועל איך :גט:געזא אזו האט .ער .נדן ןרויסע חתגים זײערע געבין
 לער איז מײסטענ^הײלס װײלע ,נךן געבין דאךף אמאךכען אז ,געבין

 אײן פון קטער־כארא דעס ךאך האט ךאס אונ ,פעללינער ךער םאנספעלזאן
 ציא לעןען .זײער פעךבשלען פרויא אונד מאן :שװתפים צוויישען אפמאך
 :לעבין געמײנשאפטליבען ליזעם אין העלפין םיט יעדער מוז אלזא ,זאמען

 ׳ װעזען הויז דאס בעלאלגען דאךף זיא אונ ׳ לעבין צום פאללינען דאךף .ןנר
 ?פליכט די אז ,אננעהמען מיר װעלין אלזא .אוג.עךצירןען געבאךין קיגדער

 ךאס )חאטס פרויא דער פפלי?ט ליא אלס העכער שטעלט מאן דעם פון
 זאלגין אונ אלבײטען אלע אריבער שטיץט .עלציהען אונ געבארען נןינךער

 . געלד מיט צאללען צוא איהם זיא מוז אלזא — ,פעחאן( מאנס דעם פון
 זא אפאךדינעריןי אויך איז פרױענצימער דאס וןען פאך, רעם אין צוױיטק

 ראן ,פארלןעהרט נאף ;נךן געבין צוא פעךפליכטעט ניט שוין זיא איז
 ךעם פאר העבער פאמיליענלעבין אים העלפין מיט איהר אין זיא שטעהט

 װען גערעךט אלעס איז דאס ,לריטען .נדן געבין שוין דאלף אונ.ער מאן
 אײגענשאפטק מאראליישען אונד פהיזישען זײערע אין שטעהען פרױא אוגד מאן

עגאל )ח״א( נהן רעי



 ?ןלונ שאן( גיט )ארער שאן גלייך »יינען בײדע ווען חײםט דאס ,^גאל
עו ;יחוס גל״בען פון אויןי אונ געבילדעט אונ  ךאס װען ,פאך ךעם אץ אן

 קליגער־ איז זיא אדער ,מאנקפערזאן ךעם פאר ישעגער איז פרויענצ׳־מער
 דיזע שוין לעהןען זא ,טײחסת מעהר אדער איהם פאר געבילדעטער אונ

 רײבטהום דאס אונ רײך איז מאן ךער ווען ,פיךטען .נדן דעם אײגענשאפטען
 נןײן האבין ניט דארף .ער אונ ,לעפ^סמיטעל פא״לקאמע^ם איהם גי?ט אליין

 האט.ער גערע?טעק״ט יט1ל / זא — ,פאמיליענלעבין ןיינעכ אין מיטהעלפער
 אױקזוכען ניט מעהר דאךף ;יר ;יא1§ר ז״ןער פןן פאךךערין צוא גדן הךינע

,אײגעשאפטען מאראליישע אונ )?היזי׳שע אלע האט וואפ ] אפרױא זיך פיר ; 
 מיט אונ געזיטעט ,געבילרעט ,כןלונ ,שײן איז ױאפ אזעלכע הייםט ךאס

 אוג פאװערין; ניט איהר פון ער טאר אבער.געלד -т,געפיהלען צאךטליבען
 אזעלכע האבין ;יט ערז פןען זא ,פאךלאנגען געלד פוןיאיהר זאל יב/ער1א

איין וואם  .ערניט Щ פאלגליל ,אײגעשאפטען געזאגטען אלע ךיא זא\ך,
• זײן גליכןליך פאלקאמען
 מענש איוננער ?ין אץ־ :לעאן זאנט , רעזאגע זעהר ךעדט איהר —

 װאם אפרויא זרכין וועל איןו :בעפאלגען ראטה אײערין וועל ,ױץי בין אונ
 מאן איהרען ןאל זיא װעלבע מיט ,אײנע^שאי־טען אלע האבין נאר זאל

. מאכין ?ליכןליך
 שמעון פון ײאוך״נובג ךיא בייא פאר גיקומען זייא זײנען ױידענדיג אזו

 איאהר מאךכען׳ אלןלײגעם גיגא^נען פאךבייא ןייא איז щ עםטרין אליהו
 אליבליכען מיט אלטין רעם אויף נעטאן אקוק האפ זיא .שאן ךײצענד , 12

 האט לעאן .אשמײכעל מיט גיענטפערט איהר האט אלטער ךער ’ שמײבעל,־
 שאנעם ד:אױיצענ פאר וואם א :זיך פאר זא^ט אונ געטאן אקוק איהר אױף
!איז דאם כןי;ד

 זאנ :לעאן צו עםטערין זאגט ? קינד דאם א;ײף רו זא^סט וואס —
. ניט זיך זעניר אפען טיר

 דעם איף זעה ךאם :לעאן זאנט ,רבי ,זאגען אפען אײך ®ז איך — ’
 כײצענר ײיא א < .קץד שאנעם גילד אז_א לעןען מײנעם אויף מאל ?ךפטען

..עעעל אײן איז דאס ,איז זיא שאן . .  יךייר אין .עךפט האלטען מיר וויא !
 געזאנען בין איך אז , געזאגט עבען4אײך.עךםט. האב איך וויא ,פאךטיען פון
 מױ - • געןיטעט אונ .געבילךעט ,שאן זײן זאלז װאם ,אפרויא נעהמען צו

 גלינןליןר טיך איך װאלט שאנהײט פ־ן ארט דעם אין אז ,זאנען אפען אײןד איך
 רײר איך װאם ,רבי ,מיך ^טישולךי^ט ׳ ניעזיטצען צו שאטץ אזא ,שאטצען

• אפען אזוי זאכען אזעל?ע פון אײך מיט
 מיר איז ״עפ :עםטרין זאגט ,לעאן ליןער םיין , פערקעהךט נראד —

• האיען צו דאם אננענעהס זעהער
? אזוי װיא —
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מײלע )ח״א( כהן דער



.פרײדעלע טאץטעל מיינע איז דאם װײלע —
!טא?טעל אײער איז ךאס —
רוא• װאפ חרטה שוין הא^טו ,לעאן ,^אפטער מיין אויב ׳אהא —

. אשסײכעל םיט עסטערין זא?ט ״ נעזאגט ןןלסט האקט
.מיך בעלײךץט איהר ,רבי ׳ פוי — .  ו נלץןליןד זייט איהר ,םיץ איך . .

. קי^ד א]א האט איהר אז
 קימען ויעט Щ אז ׳ ת1צל פעק האפען איך וועל וועגען ךעסט פין —

 ־שאןךוײט איהךע אױף קוקען גיט וועט טען :פאכען צו סתונה איחל , ןיייט ךי
.ניין ניט ןגס ׳וועט גלן אן אונ אײנענשא^טען איהלע איבעריןע די אונ

:״ער נאטזעל,זאגט ,מינוטען איי^יגע פעלטלאכט זיץ האט לעאן
.אייך צו א?ט קומען צו אףין מיר ,עךלויבט ,רפי —
 צד אננעהוייפען האט מאכיגאציאן סיינע ;עסטרין זיך ײא3 טךאכט א
.ווירקען ! ..זיין װעט רוײטער וואס , זעהען וועלען םיר . . .  וועט פילײןט .

 איהם האט ̂ער נך^ד, מיין פאל אנליק שפרא^ען נץהמען אן היינפ פון
: ?;ע^טפעךט

.פערגענינען פעסטען ךעם טיט — . .  אלײן ישוין אוץ־ ״קענען מיר .
.דאנען פון װײט ניט ,נןװאלטיל מיין איז אן ,מיר צו גןומען

 ,חויזע צו שױן װאל מאךכען דאס ,שטוני אין נענאננען אלײן זיינען זייא
 אױפנענעןען׳ איהל האט פאטעל ךעל וועלכע ,לעכןציאן לעל םיט גלע'שאייטי?ט

 ,א ,געלאזין אלאב ניט אויינען ךי איהל פון האט אונ געזעםען איז לעאן
 איןר פין מעהל ,קי.נד לאס אדיף קוק איך ןועהל וואס :זיך ב״א ״על טלאקט

 _לײצענךע אזא .נעזיהטסציגע צאןטליבע זאלכע ; ;>נטצי^ט איהם נון
.פהיזיאנאםיע . .  א^טעל- איהל מיט זיןד האט ,על עננעל׳ אײן איז לאס !

 איהלעל מיט וואלטען לעפהאפטע קלוגע־ איהלע איהם האבען זא ,סאלטען
.בעצויןעךט נא^צליך שטיםע כןליגנענדען

ט.־זאג געהען אװעק בײם ,'שטונדען אפאל נעזעםען לאלטען איז ןגל
.לבי ,אײך בעט איך — ;עסטלינען צו ^ל  ,געפאליגקײט ך מיל טוט ,

.לעבענוגג מיינע אויף אלעהלעל איהל פאל נעה?זט .  וועל איך אז אונ .
.זעהען . .לעךינט זיא . . .נוט זיןד . . . .איך האף . . . .

 עםטלין נאל ;צומישט פעךוױלט וואל ״על ךען ,ױע^ךיגט ניט האמ ןןל
 / פעלשטאנען אויך האט ?נל אונ ,זאגען וויל ?נל װאס פעךישטאנען נלייך האט

 ?לײןי איהם ,על האט ׳ נןלאזע די ,ע^ךינען צו שעעל געעען איז איהם אז
:ניןגנטפעלט אונ געשלאגען איגעל

 אונ ׳ פלײגךליכקײט דײגע פאל ,לעאן ליבעל ןײעל דיל דאנק איך —
. פעךגענינען מיט עלפיהלען װאינש _דײן װעל

אפט פלענט לעאן ׳ יאהל אהאלב נעלאפען פאךאיבעל עסיאיז —
ו שטעךגליך מײךכען לאס1 אין פעלליבט זיך האט על עסט?גלי;ען צו נײן

פלײלע )ח״א׳ כהן דעל
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 ךיא. נעםאכט אוג נ;לעףנט װײלע ךער האט ,נאםען איהר װאר זא ,$ריידע
.פאך^שךי^ע ןלענצעגדע
, נילעףנט ,קענען דאםקינד חאפ איך ;עםטערין צו זאנטער סאל אײן

 נליכןליןי ?אן אידיען ויעט וועלכע »ןװיאו, אײנע קוסען ארוים וועט איהר פון
.. ן. בי א .}ליגןליבעי ריזער ןיץ איך פיטע־לאם ? . . .
 צוא העכםט מאר עםטױן העךר אז ,זעלפקט »זן זיך פעךשטײט עם

 צו פרײדלען §עך'שפראכען פײערליך איהם האט לעאן ,ױיר ךיזע פון $ריךען
.הייראטהען
 איהךען פאר פעטראבטעט פױידעלע אידט האמ ז$ן מגםאלט פון
 עד ,לעךנען צוא לוסט אונ ענערױע גענעפין איהו־ האט דאס ;ברויטיגאם

 ישפראבק אין פאךטישױטע געמאכט האט זיא אונ נעצאהלט איהר פאר האט
 איז פרײדעלע , פינף אהרזאי נעלאפין פאראיפער איזט עס ,מוזיק אין אונ
 ןאר־ שו־ין זיןד האט זיא ׳ געווארען פרײלין שײנעס רײצענד נעפילךעטעם אײן

 װאהנען וועט זיא װיא ,דאמע רייכע אײנע זיין וועט זיא װיא ,געשטעלט
 זיא וייא ׳ קוךץ ,נןאראטען אין פאהךען וועט זיא װיא ,ז״אלען רײכע אץ

. לעפין נלינןליכעס העכסט אײן פיהרען דועט
 איז םוטער לעאנם :ניענךעךט אכער ךןד האפין אומישטענךע ךיא

 ניט ין1ש איז לעאן ;אזון געפארען איהר נאך ארים אוואך אץ נעשטאךפען
 אײן אלחנן פאטער זיין אונ ״ איתום ^עוואיען איז ער ;לחיד פן .קײן ;יווען
 װאם 5 אפרױא אן זילפערשטײן אלחנן אפגעזעםען איז יאהר אהאלפ ,אלמן
 םען’ פליגען וויא בעפאלען איהם ןיינען שדכנים ? וואךטען לןיגגער םען ^ען

 םיטעלע אין אן גאך זיןר רוןגט װאס אםענש ,חהען ןעלאזט ניט איהם חאט
 אלע אונטער קוםאצעק, אלאקאטי איז ךאס אנביר, הױפט איבער אוג ;אהרען
 ךיא ניךעךט אידט מען האט ,פאךנעשלאנען איהם האט מען װאם ,שחכים

 פאר ,םאן ארײןען פאר ?עךיהמט װאר װעלכע ,זעלדין פלב פון שװעםטער
איין נאך אונ שװיגךלזגר אפוס^ק פאר .נעזאנט האפין אנדערע נאר ,אחכם

עי ת ^ ע ׳ ב
ל שװעסטעי .זיינער מיט םזל סיט ישידוך געוואךק איז עפ  אוג ,ריז

 װאךט מעגשען עלטעךע פײא ךען ;חופה ניווק איז ארום צײט אקורצע אין
 םיט לעאן אר5א?עי ■' נליק מיט זיין נואלאז ,חתונה דער פיז פיל ניט קען

.שלאנ אךאנער ניווק דאם איז פרײדעלען
 װארין װעלכע / טעכטער צווײא אונ אזון נעהאט האט זעלדין כלב דער
 ער• ,;יפעלין זײער לעאן דער אפער איז איהפ ;נעלע (נרינע / נ^יינ^ליך

 טאבטער עלטעךע .זײנער מיט אונ איחם םיט אישידוך שרוי§ען גינומען האט
 האט ער ,;יוואלט ניט זײער האט ,שױן זיןד פאךשטײט לעאן ,צפו־רה

 פערפוגךען וואי דא ,נעפין נאך געםחט האט ער אפער ;פראטעםטיךט שןזאךק
 געבין איהם קזלעפט איז ,ארײן זין־ מישט רופל ךער װאו אונ ז.אןען ןעלט

צוא )די׳א( כהן דער
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 אוג 4 ל3רי טויזענד דוײסיג נדן ברײנגען דןאט.נעראך^ט רײזיל ,נןענןפפק צו
 עידוך זאל עס אויב אונ ,כלב ברודער איהר פון האגד אין גאןי װאר ,עס
 צװאנציג אוין־ ךאך ער האט ווײטער אונ ;ניט געלר נןיין ער גיט ,»יין ניט

 אייעק דאס מען נןען וויא מטכע אישײנע איז דאם ,טאכטער זײן פאר טױזענד
 געבין נאך אביסיל געוואלט אלטער ךער האט אגב ? האנד אונטערין .מאכען

 עס — ו פאטער דעם ?אר גענןלאגט ,געװײגט האט לעאן ,קרויא ױנגע זיין
 וואר ער ךען נט;גינןא ניט ער האט אנטרעטען ?ראב ,געהאלפען ניישט האט

 , לריסס פאר מאכין אן גיוואלט ניט איהם ער האט װיעךער ;זון אגוטער
 עם ,געהאט מ־ורא ער האט ,מע;'ש אךןרײנקליכער װאר אלטער ךער װײלע

 מיט שידוןו װעךין געשלאסען געמחט האט עם ,ישאךען ניישט איהם זאל
.אטקאז אײן פרײדעלען אן ־שרײבץ געמוןט האט לעאן ,טאבטער כלבס

 פאטער איהר אונ פרײדעלען פאר גיווען איז ךאס אודאר אײן פאר װאם
 דא אז ,געװאוםט ין1ש צװאו־ חאבין זײא ,פאךשטעלין לעזער ךער זיןד גןען
 אימער נאף האבען ז״א אפער זייא געגען אשלאנג אויפנעשטאנען איז

 איז אטנןאז דער ווען ,װיךעךישטײן הןעכען זײא וועט לעאן אז נעהאפט
 געפיהלע ליןעס איהךע ווען ,יאהר אכטצעהנטען אין שױן װארןיא אנגעקומען

 בךענענךע אזא אז הײנט ;וואךען ?לוט גרעשטען ךער איןי לעאן איהרען צו
 ארײכעם אויף האפפענועען זיססע איהךע אז ,צוךיםען האסטיג ח־ערט ליפע

 מיט זיך זט;לא דאס צעךטריסמעךט מאל אײן מיט וועךדען לעבין גלי־ןליכעס
 זיך ער לאז ,לעזער ךעם איבער ךאס לאז איןד ,בע־שרײבען פעדער _קײנער

.פאו־שטעלען אליין דאס
 אונ- העכםט אויך זיך פיהלט ער אז ,געישריבען װאר בךיף ״אין חאטש

 האט ער דזאטש ;אבגעשגיטען לעבין ךאס אױך זיך פיהלט ער יאז ,נליקליף
 רוביל 100 איהר מאנאטליך ;פערישפךעכין ךעם מיט רוביל 500 געשײקט יך1א
 העלפט וואס אבער —,חביל 2000 נדן איהר פאר געבין צו אונ 'שיקען צו

 געלד דאס ,געטךײסטעט גיפוגען זיך זיא האט זאכין אזעלכע מיט ניט ? ךאפ
 אוועק דוא האסט לעבין מײןמ > װאךטין ךיזע מיט אבגעשיכןט ̂לײןד זיא האט

 , געשריבען א־גטער האט פאטער דער געלד״ נןיין ךאךף אטויטער 1 גענומען
 י1אז ,געקו־ילעט האט ער רואס ,קוה ךער מעדיצין געבין ^ען א^יוהט ״וויא

׳ “געלך דײנע מיט טאכטעי מײן חײלען דױא קענקט
 נעבען גיזעסען ,טאכטער אונד פאטער ,זײא דינען טעג עךישטע ךיא
 זיך האבין.זײא נאבהער ;טרעךין מיט געװאסען זיך האבין אונ אײנאנךער

.טךײפטען צו אײנאנךער ןעשטאךעט
געזונד״» דײן היטע ;איהר צוא ער זאגט ,מײנע טאכטער ליבע —

.ניט זײא פעךדאךג ,איױגען שײנע דײנע היט^
-אויס לעבין ךאס איז מיר פאר — .  מיי זײנען װאצו ,זיא זאגט .

; ענךינען זיך אלזז לעבין מײן גערין וואלט איך ? אויגען ליכטיגע מײנע
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 г ױנג נאך פי;ט דוא ,װעךטער אזעלפע ,טאכטער מײנע ניט» רײד —
 ,לעפין ךאס געניסען נאך װע?ט דוא ,װעלט אישײנע פאר נאך שטײט ךיוי

 לעצטע דאס װיא ,מערעם דאפ װאקער דאם װיא איז מע^שענלעבין דאס
 מאנבעךלײא עךישטע ךאס מוז זא ,האפין אועעװיטער אונד שטיךמען מוז

 ׳ עךלען אויף לעפין פריךליכעס שטילעס גיפט_קײן עם ,.?נךטראגען אינפעללע
 אונ־ דאם װיטחעט אימער גיישט ,ררינךען ךיא שטיךמען ערריג נישט אןער

.כןא?ןמען איוין־ זאנענישײן ךאך מול עס , ^עוױטער
 מײנעם אין זאנענשײן ניא איןי װעךךע זיא זא?ט ,לעאן אהנע —

.וואךטען טךאסט דײנע זי;ד אומזאנםט !נײן ,נײן , האפין לעבין
— йв* נ־עךביטטער ,מײנע טאכטער ,װעגין מיינט פון דאס טהוא 

♦ ;אהךען לע?יטע מײנע ניט »יר
 אונו.ליק ?ןײן שטארקען זין־ איןל וועל ,פאטער ,רועגין ךײגט פון —

.פזראגען צו אריפער געחלד מיט
 אין לאזין « ארויס ניט אטךעל היטען זיך זיא פלעגט אן יעמאלט פון

 ו קאן צו אישמײכעל װען פעמיהען נאך זיך פלעגט זיא ,געגענװארט זײנער
.אריפער אונ?ליק איהר טראג זיא העלךענמעשיג וויא בערוײזען צו אום

, טאטע ,זיא זאגט ,װײנענדיג ניטראגוין איהם זיא האט אײנמאל
♦ אונגליק מײן דוא פאװײנסט אלײן אונ ,מיך טרײ?ט דוא

 יאהרען מײנע טאכטער, מײן , 'אנצוװעךין וראס ני־קזט האפ איןי —
 פעט איןי אךער ,טאן ישארען ,קיין מיר ?ןען וויינען מײן ,געצײלט זײנען

 ךער וועט אפשר ,ננ^לו לא ךמעות שעךי ,טאכטער מײן דיר פאר גאט
.אטרײשט ישיקען ךיר װעט אונ געפעט מײן עו־הערין אויבעו־שטער

 לעאן אויםער אז ,פאטער ליפער ,גט:געזא דאך דיר האפ איך —
.פעךהײראטהעט ךאך איז לעאן אונ ;ניטא טרײסט _קײן מיר פאר איז

 ךיך װעט יענער װאם ,אנרערער אײן פעשעךטער רײן איז פילײפט —
. פאלש אזוי ךיר וואר וועלכער ,לעאן וויא מאכען קליכער:גלי

 פעךשטעחםט דו :ןיפץ אפיטערין מיט זיא זאגט !פאטער ,פאטער —
 / אײנעם אװעק זיך גיפט פררענצימער אךךע^טליכעס א״ן פרױענהעךץ _ק״ן
 אלזא ,עךךען אויף גיטא פליק איהר.קײן פאר איז אייגעם ךעם יסער1א אונ

ט פאטער ליפער ע  פעך- אונ ניט ווײן ;שוא אהפלת איז מיר;״עס פאר ניט ן
..עלטעךעיאהךען דײנע צו אויגען דײנע ניט דאךפ . .  טוא 'ךיך פעט איך .
 מיר אין צערישפךינגט װײנענדיג ךיף זעה אין־ אז ;רועגען מײנט פון ראר
♦' הערץ מײן

. שטארקען זיך איך וועל ,טאכטער ,װעגען ט־רײנ פ־ן נוא —
;זין־ פאר רוײנען זיך פלעגט יעדער ;צײט די געגאנגען זיף־ איז אזוי

 פךײליך זיןי שטאךען זיף־ זײא נןלעגען ,ז_אמען צו ז_ײן פלעגען זײא װיא אפער
 ךיזע אוג ,אפעהלער גענןראגען האט געשיפטע ךיזער פון .מאכען צו

קראנקהײט )ח״א( בהן דער
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 אץ נעייען איז אבער זיא ,געשטארקט מעהר אימער זיך דואט יןכאנניסײט
 זיא האט ,אךגאניןמום שטארקען אײנעם מיט !אהךע איהרער ניליטהע דער

 אונ גילאם וױרקליך זיא וואר צײט ןגךסטע די ,נעטראנען אייבער אלעם
 בליהק צו אנגעפאננען וויעךעו ןיא האט צייט ךער מיט אבער ,£װא?ליך

. פאךהער וויא שײנען צו אונ
 »יא / »ןראנגןהײט »ײנער ווענען געװארפען אװעק גןנעלוננ זיין האט ער

 • גאטיןליןי ,נעלעןיט זײא דואןען דאדוךך אונ שטונךען נעגעבען ^אט
.ױיך ^יט

איהריגע. ךאפ טהוט ל/עבע ךיא щ האט פריידע ז״ייט ;אהר האלבען אנדער נעלאפען פאלאיבער איז 
 פעך- ניט פױירעלן האט לעאן ,אט״קאז פאטאלען ךען לעאן פון ?גךהאלטען

 ,עך־ אום בעטען נע־שינןט מאל אייגיגע צייט דער אונטער האט ״ער :געסען
 ראם האט זיא ;זעהען איהר מיט זיןד וויל ערי ,איהר צו קומען צו לױבנים
 זאלסט דוא :געטאן אנעשרײא האט ̂ער אונ ,פאטער ךעם גינעבען איבער

.נאמען.י זײן זאגאר מאנען רער צו אונטעךשטעהק ניט םיר זיןי . .  רוא .
.מענטשען פאלשען ךעם ,פערגעםען איהם זאלפט . .  יןע1א לעאן .קײן ניטא !

? פעךשטײסטו , איןריױא האט ערײ ; וועלט ךער
'טיר אין א^געךןלאפט האט ,ער ,געקוםען אליין לעאן איז מאל אײן

 אלטער דער ךען ,טהיר ד־י ,עפעמגן געגאנגען איהם איז פרײדע ,לײזע זעדןער
עט צו נעלעגען איז  ךער איהם האט זיא דויא ,שװאןי זעהער טאג יעגעם ן

!לעאן :זיןו אויםער אגעשרײא זיא גיט ,זעהען

 מיט אלטער רער אגעשױיא גיט !נעקומען איז לעא, (הא —
 האט ,בעטיל פון געישפרוגנען אראב ?לײך איז אונ ,שטימע נןראמפגןהאפטער

 דוא ,ארוים —. .טיר צום געלאפען צו איז אונ שטענען ךעם ^עחאפט
 װאם ,םארךער רוא ארויס :געטאן אגעישרײא איהם האט !י^נ פאילשער

.טאפטער מײן נעכןײלעט האט . .  ארויף ניט ישוועל מײן אויף זאלסט דוא !
.צוךיק שטויםען גענוםען איהם .ער האט וועךטער דיא מיט אונ !טךעטען

 פאר איק מיר ?גךלױבט ,?גךבארעטט :לעאן זאונט !בבי ליבער —
.זאגען צו יראוךטען . .

 ^עקומען ביזט :װאוטה אין אלטער דער אנטזז !װאךטען .ק״ן ניטא —
.פעךפ־הךען וױיטער איהי . . !נזלן !געטאן איהר האםטו וועניג נאך !

איך )ח״א( בהן דער



זעו־ץ׳ פון רער וועט איהר אונ .װעךטער אפאר זאגין אײך וועל -איןר
.זיין עם.קען אז

א, ט ני . ארויס ;יטא! - .  ארויפ א־חם ער האט ווערטער ךיא מיט !
 :ךןו פאר ער רעדט !״קען ניט אױננ װאם :?זהיר ךיא פעךשפאךט אונ גישטופט

 װערענר ,טאכטער מיין צו איצטער קו$ען ,אונפעושעמט אזוי זיק זאל םען
 .פערהײראטעט איז

ע ט א ט .לאזען ארײן גידאך$ט איהם האסט דוא ,םריידעל זאנט ״ - . .
.ניטאן נוט ניט האסט ד*א

א רו  אײן דאך האמ ער ! הילט״קע דוא ,איהם פאו־ בעםער ניט ביזט -
 פאר אוגז סיט ער א־ז וואפ ? ני׳שעפטין .פאר איוזם מיט האןטו װאם !$וױא

?ז *מהותן
.טאג גאגצין ךען גיווײנט ;עטאלט האט פױידע

 גיגאנגען פױידע איז יאהר אגדערטהאלבין ךיא פון ענךע צו מאל איין
 אײף ווארין מענישין .לעאן בעגיגענט ךא ,בולװאר ךעם פאזע נאםם דער אויף
 זייא • ארעגיז געטױ?ט האט עם פארנאכט, װאר עם .ווײגיג שטואםע רער

א מאכםט וואס :זאנט אוג אב זיןז ישטעלט ער , םיטשיךמעם פײרע װארין  , ת
? פױירעלע ליבע מייגע

 ו טומעלט צו וויא אזױ גיװארין איז זיא ,רויט שארלאך גיװאו־ין איז זיא
 זיןדעך־ האט זיא .ניט צו אג־שטעלין זיןז זיא זאל צו גױואוםט ניט חאט

 צו אוואךט איהם אהגע ,ווײטער גיגאנגען איז אונ פאטער איהרין אן אינעךט
 ניט ךיןז וועל איך ; זאנט אונ אבגעהאלטין אבער איהר האט ער .ענטפערין
.הערין ים1א מיןד מוםט דוא ;פרײדע ליפע אבלאזק .  צי גיוואלט האב איך .

.מיטצוטהײלען וויכטיגעם װאס אײך האב איף דען ;הײנט גײן .אייןז .  איןו .
 וואלט איןד גאר ; לאזין אױין ניט טיך וואלט פאטער דעו אז ,אפילו יווײם

 האב איך אז היי^ט נאר .האךכען אןים שוין מיך וואלט איהר אוג .גאםטאיוועט
.הערין שוין םיך וועםטו ,בעניגענט ליןז

т דיינע ניצט װאם— п , ̂ץ אביטערין מיט ,פריזע זאגט  דײגע : זינ
.װעךטה נןײגען טיך פאר האבין לועךטער

א :טײערע מײנע ,אױם מיך -האךןז  שטײט .עם אז ,זעהן װעםט ה
.האפענוננ אגוטע פאר אונז

חלומות פוםטע דזא: זאנםט ,האפנוננ אגוטע— ״
. ים1א אקאךםט מיןז האךןז—

אפנע־ אי׳ן אין אוועק זיינען זײא ,ניגאנגין סיט איהם מיט איז זיא
 נעבין אפאנה אויף ניזעצט אװעק זיך האפין ,בולוואוי דעם יף1א ארט לעגינעמ

.,אוגטעי״איאך אבעםעדקע
 געהײראטעט האב איןר אז ,זאנט ,פריירעלע ,וויםען זאלםט דוא—

 האבין ךכןטוריפ דיא :שטארבין צום כךאנק הײטע איז ןיא .אעךינקע אפרױא
איר )ח״א( כהן דער
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 :מעךין אין איהר מיט הייטע איןז $אהר ורעגין ךעסט פון נאר . אבניזאנט איהר
ת. זײן ױצא דאךף מען ♦העלפין. ני?ט א־וין־ איהר ק(ר נארמערען אלעדעו . 

דוא? פעלשטײסט
 האט זיא . בליק בעךײטענךין פיל איין גיטאן אװאךף איהר אויף האט ער

 ,פערישטײא איך :זאגען צו גיהאט וואפהאט אכליק׳ מיט טענטפעךט איהס
.מיינקןט דוא װאם

 ליבע : >גר זאגט גאכהער . םעקונדען אײגיגע פױזע אײנע וואר עס
 מײגער צו אמפאניאגקע(אלסר זײן וועםט דוא אוןז; מיט או־יך פאהר ,פױידע
.^רויא

 װאר עם . פעךװאונךערונג מיט זיא פרענט ,זא?סטו I פאהךין מיט—
 אגליק פאר װאם א ז_אמען צו לעאנען מיט זײן :הערין צו דאס ליב זײער איהר
-אי» ךאס  איהר גין איך : איהם זיא זאנט ? דאס איך ען(ר וויא אבער !

זאמען? צו מיט״איחר זיין איך וויא״קען ,םאפעךגיצע
 זײן װעסט רוא אז :ער זאגט ,האגין מיטלײד איהד מיט וועפט די־א—

 מעהר ךעסטא , פכײגדין גוטע אײנע זײן איהר װעסטו ,זאמען צו איהר מיט
זיי• ניט י םאפעךגיצע ײנע(נ ךיר נןען זיא : זעהן וועסט רוא אז

? לאזין צו דאס זיא װעט וויא אבער—
 האפ איןי ; ןיא ווײס געשיבטע אונזער ,ניט זיא כןען פעךזא^ליך דיןד—

 איהר יןן1א בײז זײער איז זיא :זײער ךיך בעדויערט זיא אונ ,עךצײלט איהר
 יף1א קוכןען זיא זא^קען ,גילאשען אויס ליבע פון גלוטה דיא איז טענשין щ אקרא;- בײא ,פאךישטײסטו .אינטריגע אזא פעךפיהרט האט ער װאם ,פאטער

• רעזאנע אוךטײלען אונ ?ליק אגלײכען מיט זאןז ךיא
 וועט מען אז ,הויזע אים אײך בײא ,זאגין מען ױעט װאס אבער—

? זעי׳ן ןער מיך
פאך- איהר ךיך איןד װעל ךאךטין .װאמאל ךעם אויןש זײן זאלסט רוא—

אנטע0 דיא ניט מעהר אונז וועט בעגלײטין .פןאמפאױאנרןע אלם שטעלין
♦ פעךזעגליןז ניט איויך דיך נןק זיא אוג ,ךײןל

. אזינןץ מיט זיא זאגט ! פאטער מײן אבער—
:עואיבין ניט געווים װעט ןנר ;וויסען ניט פון ךער טאר פאטער ךער—

.חרארןטער זײן ען(נ איןי
א י אלז  איז ננס :אריבער ניכט פאטער מײן .הןען איך :ניט איך פאהר -

 מײן אבער ;לעאןי / גלויבען מיר םע^סט ,טהון צו ניט ךאס ביטעו זײער מיר
•פאטער • ♦ .

 §אךן ;עמענדינ איהר ער זאגט ,פרײדעלע ,פאהרין מוזט דוא אבער—
פעךלאךין מיר זײגע; גיט אז ,פאהךין מוזט דוא ;האגד

י , ,קומע■ װעםט דוא אז ,זעהן זיך וועלין מיר—
אס.קק :שכײטער נײן׳! ,ניין א—  ־שפעטער דאס דואוועסט ;*ײן ניט י

װיסםען )ח׳יא( כהן דער
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.דאפאן רייךען צו אצײט ניט איז ,יעצט ; װארום וױיםםען
א אױף טךעךין מיט זיא זאגט I גאט א—  אוועק זאל איןי ;איועען ך

.וויפען פאפןעוס מיין אן פאהרין . .  נידעךטרעכטינע אײנע איך פין דאן !
? ווײלע דער לעפען ער וועט וואס פון .טאבטער

 איהם וועט דאס אונ ,געלד מיט אצעטעלע לאזין איזיזם װעסט רוא—
.פעװהיגען

 איהר מיט האט ,געדאנקין אין פעךױנ״קען זיצען געפליפען איז פרײרע
:אונ;אנט אזיפץ גענעפין האט זיא .זא?ןד אפען פיגורען גענןריצט שי־ךעם

• זינדע נןיינע טהוא איןי אז וױיפ״ גאט ! איןיפאהר / לעאן , »—
 דא .געפאהרען אוועק פױידע איז נאכט §אר טאג זעלפען רעם

 האט זיא .לעזט פאטער דער רואס פוןי ךעם אין אצעטעלע גילאזין דזאט
 אונ וואפ ריר ?גךכןלעױין ;אוועק פאהר אין־ ,פאטער »טרײער :אזו נישךיפין

 אליין וועםט דוא אז ,אצײט »ײן װעט גאר״עס . ניט איצטער איך לןאן ווען
 זײא .טאן גיכןע^ט ניט אנךעךס האפ איך ;גיטאן גוט האפ איך :זאגין

פריידע״ טאכטער טרײע .עװינ דײנע ,רוהיג זײא אונ געזונט
.הונדעךטער צווײא גילעגין איז צעטעלע .ךעם אץ

פאךהער װאר וואפ ,חופה ךער פאר מאנאטען פיר פאסיךט האט ךאס
.פעשריפען

 פלאהאפאלוצנע זיינען פרײדלען מיט אוג צפורה פרױא דינער מיט לעאן
 .גיהאלפין ניט אוייןי צפורהן האט לוןט מעראנער נאר .מעראן אין אעעקומען

געפילט זיןד זיא האט אנפאנג פון .קלאדפיישצעם דא אױןו איז מעראן אין
איז זיא ;געגוםען צוא ווידער קראגקהײט די האט נאכהער אבער ,בעסער

 האמ ,אבטרעטין ניט איהר פון פלעגט פריידע ..?גךגער אונ .עךגער בירראלין
 ליפזאיהר האט צפורה אז זא שוועםטער אײגענע אײן וויא נעפפלעןט איהר

 זיא אז פעךלאנגט האט ״ זײן כרןאבען גיט אמינוט איהר אן פלעגט ,באקומען
 גיזעהק איהר 'אין האט פרײדע חאטס איהר. נעגנען זיטצען שטענדיג זאל

 אט׳ה ״ ׳ בעדלעךט זעהר איהר זיא האט וועגין דעסט פון ,סאפעךגיצע איהר
 אןיף בײז גױוען ניט מעהר איז זיא .איהר מיט מיטלײךען פיל זעהר געהאט

 צפורהן פאר .אי;טריגע ך»ע פערפיהךט האט וועלכער ,פלב פאטער איהר
 לעבין זאל אונ ווערין גיזונט זאל זיא פעטין גאט ,פאךכןעהךט , זיא פלענט

.לעאן מיט ^ליקליך
 צװײא פון פעךלױף נאך :געהאלפין ניט זאף גןיין אפער האט .עס
 ילעאן .גיישטא־פין צפורה איז מעראן אין קומען:אנ זײער נאך מאגאטען

.שװעםטער אונ בהךער וויא פעװײנט איהר האפין פרײדע אונ
 ישלישים אין הײםט דאפ ,שטאךפין איהר מאנאטנאך ^ךסטין דעם אין

"הײראט־ען פון גערעדט ניט רוארט _קײן זײא האפין  אנדעךין ךעם יף1א .
 האגנין זײא װעלכע ,־שטעלין חופה וועגען רײךן גינומען זײא האבין מאנאט
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 ?ש״עת / גע?יינט לעאן האט דאס אונ ,אױםלאנד אין תקא מאכין גױואלט
ךא נאר — ,פאהרען םיט איהס מיט זאל זיא פרײדען ניבעטין האט

איז נןװאךטיר אק צוזאטען זייא טיט :אישעטנז געםאבט ארײן ךן האט
זײא װיא .שטאךט אײן פון אפעקאנטע זײ?נרע וױיןעל אױננע איץנע־שטאנען

 ;נעפאהרען מיט זייא פיט אױך יענע איז ,םעואן פין געפאהרען ארוים זײנען
 / אפשטעלין זיך דיא םיט אויןי יענע פלענט אפישטעלין זיך פלענין זײא װאו
א איז ךאס צוא ,בעךייטעט ךאס װאס געװאוםט גיט האבין זייא » 

 א?טוננ זאל .זיא ,וועטען פון אננעבעטין װאר ךאס אדער ,װײןע פאלינער
 זײא•;ירעכינפ האפין דא .בעללין אין גי^םען זיינען זײא .זײא אויף געביןי

געפאהךטין ךיןע אױןז אבער איז ךא . זעטצען רורך זאך די וועלין.קענען זײא
ניט האבין זײא קוךץ . א־שאטען וויא איבעיאלל״ םיט״נעגאנגען זייא מיט

 נלײןד חופה דיא מאכין זאלין זייא געיליבין איז זייא בייא I מאכין ג;קענט
 זאל שפ;אן זײןנר אז אהנע .שטאלט אין פאהךען ארײן װעלין זײא וויא
 ;ט:ג;קענ ניט זײא האבין איהרי פון ןיןו ,עךװײטעךק ^לײך .באמעךכןין ;ךאס
.פעךךאכטיג זײן וואלט ראם

.נעפיהךט אויס זײא חאבק אזו פלאן ךעם גימאכט האבין זייא װיא
איץ גענופען יעדער זײא האפין ,עךענפוךט״ אק ניקופען זײנען זייא וויא

 זיןו אץוואישציק לעאנס האט ־שטאךט אין פאהךענדיק ארײן .איזװאישציק
 פרײרעלעם גע$אהרין נאך איז אידט נאך ,אז״ייט אן געטאהן אכןעהר

 דאס .הויז לעטצטע ךיא פײא א?נישטעלט זיך האבין זייא .איזװא־שציק
ק ױאר  איהם האט אז.ײט אן שענכןער רעם אבגערופען האט לעאן .א־שי̂י

 ניט דא щ צוא :גיפרעןט ד«אט אונ אפינ^אוגצווא^ציגער בעוױזען
 ךעם גיפראבט ?לײןו האט ״ער .,;ע״ :געזא?ט גלײך האט ערײ אחופה סאכין
 בעלי איךען נעחפין,עטליכע צוזאםען האט ׳ ישול אדעךפײאינע פון שמ'ש

 אביסיל פון אפ ניט מאל נןיין ןיןד זאגין װעלכע ,שכנים ךערכייאיגע מלאבוית
, שוין ^יר ווײפין פאםיןט האט װ״טער װאס אוג פראגפץן .
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.זיןל קוראזעעט נעגנער רער
 ?יט חופה זײן גיםא?ט ד,אט לעאן וואס צײט׳ זעלבע דער אין

 זילבערשט״ן אלחנן ^אטער זיין איז ,־ש^אדט Р% אין עסטרין פרײדעל
 טישעל אנןליין אויף ״א3 לעױ בעטיל; ין1 אויף שלא^יםער ]יין אין גיזעםין

 איהם :האט ךא^טער רער װאס מעלעצין פערישידענע . אנגישטעלט .וואר
 פיט שלאנןראק אדידעגעפ נעטךאגין האט ןןר ראגק.(נ־ וואוי ערי ;פערשליבען

טארגענשיך )חיא( נהן דער



 איהם נעפען .אנעשטיקטע אי״ארמינןע אויך ,^אלד אין ג-עשטינןט טאינע^שיןד
 זיא .געזונד אונ שאן װאר װעלכע ,ױיזעל פרויא יוננע זייץ גישטאנען איז

̂קסטור ךיא איהםאיק גיסט  ווען ׳ גאט א :זאגט אונ אױס נןלינקט .ער ;מי
 עזוין וועט װען ? מינןסטוךען פאךפלו?טע ךיא פון װערין לויז איןדשוין װעל
ל לײדען מײנע צוא אםוף זײן

 טרעפט щ :רײזעל זאגט ,השם יראה אם געזוונט זיק װעשט דוא —
 פפלענע גוטע טיט אונ מעדיצין גוטע מיט נאר ,ט־נעזונ ניט װעךט אמע^ש

. געזו;ד וױ/נךעו מען >ועךט
 ווערץ געזונט ניט מען \щ. א^דעךס :ניט וױיסט דוא ,רײזעל , ן\ין —

т» איז מען וועלכער פון ,אוךזא?ע ךיא בעזייטיגען ניט ?לי?גר זאל מען 
.הןראנק ןעװארין

אלחגן ,מיט ךער מישסט דוא װאס ניט פעךשטײא איך —
:אפין לײךן וועלמיטריר איך :זא^ט״ער ,מךלןלערין ךיױ װעל איך —

. לעאן זון טײן פון געװאךין קרא^ק־ פין איןד
 כײךיל ארעמע אײן אץ פאךליפט ןיף האט .ער וואם פאר ,אהא —

 מען .גקען פון ךער ,יע V מ׳שןחה אונזער פאלישעטען געוואלט האט אונ
װעלין.' קראנק:

 ?ןלאגק פין איןד ,פארקעהרט אטעות: האסט חא ,רײזעל ,נײן —
 :;אהרען דיא ךךײט פאו איהם האט מען וואס ,אועליק זײן פון ;נעװארען■

 אפען גיררען מיר דאם איז וויא . פרויא אקלאנ״קע גיגעכין איהם האט מען
 ווײנען אונ נע?ט אוג טעג זיטצק אפ פלע^ט ,ער וויא ,זעהען צוא האךצין
.איך ? שולךינער ךער גיורען איז װער אונ ;אונגליק זײן איבער .  נאטיךליןי .

 ווײנינ ניט טיר האט דאש ברודער. נוטען דעם פון אינטליגע דיא רולך
 איןו לײד אט אונ , געװאךין גקראנק בין איך ביז הארץ מיץ געטאצעט

.הױם צד
 ? נחת האבץ װאלםטו מיידעל מלמךם ךעם נעהטק וואלט אז.ער אונ —
.רײדין ציא װאס ניטא ,יחוס אשײנער .  זיך וואלט משפחה גא;צע דיא .

.ניט גאר מעהר ,מױנות פון באט־אפץ ךאלפין
ר ע ה  דיר װעל איך אמת/ זאגט,ער: ,ךיר.זאגין װעל איך װאס -

 אבער אךטיגער״» אגרױס ניט איז ,עסטלינען מיט שידוןז ךער :לי;קענען ניט
 ,אטשפיל אונ מופלג אלטדן אאיד איז ,ער :ניט אױך איז שידוך א^ראבער

איךיהאכ וריא ,זיטטען פײנע מיט אונ געבילדעט אוג ישײן איז ג^אפטער זײן
קינד מײן אז אפער !געלט .קײן האט ״ער װאס הסרון גאגצער ךער נעהעלט

 דארןן וואס — ,קליך;גלי זיך שעטצט .ער אז , שידוך ךעם פון פױדין צו איז
 אונ ׳גליק זײן זעהען וויל איך אונ פאטער טלימגר זײן פין איןז מעהר? איף

.גיט איך דאךף םעחר ׳גוט מיר גלי,קליך.איז איז מײן.קינר אז
/ זיא זאנטז ,ױספ^ען מאכין םתונה דאךפין װעסט תא אז אונ —

מעסטו * י .׳ 3. )ח׳׳א( כהן דער
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 װעגו מענטיש סהות וועלבעי װארום , זאגען צו אוג זינגען צו האבין וועסטו
! אמלמך רוא האםט טחותן אײן אז ,אשיחןד טאן ךיר מיט וועליין

 אךרייא ױםפקען יועגין זאלגין גענוםען ש־וין זיך האסט דוא י ח ח ה —
 ניט איןז דאךף אװם צװאגצינ,יאלזר אין זײן וועט ״עם װאם >קינד יאהריגען

.נאר ניט.קײן זייא אונ ,זאךגען
. אבער.^ע,ע — . .
.גאףישקײט .קײן ניט פלוידער ,רײזעל ,אויף הער — .  וואפ ווישטו .

.זאגען ךיר וועל איך }אך .  ״ער אונ ,גע׳עזטארבין הײ?ט דאך איז צפוךה .
 ניט זיך וועל איך אז װיםען »אלסטו ,שיךוך אנדער איין טאן דאןי ראךף

. < מיישען צו אןהייבין .וויל וואם.ער טאן לאז.ער . .  נעמען היינט מעג ?גר .
1 גליק מיט ז_ײן לאז אוג ,טו־ב מזל :זאגין אים איןי וועל ,טאבטער עסטרינס
? אזאך אזיו לאזין ךער אים וועסט דוא אונ —
 פיטעךט ®אר אים איך האב וױיניג ? ניט וואס פאר !נאט מײן גאט —

אפ  פאו װײטער נעמען אים איך לאז ,שידוף .עךסטין ךעפ מיט לעבין ן
. ? לעבין דאס ביטערין .  שטײט פאר .ער וויא ?ליק זיין זוכען זיןי ערילאז. .

 צו אוג ,שטאןר פאר אמע^טשמיט ךאך איז .ער ,נןײן.קינד ניט ךאך איז ?ןר
ד מיק זעהען  ישױן הןען דאן אונ ,װאונש גאנצער מיין איז דאס גל;קליך נן̂י

.כןראגנןהײט מיין פון וועךץ נעהײלט זאל איןי פאןלי, ךער זײן
 דאןו װעט פאמיליע גאנצע ךיא ? זאגען װעט וואם פאמיליעי ריא אונ — י'

איפ! איבער שיתך ארעבטין טאן ^קענען גיט פײנער
 §אר ^ײערער מיר איז קינד סײן ? פאםיליע דיא מיך קימערט וואפ —

. מישפחה ךיא
 אפאטער גיזעהען ניט נאןי האב איך ! אלחנן אטשודאק׳ ביזט דױא —

.נאמען זײן פאר , :חוס פאר_זײן ניטקימעךין אזופיל זיך ןאל
 איך חאפ היי^ט אונ ,געקימעךט מאל .עךפטין דעם זיך האב איןי —

.חךטדו נוט
 פאר איז װאם ,זאל אין טךיט שטאגקע הערין געלאןט זיך האט ?גפ ’
 װאר ךאס ,געקומען איז בלב ברוךער איר ,ארויס גײט רײזעל שפאיל^ע׳ ךער

 דאם אז ,זעהען צוא מאר פיזיגאמיע »ײנער פון ׳ אדי^ער אגעזו^טערימעג־ש
 פון קאכטזצו ,געזי?ט דעם יף1א רױט גיװען איז ;נר ,מענש אשלעכטערי איז

.צופודעךט האו ךיא ,בעס
* אומװהינ חעפסט רײזעל אים פרעגט ? כלב ׳ ךיר מיט איז וואס !גאט —
 גענומען ״ער האט !געטאן אפ האט ױנג ךער אלף אײן פאר וואס —

.הענד דיא מיט מאכין אוג שךימןן
. ? ױנג וואםער — ’ . .זיא ?ךעגט ? אנןט מאסער .

.רײךען ניויף צו זיך איך װעל בא?;א ךיא מיט אט — . . .לעאנקע !  י< .
.לעאנקע . ! • ראזענד ישרײט !

װאפ )ח״א( כהן דער
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? געטאן לעאן חאט װאם —
. ? ניט פעךישטייסט לוא ? געטאן האט >נל װאס ,גאך פלע;םט דוא — . .

.מייךעל טלמךס ךעם מיט געשמעקט צונויף וױערעל זיןי האט ןנל .  אוג .
. ? װאו וױיסטו . .מעראן אין . .  קראנלןע־ זנין פאל ,טאבטעל מײן פאל .

.אױנען ךיא אין װײב . . ראם !כןען גיט אי^נאנץ װאס ,פעךשטײםט רוא !
' т !אסכןאנדאל לאןי איז -

■' %%% אבעי — ״
.גאל ניט נאןי איז ?נס ױיזיל, , װאךט — . .  האט ױנגאץ ךער ,?גל .

ג ראזע^ד( 'שלי׳יט )/ןר !האא , געהאט חופה הולטײקע לעל מיט ,איהל מיט גאןי
• אן לײרען שו־נאים וואס מאלע , ליגען דאס איז טאמעל —
 איןי !אידען א מיןד זעהקוט דוא וויא אט ,טאג וויא כןלאר איז דאס —

 אלטענס דעם פון פלאוולאיושצי לעל אט , ךריץ ױךכןע בייא געווען היץט בין
 ארייים ,אינטעלעם( אײן האפען צו געדאלפט לאךטען ךזאי )איך הײזעל

 איןי ׳זאטעלעגלאמע געפאלען יס1אל איהם פײא איז ,פאפילען דיא נעהמעמ־יג
 איבעל איןי האב אבגעכןעהרט זיך האט אז.ער אונ ,צוגענומען איהל האב

 אנשטא?דיגען אײן אנגױיטען איהם זאל .על ,איהם בעט ױנג דער אז ,ןעלעזען
 איןי :אוינען ךיא אין צעװאךען פי^םטער איז מיל ,פליטלוגע מיט נןוואךטיר

 ךעם מיט געווים אונ ,האפען חופה װיל ױננ ךעל אז ,פעלשטאגען ישױן האב
האט ?יא אז , פףהעל פון נעװאוכוט ׳שוין איך דןאב דאםт ךען :מייךעל מלמלם

 האט איויםלאנל אין פאלאזים ,געשבועקט צוגציף איהם מיט דאלטען שויין זיך |
 ,ווײבעל אײנע אנגעבעטען האג איך ךען :געהאט הופה ניט איהל מיט ^ל

 נאןי ז״א זאל זיא ,מעלאן אין ג.עװען א־ויך איז װעלכע ,אןעלןא^טע אוגזעלע
,פאלען צו נעקומען איז.זיא הײ^ט , געלט גוטע פאל נאטילליך / שפ;אגילען

 אלע זײנען זײא אז ,געזאןט מיל האט זיא אונ ,געזעהען איהל האפ אץי
 / אלײן ישטאט אין געפאהלען אלאב איזווא־^ציכןעם בעזונלעלע יף1א ךױיא

? געקומען שוין איז לעאן :לײזיל , ךל בײא איך פלענ איצטעל
.ניט נאך —

אין דא אײן זיך געפינט .על אז ,טאג װיא ללאל איז אט ,נוא —
הופה איהל מיט לא ווי־ל .על אונ ,הולטײקע ךעל מיט װאו .עךנעץ ישטאט

 געלאפין אװעק איך בין זאך ?נלסטע ליא ,נאטילליך ? פעלשטײסט לוא ,דיאפען
ניט הל׳שאה .קײן זאל .על , פעלקאנעפאטשעט האב אונ לב צום,קאזאנעם

,געבען אן אחופקע אבשטעלען ניט זאל עלי ,מולא איך האב לאך נאל ,
׳ אד׳על איך,געקימען בין אט לןלעלין.י אלעס טען אױנגאץ.כןעץ יף1א ,אהל׳שאה

צו אױף זעהען איהם זאל מען אונ ,אלטען דעם מיט האלטען עצה אײן זיך
.שקאנלאל דעם לאזען ךעל ניט אונ זולען #

 גע§ינט אלטעל ךעל :לײזיל זאגט , אמת .ךעם ;אגען ליל װעל איך —
. מײנןט דוא װיא , ^לעכט אזױ ניט גאל ךאס

װאי )ה״א( בהן לעל



:דןענד דיא ?ןיט אפךאך אונ אגעשרײא .ער גיט !רוא ךעדםט װאס —
!ניט ךאס אךט אלטען ךעם

 אויף נעקומען ארױף איז ,^ערעךט .עךסט אט איהם מיט האב איך —
 טאנ הײגטיגען אז ,׳געזא^ט װארטער כןלארע האט אוג.ער , אויך עױן רעם
 זאנאר ,אוימןלײפען זיןי װעט לעאן אישידוך >ןאר װאס ,ארען ניט איהם וועט

.טאבטער עסטרינם
 האט ער אךער !ניסט גאר וױיטער ;אויסגעװעפט איז אלטער ךער —

 §ײן פין איןי אפעו ,דאס.?נהךענגעפיל איהם אין פעךגלוישען װעלבע ,יסוךים
 הײנט האפ איך :געם פאר ניט ,לופטען דער אין .עס הײגיט מיר :יזינען
 הײנטיגען ,זעהען נחת איהו אן חאטס װעלען וואלט איך ,טאכטער אײן
 מיט וועלען װעט װעי ,מײךעל טלמךס ךעם נעהמען זאל י#ג דער אז ,טאג
. ? אישידוןד טאן מיר .  טאן וועלען מיר מיט וועט װער :דיר נייא ?רעג איך .

.האלט איןד װאס פײא פעךישטײסט דוא !אישידוןו . .  ניט האט ױנג ךער !
 ךיױ :גאנצעןמשפחה רי געמאננט אועלינןליך האט .ער ;אלײן זיך גימאכט אוננלינןליןי

.קינדער מײנע אונ מיר אוגי . . ! שלעפט ! ישלעלט .
;פעוועגט העכסט זאלל איפערין לױפען ארום גינוםען האט זעלרין כלב

.פױזע איינע וואר עס .איהם אונטער ךיעלע ךיא געטךעפקעט האט עס
 ;יר האט , גלאט ניט ךאס איז אהײם ניקומען ניט איז י^ג דער אז— *

 אפנע׳קטעלט געוױס האט ער : שטימע אהײזערער טיט אגגעהײפין ווײטער
. ױנגאץ אחופכןע\דער . . и ! אקאשע אנגעמאכט אפיםעל ךאס איז אט ! 

! גאט ,גאט אך
. שאפען גינומען האט אונ כןרעשלע אין גיטאן אוואךף זיןז האט ער ״

ען מ .מאכין אונגליכןליןד י1אז זיןר ןאל - ; .  רײדען ניט שוין וועל איך !
 מיט אשידוך ? ניטאן ער האט אטוכה פאר וואס זיך אןער משפחה דער פןן

.שױיען צו גוואלד דאך איז עם מלמדעל!... אשטיקעל . .  דאך איז עס !
.ײן2 צו קוךע . . !

' ער זאגט ער ;עסטרין דעם פון זײער האלט אלחנן ? דוא ווילסט וואס—
.מענש אפײנער אונ אמעזניל , לטדן אגרויםער איז

ח :אקוויץ מיט פלב^אגעשרײא !.גיט ךאך איז.ער אקפצן אפער—’ ה  1ה
.געלעכטער מײן איז וױיא אונ אך אז .  , ךער װען ,נול ‘איז השבלה ׳ למדות .

 אן / פוסטא;ע / פלאטע איז אלס ? פעךשטײסט חא , ניטא פײא רער איז רובל
М וועלט דער אויף ווערימלעןז זײנען מענ־שעליף אזעלכע י רוןל דעם  זײא .1

.ניט ראלע שום _קײן שפילען . . :ניט מענשין כןײן פון צורה שום _קײן האפין ! ! 
 !...אציפעלע !אײ אױ^גיפלאזינע אײן איז חכטיות זײער למרותמיט אוג״זײערע

? פעךשטײסט רוא
.א אונ אקלוגע אונ אישײנע זײער איז מײדעל ךיא— י . .

 1 פלאטע אלם איז ךאש !ה ה ה ׳ זאנין וױלסטו ,אגעבילדעטע אוג—
זיא )ח״א( כהן דער
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.נאב׳■ אין אנןלײךעל האט זיא ? נדן פפעס האט זיא .  זײן׳ מעג אמײךעל .
א וויא #ײן  האט זיא אױפ גאר ,אמלאןי וױא נוט ,.אייסטו וויא כןלוג , זון ך
? פאךשטײסטו ,אפײאים וועךט ניט זיא איז געלר נןיין

.פילדונג פון שיעקײט פון אזוי רעךט װעלט ךיא ,שטײטם—
נע־ אונ שײג״קײט איז ,גײא ךער איז רופל ךער אז אלס איז ךאס—

 !...אגול ןיא איז ׳אז_ײט אן רופל ךעם אפ שאר אפער ; אזאך אױןד ראטענפףט
 ,ישטיפע ,ליפע :פיכלעך דיא אין אננעלײענט זיך האטט דוא וואם וױיטער אוג

מזומגיס ךיא אויפ ,איז לעפין וויךנןליכען איין . הלוימות וויא ניט מער ךאם איז
זיא זיצט ניט אױפ אונ ;אשידוך טאן אמײדעל מיט קענטטוי ,טיש אפען איז

.ניכט זאגאר איהר פעדויעךט פחור אונ.קײן ,צעפף גךאע פיז
 אמלמד׳ס נעמט וואס לעאן, א געפונען זיך האט אט :ךאןז זעסטו אט—

י אזעלכע גאך טרעפט עס אונ # מײדעל
 צװײטין אונ ,צו דער אזייןי אױעאץ אונ אטשוגעגער ער איז ערםטין—

 פערפירט, איהר ער״ האט געוויס .פאטצע אמעשה גיווען װארשײנליך ךא איז
 איפעראל אונ .ניט פרירה נןײן ער האט אט ,אשקאנדאל פאר מויךא ער האט

 חופנןע אשטילע מאכט וואם טו־יזינד פון אײנער טךעפט עס אױפ :י1אז איז
 ער איז פאלפירט פריער איהר האט ער אזו־י געווים איז ,•שוױנךעל אזא טיט

 ;מיר ווײסען מעשות אזעלכע פון סז־ף ךער אפער .ךאצו געצװאונגען נאבהער
 פעכןענט ער אז אנפא;ג פון :חכיה ךיא כןען איןז .אוועק איהר ער װאךפט

 ,זינען צום ער קוטט נאבהער ;הימעל אפען איז ער :ער מײנמ ,איהר מיט זיןי
.עךר דער אין טיעף ער אז ;נר זעהט .  פאר זיך איך האפ װאס ^אר .
. ? רעךט . . גלײכװעךטעל _קײן ניט ךאןז איז ךאם . . .  ךאם דאך וועל איך !

דעךלאזען/ ניט
רײזיל: פךעןט ? א^ךעךין אײן פאר מעהר אײן זיןז דוא ישטעלטט װאס—

.ארען יך1א אנדערין אײן לאז :ים1גך גענוג איז מישפהה ךיא
 ז.אןז יעדע מען דארף דיר : רײזיל , גיט שכל גןײן גאר האקט דוא -

.יל1מ אין לײגען אױין .  ניזונט זאל שלאװע / אטאבטער נאף דאןז האפ איך .
.אויער אפען איהר ער זאגט ,זײן

? נו—
א ױ  לעאן וױל איך אז , גיט פעךשטײסטו שוין ניט ? נו עס הײסט -ו

.שלאװקען מײן נעמען זאל
.איןי פעךשטײא איצטער : זיא זאגט :אא—

א א  נאר . קװעטישט 'שוך דער װאו ׳ שוין פערישטײקטו איצטער ! -
א ? פארשטײטט דוא ,פלײפין דאס זאל אוגז צווישען  ,אשוועסטער מיר פיסט ח

 דארף ,י פארשטײסטו , אנדערין אײן מיט אפער ; אפען איך רײד ךר מיט
.אנדערס ךײךן איך

 אין ארײן איז ױיזיל .צימער זײן פון אנגענןלינגעלט האט אלטער דער
צימער )ח"א( כהן דער
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 פלב . צימער זײן אין דיןז פעט אלחנן :זאנט אונ ארויס גלײך איז אונ צימער
.גיגאנגען ארײן $יז

.אלחנן איהם פרעגט ? אזוי זיך דוא עךגערסט וואפ—
ט א .לעאן פון פועעזה ךער איפער - .  דער אין אגוואלד דאן־ איז דאס .

? וואם דאך וױיכוט איהר !ןועלט
.ףיךענךיג גיהעךט אײך האפ איך ; װײס איך—

!...ױיסין אױס ױנג דעם דאןי דאךף מען ? צו ךער איהר זאגט װאס ~-ני
. אויגען ךיא אלעמען פעךשװארצט אונז דאןד האט פר

..._קאלט אלחנן זאוןט מע;ש אהןראנכןער בין איןז ? טאן איף זאל וואס—
 .?ירען ניכט צו וועט עס ? געלעכטער לײטישע איהם מיט פעךפירען איןד זאל

א ניט פאלגען ױנגע דיא ,ךאןי וױיסט איהו  אלטע דיא :זאגין זײא ;אלטע ך
י .י זײא זײנען נןלוגע דיא אונ ,איױסגעוועפט !ײגען

.ךייךען צו וואס ניטא ; אפגיטאן האט.ער ח?מה אשײגע— .  איהר .
.העלפען איהר כןענט ,װעלין װאלט איהר אז ,אלהנן ר׳ ,ווײסט

 וױיטער מיר ער װעט , ניפאלגט אמאל מיר האט ןגר אז ,מײנט איהר—
 פון גימאכט האט ער גוט װיא ,גיזעהן גוט גאנץ האט ער .אטעות ? פאלגין

 • זיןי פערלאזין ניט מיר יף1א אמאל גאןז שוין ער װעט ,פאלגין עױםטען ךעם
 דאך איז ,גלויבען מען,קען װיא , גיישטעלט חופה האט ער אויפ װײטער אינ
.צומאכין װאם ניטא געוויס שוין

,(דראל׳ען)שטךאםין איו־ט זאלט איהר ;העלפץ מאל אלע איהר,קענט—
 עביר;מ איהם איהר וועט , הולטײקע ךעד מיט גטין גיט זיןז װעט ער אויפ אז

• ײן1 נחלה
 מיר אן רײןז איז,ער עלםטין :כלכ , אגאר וויא ,גאר רעךטט דוא !פײ—

 ניט איןד געפק צװײטען אוג ;נאםלעדםטװא מײן אין ניט זיך נוזדײעט ער ;א׳י־
 ,אמת־ .נאםלעךפטװא לישאיען פאר ךער איהס זאל איןד ,יס1גר אזוי חטא דעם
 דאס ,אנאךי־שרףט איז גיטאן ךאס האט ער אויפ , לײקגען ניט ךיר װעל איך
. אײ אײ ניט ךאס איז װעגין ךעסט פון אפער ;א?לײכער'שידוך ניט איז . . '! 
.זאכען אזעלכע טרעפט עס .  ?נלטערע ליא צו זון מײן טיט זיך פארקןיגען אונ .

. ניט איך וויל ^הךען
:שטעלע^דיג זיך כלב אגע^זךײא ניט אײך.ךײדען םיט איןז זאל װאס—

 אונ גיגאנגען ארויס ער איז ו־ײד דיא מיט .געװעפט יס1א גאר שוין זייט איהר
 איןי ,גייענדיג ארויס ער זא^ט ,נו . טהיר דער םיט אנןלאפ געגעפין ל־״אט
 ניט װעלין מײדעל מלמך׳ס דעם מיט לעאנקע ; איספראווען אלײן זיןד .וועל

זאמען. צו לעפין
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7.
^אךין פאר פאטער ןןײן

 הויז ךער אין ,צימער זײער אין פוײדלען מיט לעאן געלאזין האבין מיר
 זיינען ״עס וויא געהעךט האבין זײא ,חוןה ״זײער ^עשטעלט האבין ךיא ׳װאו

 דיא געוויס זײנען דאם :נעןאגט האט לעאן אונ איזווא?וצ;קעם געפאלין אן
 איז וויא .א^ז נאך גע־שינןט האט אופראװלאישצע מיין וואפ פעלה פאר

 געהאט אבער האט לעאן .ךריטען.קאפיטעל ךעם פון ?גן.דע אם בעשליבין
 געפארן אן איז ןאס ,אופראוולאי־שצע ךער געפאךין אן ניט איז דאס :אטעות

 בייא געזעהען האפין.עלםט מיר װעלבין ,שווער אימער לעאנס ,זעלדין בלב
.זילבערשטײן אלחנן
т ךער ,קןךץ איז דא :זיןי צו רעךט ,אלחגן פון ארױס איז .ער וויא. 

 זאןר ״עלשטע ךיא .דײםטעווען אלײן איך דאךף ,ניט מיר העלפט אלטער
 טאטער , מאמענט ךעם אין לעאן דער איין זיך געפי^ט װאו גיין ךער איך מוז
 װיים אופראוולאי׳שצע דער ,האלטין אב נעווים איןי װעל חופה ךער פאר איז

 טאג וויא קלאר־ איז ךאס .ןאגען ניט מיר רועט פאלןי, דער נאר,ער, ,געװיס
 כןװאךטיר װאוריא נאו אכןװאטיר׳ בעזאלגט אים פאר האט ױדקע דער אז

ט, איך וױיס איז  יעצט איז דױץ יודעל ךער אז ןקלאר, או־יך איז דאס נאר ני
.ישפיךען דא מען .ךאךף ,איט ?ײא וועט.זײן ,ער אךער אים .בײא

״ גאס ווינהןעל אין געישטעלט זיך האט נןנוארטיר ױדעלם צו אוועק איז ער
 ,מײךיל הױז ךיא געגאעען יס1אר איז ?גס ,מינוט צעהן בײא נע'שט»;ען .איז

:פלעגט אונ צו גײט
? הײם דער איז דריץ —

״ מ י -
.זילבער־שטײן אלחנן צו געחפין אים האט מען אז ,אידזם זאג ,גײא —
הײנט יגעזאגט האט .ער :זיא ״עגטפעךט ,.יעצט געהן ניט וועט ער״—

 דא װאךט .ער ,גײן .ניט ^עךגעץ אין הישט ־ורעט ._.ער אז ,פליא דער אין
.אײמיצען אויף

:זעלדין זיןר פײא טרא?ט ,נױא - . נעאננען אװעק איז םײדעל דיא
 1 איך לאם נוא :אײמיצען יף1א װאךט ̂ער ,הײם דער י.עטצט איז דריץ
. װאלטען אויןד

 שוין איז ?גס .שטו^דע פירטעל ךרײא פײא געװאךט אפ האט ער
 אינ אץװאםציק אײן אנגעפאהרען איז ?גם זעט ?נר ,פי^כטעל גוט ביווען

 אראפ איז אאינגעל .װאהנונג דריץ געבען גי־שטעלט אפ זיך האט אונ
 באלד איז אונ ,שטופ אין געלאפען ארײן איז איזוואסציק פון געשפרוננען

גלײך )ח״א( כהן דער
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 $ פלעגט אונ ^עלאפען צוא איהם צוא ;לײך איז כלב .צוליק ארויס גלײך
דריצען? בײא געטאן ד־א האםטו ױאס

.גראב ניע^טפעלט איהם ̂ער האט ? אײןי ?גס אלט וואס
 דעללאנגט איהם האט בלב .מיר זאג אונ פאפילאםען איױף ךל נא —

• לןאפעיעצנע צוואנצינ ךרײא
איהם נןען אץ־ ,מאן אױנגעל :זאגען אייך איך הןען עך?ט אט —

צוא איהם .על ;אל אולל צעהען אז זאגען איהם נעהײסען מיר האט ,ניט
פעלד אפאל טיט אקאלעטע שיכןען

? הין װאו —
 זאל .על ;שטאלט פון הױז לעצטע דיא ,װענ פעטעךבוךגער יף1א —

גאלישעל. שמעון פרענין
 .עס :אולזר דיא אקוק ניט כלב .געפאהלען אוועק איז אימעל דער

איז אוג איזוואסציק איין גענומען ?ל״ײןד האט ״על צעהען׳ האלב איז
.געפאהרען אוועק

/ טיש ארום איךען זיטצען щ זעהט .על . נעגאנגען אריק איז כלב״
 מען .פאךבײפען אונ משרף פלאשין אנגעשטעלט איז ?נם וועלכען יף1א

.פלײליןי איז מען ,לא?ט מען ׳ קט;טרינ מען ,עקט . גיט האט ״קײנעם .
 ליפען ךיא פאלביםען נאך האט ,על .גיגאנגען ארײן איז .עם װער ,געאלט

 .. געטאן אפ שוין איז זאכע ךיא אז פאלשטאנען ישוין האט ?גל ;װאוטה פאר
 האפליככןיט אוים ישטיל גיװאלין זײנען אלע . אלױם.עונטגעגין איהם איז לעאן
.העפליןד זעהר אונ ישטיל אננעפאנגען האט כלג .לעאן פאד

? א#ײנק אין ? אהעל רוא קוסקט וויא ? דא ביזט דוא ,לעאן —
— щ נעמאבט זיך האט . . ̂ר .^נטפעלט ,געמוזט האב איןד . . צוםישט .

.געפאסלען אױין ניט אהײם נאך ביזט רוא — . גיזעד»ען ניט גאן־ .
.פלײ;ד מיט ;טאטען ךעם מיט זיך . . אין געפאהרען ארײן ^לײך .

.אשײ^ק . !פוי .
געהאט האב איך :'שוועל ליבעל ,געצװאונגען גיװען בין איך —

.כןעגען גיט דאס איך וואלט דעלהײם אין וואס ,טאבין צוא אגעשעפט
 אפײגע ניט איז כלב, זאגט ,איהל מיט ןיך היט ױאם-טען אזאך —

.זאכין פײנע _קײנע ניט טאן ניט ךאלפין םע^ישין פײנע אונ ;זאך

 לעאן זאגט ,פײן ניט איז װאס אונ פײן איז װאס גיט ווילסען מיר —
 קוטט אײנעם בײא וואס :ךעות פיל מיט װעלט אנלויפע איז щ :גןאלט
 אלט דעם אין נײאישפיל צים .פײן ניט צװײטען דעם בײא איז פײן אוים

7 זיטען גוטע מיט ,אקלונע ׳ אשײנע אפלה וויל התן דער :אישידוך פון
א אונ מיט ,פאמיליע אלײכע סיט פעלביגלען זיך וויל חתן פון משפהה ך

אידט מיט דאך דאךפין זײא ךען ,ניט זײא אךט נןרן דעמ פאל אונ ,;חופ
ניט )ח״א( כהן דער
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 ײן9 װאס ,געישמאק איק גיט האבק בייךע אז ,מען זעהט אט ;לעגיין ניט
.איז פיץ ניט וואס אוג

 ,קראנקע ך פאר אקאמפאניאנקע פאר אנעליפטע נעהמען מיט אןער —
. פיין איז ךאס אז זאגין װעט ,עס ווער ׳ ניט אױן־ איןי ווייס , ?וױא

 ציא לײז װיא אמיטעל װאר דאס אז ,לעאן ווײטער זאגט ,אבער —
 אויך איך וףים ,נאוויאזעװען איהם וויל מען וואפ ,אצרה גאך פון ווערין

נאר וױים ;עגער אױפ ,אונרעהט אײן איז ךאס אז זאגין וועט ״עפ װער ניט
. אצרה פאר איז דאם װאס נוט Т Т ־ — ▼V

שוין איז דאם !אא : װאוטה פאר ךאװען ילכ גענומען האט !אא —
.פיל צוא . ךא זיינען רא ;.קאמער אזײטיגען אין קום ,לעאן ,הער .

• טעלשען איןעריגע
 לאזען :אדרבה וױל איך ;שנןריוואיען צוא ניט זיןי האפ איך —

 פלייפק װיל איך אונ ,געשיכטע ךיא ,קלאר אױף וויסען םענשען זייטיגע
.וועלט ךער פאך גירעקט

 אונ אויגען ךיא מי־ט גלאט׳שענךג כלב אנגעהויפין האט !לעאן —
 נעליבטע ד־יין מיט גיווען פיזט רוא ,לעאן :צײנער דיא מיט #כןריצענךג

 ךר נןען איןד אז ווייסט דוא ,טאכטער מיין ,פרויא נןראנקע דײן נעבען
 איך אונ פעךניפטעט איהר האפין לופאווניצא דײן מיט דוא אז ,זײן הושד

.רןאטװעט^װעעאםטי פריוולעקײ?גן אײןי פןען
̂ט איהר —  פיטערין מיט לעאן .ענטפעלט ׳ ווילט איהר װאס טאן .כןע

 איהר האפין װעלבע ,ךאקטוױם ךרײא פון צײגניםע האפ איך :;נלגעו
 — / אטאג מאל פיר ךרײא אולז צוא גײן פלעגין וועלבע אונ ׳ בעהאנדעלט

 פון היקט דאס ,א־ויסצאהרונג אן נור געישטאךבין איז נןיאנקע ךיא אז
 ,רעךהײם פון געפאהיען ארויס איז זיא וועלכע מיט ,ןןכאנקהײט זעלןע ךער
. נאטאךױס ב״ן בע'שטעטי?ט זײנען צײגניםע ךיזע אונ

 צוא וואפ גיהאט ניט דארויף האט ךען.ער ,שטיל נעפליבין איז כלב
דאס מען איז וויא — :אננעהױבין װײטער האט נאכהער ..ענטפעךין

 נאך אהוךיש האבין חתונה זאל מען ,אידען העףן אט ׳ אונפאךשעטט אזו
 זיך האט מען װאס , אזעלבע מיט ? .וועמען מיט אונ !שטאלבין גןרויס דיער
 ךיא אין איהר פאר ^אך איג / לעבין ווײגיפ דער פאר ט׳יליבט איהר מיט

!איז דאם אש.קאנדאל פאר וואם אידען פאלשטײט איהר .אױגען
 איך האב דאם ,שטעלין צוא חופה געאײלט זיך האב איך װאם —

 גאגץ האב איך ךען ;אינטליגעס אי;ערע פון וועלין צוא לויז געאיילט זיןד
 צװײטע אייער מיט פאךררײען וועלין מיר װעט איהר אז ,געװאופט גוט

 ךיא — זאנט איהר וואם אונ .אגעזוגטע יניט אויןד איז װעלכע טאקטער
 פון שוין יט1?ר װיךנןליכע מיינע וואר זיא אז ,וןיםען אידד זאלט ,געליגיטע
גןאר האט אינטריגעם אימגרע מיט איהר אונ ׳ דעם פאר ;אהר /גטליכע
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 נעזא?ט אליין האט טא?טער אײער .צערױסען בונד די־זען ;אהרען צווייא
 פאר איהר ךאס שטךאפט גאט אז ,געפינט זיא אז ,קראנקהײט איהר אין

 זיא אז גידאןנט האט זיא ;געמא?ט ךא האט איהר וואס אינטריגעס אימנרע
 זיא האט גופא ךאס אונ .זינד פאטעךס איהר פאר קךבןזא פאר אװעק געהט
 נאך שטײט איהר אז גיךעכינט נאןי האט זיא .א?ריף אין געקריבען אײך
 גיבעטין מין־ זיא האט ,אינטריגע דיזע פאר עולפ יענעם אין אפצוקוםען פאר
לינקליך געװארין איז װאם זעלבע ךיא הײראטהען דולןא זאל איך  דולך או̂נ

.פעוזאועט איהר מיט זיןז זיא האט דאמיט אונ איהר
 אזא גיווען ניט גאר איז צפורדז מײן :כלב ־שרײט !ליגען איז דאס —

 אזא װייטער אונ .דומהייטען אזעלכע פאר האבין מורא זאל זיא ,נאר
.^ךהאלטען ניט איהר פון איך האב , זא?קט דוא װאס בריף .  זאלט איהר .

.חופה דיזע ניט ?ריץנאיע איך אז ,וויםען
 אונ ,לעאן.קאלטבליטיג זאגט ,פריזנאנע אײער ניט פעךלאנג אין־ —

 פאר ?רױא מײן גיווען מקךיש האב איך .דערינען ניט זין־ נוזױיע איןי
. אידען אמױן

? גיווען .קחשין מסדר האט רוער —
.כוזן אוטןראוױזילטער ךער , שטײנפעלד אהרן /ננטפעךט !איך —
? אזעלכעי ךאס ביזטו װער —
 ווער װײם יענער ,?*ר .שטפערט > געלאלען מי־ האט .עס ווער —

.^ענטפעלין צוא מחױב ניט איך בין אגדערע פאר אונ ,בין איך

? הרישאה אײן געהאט האםט דוא —
.ניט שלערעװאטעל הןיין זײט איהר ׳סוד איךענטפעךין־אין דאפ־וןעל —
 אײןר מיט אונ ,בראדיאגע ,אברעכענען דיר מיט זיןד וועל איך —

.איז זעלדין כלב ווער וויםען מיר בײא װעט איהר ,אלעמען

 איהר וואס טהוט ,לעאן שלײט ,ךךאהונגען אײער פון לאך איך —
.מײנע יעצט איז פױידעלע ו ווילט

 זיא איז ,טומיל 'גוואלךיגען אזא העךט דער האט זיא װיא פרײדע
 ,זאגט אונ האלז אפען לעאן געפאלען ארויף איז ,.קאמער איהר פון ארוים
 פון ךאס טהוא ,דיך בעט איןי ,אזױ ניט ךיך עךגער ,לעאן ליבער
.רועגין מיינט

 שטײן געבליבען .ער איז ,,זעהען ךער איהר האט זעלדין כלב װיא
 ךאפ שײנהײט אטרײפעגע פאר װאס ,זיןי בײא ער טראכט ,א ,פערפליפט

 איהרעט פון געאפפעךט פי־ל אזוי זיך האט ער וואם גיךעבט איז לעאן ,איז
.אוננליכןליןד דאדוךןד אבער איז טאכטער מײן ! װײא אוי אבער ״ וועגין . . ! к , פאטערז אועלקליכער אךעמער איןי!

אנישױיא גיגעפין ער האט !םײנע טאקטעי , מײנע טאכטער א —
אוג )ה״א׳׳ כהן רער

- 42 —



 איז׳ אוג ,טהיר ךער מיט אנןלאפ נעעפין ?גר האט ,זייןץ אפיטעוען אוג
. געגאנגען ארויס

 זײןןר מיר טהוט ער ,פרײדע זאגט ,זײער מיןי ;אמערט ער ,א —
ע ; לײד ♦ אונגליכןליך איז אגךערע דיא אונ פערלארען טאכטער א״/

 גראפעס זיין אפעו ;לעאן זאגט ,פעדױערין צוא איז ער יע, —
 אשלעכטער אפער עראיז ,איהם מיט לײדען מיט אללער פעךךךאנגט פענעהמק

.בעדויערין צוא וואם ניטא איז עס אונ ,באראנןטער אין מענש
 צוא אב פערד אפאר מיט דריטץ װדיל אנגעפארען איז דארױף פאלד

 גארשעל שמעון ער(שײנר דעם . הןװאךטיי זייער אויף פאאר ױנגע ךיא האללען
 אױף נאכט אגא^צע הולען ךא .קענען איךען ךיא אז ,אנגעזאןט ער ,האט
 דאךטק :כןוואךטיר זײער או־יף נעפאהרען אװעק זײנען זײא !ךעכענונג זיין

 ציממערין 12 װאךען עס ,אךךענונג גוטער אין אלעס 'געפונען זײא האפין
 הע?םט װאר פרײדע ,גע׳שמאק אפײנעם מיט טאפעציךט אינ געמאפלױט

 פעמיהונג זײגע פאר אפנעדאנלןט פרײנךליך זײער דױטצק האט ,פוידען צו
.זײן צו דאננןכאר איהם פעךישפראכען איהם האט אונ

, לאמפען האגד אללער מיט פעלױבטען אלע װארען צימער ךיא
 פיר שאן פא?ט עם וויא זײא פאר כעוייטעט שוין וואר אןענדבראט אײן

 ,קנאפע אײן אינד זקעבען אײנע םאגד, אײנע :פריפלוגע ךיא .אפענד ךיזען
 מען וואס ,פאלנען צוא פעױיט צימער פאךךער אין געשטאנען שוין זײנען
. הײסען _זײא וועט

 איפער געאךעמט גענאנגען ארום װירער זײנען פרײדע איג לעאן
. ציממערן אללע

 אקום איהם צו פרײדיל זא?ט ,טײערער מײן זעהר, ךיר דאנק איך —
 מיר איךהאפפע ׳ קליך:גלי בין איניגסט,איך מיך ליבפט דוא אז ןעה איך :נעבע^ךיג

.גלינןליך זיין לועלין .  געלאזען אוועק איהם האפ איך !פאטער מײן ,גאט אך אןער .
.בעישולדינק געוויסמיך וועט ער פעךצװײפאננ, גרעקטען דער אין .  רוײסגאר .ער .
.יעצט בין איך גליכןליך וויא אונ ,פאםיךט האט מיר מיט װאס ,גיט

 אלטען ךעם אױפזוכען מאלציק דעם געשיכןט אוועק לעאן האט ?לײך
 גענומעןיאײן ווײלע דער האט ער אהער. איהם בריינגען צו אונ עםטױן

 זילבערשטײן אלחנן פאטער צו.זײן נעפאהךען אװעק איז אונ איזוואםציק
 איהם בײא בעטען צוא אונ פאםטופאק זיין פאר ע^טפעךען פאר זיך

. פערצײהונג
 מיט פאךפרײנגען געפליכען ווײלע ךער איז ,ךינער טרײער אלס ,ױדעל

 'פױידעל האט פרײנד 'הויז אײנעםי אלס .קומען וועט לעאן פיז פרײדלען
 זיךמיט האט זיא וויא ,לעאן מיט געשיכלע .גאנצע איהר צײלט דער איהם
 ו געליטען האט זיא וויא ,ענטזאגט איהר האט ער וויא ,פאכןענט •־י־הם

 האט ווידער ער .געקוםען זאמען צוא וויךער זײנען »ייא וויא נאבהער ,־.
איהר )ח״א( בהן דער
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 זי׳ין פון צײט גאנ^ע ךיא נעלימען האט לעאן וויא ,אפגעישילדעלט איהר
 אין וואר ער יויא ,ווײנעגךג געפינען אפט איהם פלעגט מען וויא ,חתונה

 מאנכעללײא נאך אונ ,געשיכטע טרויעליגער נאגצער ךער פון פערצװײפלונג
. פערהעלטעניםםע

דואטדער־ עו ׳פיײליך זײער לעאן געקומען אי» אװם איעזטונךע אין
 האט ער וויא ,קומען זיין מיט עךפרײט זיך האט פאטעי ךער װיא ,ציילט

 איהש האט ער אז .ג;לעט פרײנךליך זײער אונ קוםט צו איהם מיט זיך
 דער מןןיװאונגען וואר ער װיא ,גיטאן ךא האט ער וואס ,ערצאהלען גענומען

 אונ איהם מיט פאםירט האט ;נם װאם געישיכטע נאנצע ךיא אויןי ,צו
 גאר דיױ צו האפ איןי :גיקנטפערט איהם פאטער דער האט —,פױידלען

 גוט, זיין װעט אײך אז אונ ;פרײדלען דײן מיט פליכ־ןלין־ .זייא ;זון מײן נישט,
 אז אונ זײן וועט י1אז אז ,גיךעכינט קךיער האפ איך .נ־ט אויך מיר איז

 קוראזעט כלב וואס װײטער אונ !מזל מיט זײן לאז :זײן דאךפק וועט אזוי
 לןאזאנעם צום אצעטעלע ךיר נא . אפױה האט ער אז , לאך מיר ווײסין ׳ זיןד
 אויןי איהם פאר שױן האםטו אט . הרשאה אײן געפין דיו־ זאל ער ,רב
.פירכטען צו װאם ניט

 איהר פײא װאר דאם .ניים דיא פון פךײליך העכםט וואר פױידיל
א דען .פלײצעם ךיא פון אראפ אפאלקין וויא  זיא האט פוחנט גאנצע ך
 מםפים איז ער אז ,גוט זײא איז ער אז אונ ,אלחנן אלטען דעם פאר נאר

 ,נעזאנט אױך איהר האט לעאן ? מעהר מען דאךף װאם ,שידוך ךעם יף1א
 .זייגע וויל ער ; איחם צו קוטען מאךגען זאל זיא :פעללאנגט פאטער דער אז

• לעלנען לןעננען שנור נײע

 האפין זיי .גליה זײער פון גיפפעל רעם אויף װארען פאאר ידנגע ךיא
 טיט יך1א זײא מיט האט ױךעל אונד ,פראט אפענר עםען גיזעצט זיך

. געשיפײזט
 נאןי נעישיכןט האט מען װעלכען ,אינגעל ךער געקרמען איז פאלר

 ערישטע די פון ;גיפינען ניט אידט ^קען ערז אז געזאנט, האט אונ ,עםטרינען
 אין ארויס ער איז ,איךינע אלטע אײן גיזאגט דאר^ין איהם האט ,גןווארטיר
 איז ער װאוהין ; טאקטער זײנער פון פעךשווינדען דעם נאך ארום אמאנאט

 אפאר אננעװיזען איהם האפין זײא :ניט ישכנים דיא דאךטין װײסען ,ארוים
ז וועגין פרעגין נאך קעןי מען וואו ,ערטער אי ר ע - ם׳ ה  ׳ ניווען דאךטק אי

ניט אויך ווײםען דילע אונ

 איהר .נאבליכט דיזער פון געשלאגען ניעדער געפליפען איז פרײדעל
 טרײםטען ניט זיך־ כןען ;גליק איהו זעהען צו ניט הןען ̂ער , ניטא איז פאטער

 %ר איז װאו . איהר ליפ צו געיקטאנען יס1א איז ער װאם ,צ_ער אלע פאר
 לןראנק געלאזען איהם דאןי האט זיא ? נט־געזו אין /יר ?אקט וואס ? היי^ט

אונ )דו׳א( כהן דער
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 יל״כט9 אונ ,גענוןעץ צו ניט כןלאנהןהייט זײן האט צי וױיס גאט ,שװאןי אזנ
.געשטאךפען גאל ?גל איז פילײכט אונ״ ׳ ווייא א . . .

 ו־דעט מארגען אנדעלם ניט ,מאלגען אז ,געטךײםט איהר האט לעאן
 אונ םענטשען צנואנציג שיכןען פאגאנדעל מאג ]על .זובען אױף 'שוין אי־הם על

. געפינען שויז איהם וועט מען
 אונ .בעייחשט וױיניג ורעגען דעקט פון איהר האט פןױיםטוננ דיזע

 אץ ו חופה איהר פון ;א?ט פרײליכע די/ע ,נאכט דיזע פעלגלאקט האט זיא
.אונרוהע ךער״ןראסטען
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♦, וועניג זאגט אונ פיעל ךעךט יא
 ײא3 אײנגע/גזטעלט זיך־ האט נײען אוהר פריה דעל אין מאךגען »ויף

 פעי־ איהם פון האט /גךםטער ךער וויא , שבלינפעלר אהלן זילבעלשטיין לעאן
 / פערלעגענהײט אגרויםע אין לינען זײא וויא . געהאךט ער האט רא .לאעט

 שטײנפעלד .אײן זיך געפי^ט עסטרין אלטער דער װאו ,ניכט ווײםען ןײא װאס
 ,היגער ניט.קײן בין איך חאטם .זוכען « יף1א איהם , אנגענומק זיןז ד»אט

 נאןו וועל איך :זוכען צו . איהם רויא װיםען אין־ וועל װעגען ד־עםט פלן
 ?גר איז פעךישפרעכען דיזעם מיט .מלמךים רי ,קאלעגקז זיינע ב״א פלעגען

.געגאננען אלזיס
 אװעק פרײדלען נןיט לעאן איז ,פריה^זטיק נאןי אלוס אישטונדע אין
 דארטען .זילבערשטײן אלחנן אלטען דעם אוויזיט אפשטאטען געפאהלען

 ^טצינןט װאר אלטער ךער .אױפנאהמע פױינךליפפטע ךי געהאט זײא האבען
 אײגעגישאפטען, אלע ךי געפונען וןירכןליך איהל אין האט ערזי :שנור נײע זײן פון

 טאנטע זײנע . םאכען ליך(גלי־ מאן איהרען .קען פװיא אײגע װעלכע מיט
 וױיסען» מיר וויא ,פאלט;ע ךעל פון צופךיךען געװען ניט אייז זיא חאטס ,ױיזעל

 האט ,אויסהעפליכק״ט װעגען דעפט פון ,שװעפטעל כלבם װאל זיא דען
. אויפגענ־מען פײן אז־יך זײא זיא

 פלײגל• ם:יפ1א זיך האבען ,אעזטוגלע עםעןײאפגעז דאלטען זײגען דיא
 ,אײך ווינטש איך : אלטעל ךעל זאנט אפשיל ?ײא אוגטעלהאלטען ליבקטע

 וועל איןי אז ,איך האף איצטעל .פלײדע אונ גליק פיל ,קיגדעל יטיינע
 ״פון אוךזאכע ך געװען איז / זון מײן ,צעל דײן דען’װעלק, •געזונט ־שוין

. לןכאנלןהײט םײנער
 זיך האבען זײא .בענאנגען אלויפ עינען אונ צוקופט זץ האןען זײא

 ^לםטע ךי אויף פאלען געהײםען האבען אונ איזװאסציק דעם אױף .;ג/נל״עצט
קמאלטיל )ח״א( כהן דעל



 ניטא״ ךאךטק איז ,על ,וױיםען זייא חאטס .עםטלין אלטען דעם פון הןווארטיר
 אלטק דעם אינעל״ אױסנןינפטע נענוי/גרע ׳ גערעבענט »ייא האבען דאך

.בעלןאמען צו
 געהאךט האט ,געװאה^ט האט עםטרין אליה שמעון װאו ׳ הויז לאם

 • אלטע ךעל מיט עםטלין פעלוףינט דואט האלפע אײן : פרויא אלטען איינעל
 פױידעלען מיט לעאן .׳גןכגים נאך געוויעט האפען האלפע אנלעל ךער אין אונ

 .אצימער נאןי אין אלײן זײנען אונ אפאללעלצימעל געגאנגען דולך זיינען
 ,פים די ,אפעט אוייף געזעסען איז ,הפיתתע פ?ןל ךי , פלויא אלטע איינע

 אויף פיייא ךעל ;אשטול אן אנגע׳שפאלט ,אליין זאכןען אין וואלען וועלכע
 אםיטצעמ* נעטראנען האט זיא ;ישיןד איהלע געשטאנען איז .?יךךע ךער

 האט זיא ;אלט זימגל װאר געזיןט ךאם ;יאכןעל אקאמעלטענעם מיט גןלײד
. חומש טײץ לעם געלײןןנט אונ נאז אפען פףלען געפזראגעץ
.גײענךינ אלײן פױידעל זאנט ,פאפיוננןע ,אײך מאלגק גוט —
 איהלע זעצענךיג אלויף נוט ׳ אלטע ךי פרענט ? ךאם איז װעל ! הא —

.י איך זעה רואם א : איהר איויף נעפענדיג אקוק אונ פךילען .  פױידעלע .
.טאקטער מיין . . !

 װיא , אײך ליגיט װאפ ,פלײלע זעלפע ךי , פאפינלןע ,יע —
. מוטעל איינע

. הימעל אין גאט — .  וועךט ניט פין איך !פאלמיגעל דעל טאטע !
 מיטען שאקלענדיג‘ אלטע די זאגט ,מאנען דער צו נאמען הײליגען זיין

 יענער פון נעקומען פיזט דוא :שויפ אן פינגער די וױשענדייג אונ כןאפף
.פעוױינט שזיין ךאך ךיר האט טאטע דײן ? פרײדעלע ׳ ױעלט

! טוב מזל : מיר זאנט ;פאפינכןע , געהאט דןתמח האפ איך —
!גאט שטארלןער !גאט גוטער !געהאט לזתונה האםט דוא ! הא —

 ךיא אין געלעגען פיזטו לאנג וויא .האפען התונה אלזז .קינד לןלײן אזא
 געהאלטען אלטער מײן ריר האט אנוקטען זיןי דאכט ? טא?טער ,ווינךלעך

 גע- אונ געלאכט האנשט דוא אונ פאטאלאק פיז געהײבען אונ כןאנד אפען
."פוםקע קארינעזא פון טאפאק געטאן"איעומעק זיא האט רײדענךיג . װיינט

• שטעלען צו פאר אײך ,באפינלע !מאן מײן איז דאם אט —
.הימעל אין גאט !מאן דײן איז דאפ !הא — . . אגוטען פאר װאפ !

און־ מאנען דער צו נאמען ז_ײן רועךט ניט פין איך !האפען מיר גאט
.געװאשען .  מאן עלפטען מײן צו פאהאזע גאר איז ,ער ,אצוקאװעפ קוק .

איהם זאל האפען .ער זאל ״עד־ן גן אליכטיגען ׳ הישלים( עלױז) שאל אלעװ
.איד .עהרליכער אײן געווען דאם איז אי > זײן שװער צי ניט װארט מײן

? איז טאטע מיין װאו ניט איהר װייםט ,פאפע —
 װאם ,הערענךיג ניט אלטע דיא זאגט ,װײבעצנןע מיר זאנ אפער —

? האאלפאצד דץץ דאם איז װאו :טאכטעריל מיל ;אג :נעפלעגט האט זיא
װאו ׳ )ח״א( דעלכהן



א ? ציפיק דין איז װאו .י טאקטער אידי׳שע א דאך ביזט ת .  ראבען ב־שײנע .
 .קענען ךער ניט מען כןען יאןזוען איצטיגע חלעבען ,הרבים( )בעונותינו

.אמייךעל. װאפ ,אװײבעל װאס אטק ליבען »יין װעךט ניט בין )אץ־ ״ער .  נ
.זײן טויחל דאך װעט מםותמא מאנען( דער צו . • גאט גוטער .

? איז ?זאטע מײן װאו ,זאגען ניט מיר איהר .כןעגט ,באביננןע —
.־שטימע אהיויכע מיט פויידע פרעגט

 ו טא?טעריל ,שטײטם ■' איז טאטע ךײן װאו פרעגסט רוא !הא —
.טאטען רײן אן נעהאט חתונה האקט חא . .  לער צי ךר האט טאטע דײן !

. געפיהלט ניט חופה . . .ליכטען ניט דיר יף1א ךאס זיןי וואלט איך !פע ! . . . 
 אפען געהאלטען דיך האב איך אז אנוסטען װיםען וואלט אין־ אז ,אי

א פאר אעעפאטשט דױ איך וואלט ,האנד  ג העדיעי הע חלעבען ,מעשה ך
 ♦ • • פין.קאנאפע געפאלען אראב ביסט דוא וויא אנופטען נעךײנפ׳םט דוא
.חלה געבאקען .ןעמאלט האט הישאם( )עליה שלע אלע מאמע דײן .  אי .
 האט מעךטער ךיא בײא .נשמה אכשרה ,אידינע אטי;ערע געווען דאס איז
.טאפאק אישםעק געטאן זיא

.אײןי בײא פלעג אין־ וואס .ןגנטפעךט ,באבע אבער —
,הערע^דיג ניט אלטע דיא פרע;ט ? אלטען דײן םען רופט װיא —

. געפרעגט האט זיא װאם
• לעאן —
 מק רופט וויא !פע ? אנאםען פאר ךאס איז וואס ? לאן !הא לאן —

. ? אידיש אויף איהם
!ליב —

ךליטען מײן פון גאמען דער דאך איז דאס ,ליןציק ליב! ׳הא —
.מאן . ̂ער . .אויגען ךיא פאר מיר שטייט . . האלט מיר ךאס .ער חאט אי .

.געהאט . . . א לייעצקע געקומען איז !  ?יא זאל ןנזברו ׳שמו מח ,מכשפה ך
.וזבלה( ישמה )ימח וועלין .  מיט איז אונ.ער אכיישוף אבגעטאן איהט האט .
.געװאיען ^נטלאפען איהר

זעהסט רוא ;דאגען פון אװעק לאמיר ,לעאן אפ זין־ ריפט ,פרײדעל —
איהר פון וועםט דוא .אזײט אן זיא פעךנןךילט רעךט מען װאס אז ,ךאך

.גײן ךער ניט טאלק .קיין
 חאט באבע! שטיל. ךער אין זיא זאגט פרובירען, נאך װעל איך —

 ךאס ךא־ בין איך ? איז וואו טאטע מײן אבער שיײען: גענרמען ךא
. איהם נאך נעקומען

 ארויפ דאך איז .עד .איהם װײטען יאהךען טטע ? טאטע דײן I הא —
? ניט גאר װײטט דוא ; דירה דער פון

? דאנען פון ארױט ער איז װאם §אר —
וואס מיט נעהאט ;יט האט ;ער ? װאס פאר щ חײסט וויא !הא —
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 ךיא מיט זינמגען ניט איןד זאל ,אפילו האב איןי .געלט ךיךה צאהלען צו
 ,ער :געזאגט האט .ער נאר ;געןעטען ניט געלט דירה .קײן איהם בײא ,רײד
.ישלאגען איהש מיט זיןי איך זאל הײנט .אומזיסט װײנען ניט כןען

.חבעל 200 געלט געלאזען איהם ראך האב איך ,באבע ׳ 'שטײטס —
 געייען ךאך איז דא ? ניט גאר ווײסט דוא !געלד דיא .י הא —

 צו )כראנ;קעס( נןראלי״קעם אין ,ךיר איך זאנ אמעשה ,מעשה אגאנצע
.טאבאק אקזמעק געטאן זיא האט רײד ליא ײא3 / שרײבען

? אטעשה פאר װאס ,באבינקע מיר צײלט ךער —
 דוא בשעת צוריק ךזדשים ״עפןליכע פאר ,פריידעלע ,געךיננןסט דוא —

.געגאגגען אוועק .?יזט . .  אןער ביזט דוא ;אוועק גײט אקינר װאס מאלע .
 , פרײרעל ,לײקענען ניט ךיר וועל איןד .געקומען ניט אונ געגאעען אװעק

 מיר האט ליבציק מיין וויא אקוךאט איז דאס ,.עולה אײן געווען איז דאס
 באךטיגער! ךער טאטע / צרךיק צװא^ציג;אהר אונ פינף פאר געווארפען אװעק

.צרות געווען ךאס איז אט . .  דעי וויסען ניט זאל לײב אידישע .קײן !
.פון .  :נא?ט מיטען אין משתמא זיןד סאפ איך ,.קינךעךלאך פאר זיך ^טעלט .

.ישרײען גענומען איך האפ וױיא אוי , ווײא י1א ניטא איז ליבציק סיין . . 
.אךפײט לײעצקעס איז דאם אז פאו־שטאנען האפ איך

.כןלים דער אין מײטער שיוין כןריפט זיא :לעאן זאגט ,שלעכט —
. פרײדע שרײט ? געווען איז װאס טאטען מײן מיט אבער —
געװאוםט/ ניט האט ער״ ,.יע ,מחישטיתן ,טאטען דײן מיט ! הא —

;נא?ט דער אין אישטיק גיװען שו־ין איז .עס ,כקלערין צוא איבער װאס
פױידעלע :אנװאלד מיט אהײם געקומען איז ,גאסין אלע געלאפין אויס איז

אן־יבער איהר איבער איז מען !ניטא איז מײנע פױידעלע ,.מײנע
..געפאחרען . .  געטראפין זין־ האט אמאל מיט £ טרונקען דער זיןי האט זיא !

 ?גר נסים; אויך דורות איצטיגע בעשײנפעךליןד טאכןע זעהט מען ־אנס,
 צװייא טיט אצעטעלע ארויס פאלט אמאל מיט אשפר מסתמא גענומען האט

.בילעטין הונדעךךיגע .  איןז־ וויא :אײןד שווער איך ,פןעעזה אזא פוננןט .
 בא־שערטען מײן זעהען צוא זײן זוכה אזו איך זאל ,טאכטער אאידיישע .בין

אזא אט ,ניט ליגען _קײן אײך זאג איך װיא !לם1ע של 1ךבוג י1א ^קךב
מסתמא נעהמט ןיא ,װײב ךבורהס ךחע שלמה י?שךעןז םיט ןיווען איז מזגשה

. אפאפיר ארויס פאלט אמאל מיט דאפנען׳ טנחה כ,רבן .איהר
.פרײדעל ישױיט ? ניווען איז װאס טאטען מײן מיט אבער —
. הא — . .  I אגט — ? פאפיר אין גױוען איז װאס טךעפט הײנט !

 ?גט . אגעשרײא מיט אגוואלד םיט ךרויםען נעלאפין ארױם מקתמא איז ־»יא
 נןיין העלפט האנך אין גט רעם נעהאלטען זיא ד»אט : פאלפאלען אפער איז
/ פאך־שוואדין מיך איך האב אן יעמאלט פין .ניט בעט רןין אוג .ביט

]3?־рт דעם אויפטישען אנרערער אײן מיר מוז ,ךאבנען נעהם איןי
טנחה )ח״א( גהן דער
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..םנחה .  איך • • • לאזץלײגען ניט מיל ױעט פױידעל אט ? ניט מיר ןלױבט איהל .
 אהלק האב איך װאנען פון װייקט איהר .הבא לעולם חלק מײן בײא אײןד ^ןװעל
.לאװשלום מאן מײן?נלקטער :זאגען באלד א־יןר איך וועל הבא, לעולם .  האט .
.געטױקע^ט אויס גארז איז טאבאק טײנע ; טאבאק אשמעק ניט איהל

,לאנען פון א^לויפין לאמיר , ישלעכט :לעאן שרײט ! שלעקט -
• העלען אלע אין אונז פאלפיהלט זיא

. פרײדיל שרײט ? טאטען מײן מיט ביווען אבער איז וואס -
 אפולע ךל איןו זאל וואס :איבער ניט מיל שלאג !וואךט ,װארט -

 גימאכט האט אונ תורה אםפל געשריבען ד.אט מאן מיין ,בקיצור ,.ןױיןןן
̂ןיען געלאזט ניט האב איך אונ אײנגע׳שטעלט זיך האב איןי . אםװם  הןא

 אין תוירה םפר ךא פאל זאגין צוא געמוזט מיר האט ביז״על ,שלײבען
♦ הבא לעולם הלק זיין פון אהעלפט אװעק מיר גיט .ער אז ,אױגען דיא .. 
.אשידוך טאן איצטער ראס איןי וויל טאקע פאל ךעל אונ .  נאןו אפילו .

 פראנצױז גישעת װארום ,אלט גאר ניט יך1א איך בין נאןד ;אהךען טיינע
 ג;קאכא;>ט זיןר האט העסלס ריבע ;אםקע אז ,ױגענד אבלוט גיווען איך בין
 ער ,גאט בעט איןי פיהךען... אויס איך װיל וואם ;ע, .מיל..,. אין
 שױיבק זאל ער ,פאךפטיגען אגאטם פאשעךטין מיין צוישיקעז סיר זאל

 הלק אהאלבין כךגען ארויס יך1א איהם ״א9 זאל איך אונ תוךה אפפר
.חלק אנאנצין האבין איך וועל אט ,הבא לעולם

;פױידעל שרײט ! צעטעלע דעם מיט גיװען אפער איז װאס -
! צעטעלע וועלבען מיט -
.געפונען האט טאטע מײן ױאס -
 איבער האט ערי וויא :אלטע ךיא וױיטער זאגט ,.לע אהא -
 — ,רוהיג ווערין וועט ער ,איך מײן וואם ,צעטעלע דעם ^עלײענט

 ,שטײטס קול אפען וױינען אונ כןלאגין גענומען האט ,ער .ניין! ^רסט
 מסתמא ,יךיעה מײן אן נעפאהרען אוועק איז טאלטער מײן :.;ער שכײט

 לעאךבע ארויס איז טאפטער מיין ,אוי ! זאך אפײנע ניט דאס ךאך איז
 װיא גאר ;איז דאס וואם ניט אפילו וףיס איך ׳ רןנה( )לתרבות בראךע

.שאטען ניט מיר וועט אזו ,ניט ווײס איך .  דערמאנט אפער האט ער .
 װא;ד אן קאפףז ־עזלאגין גענומען זיך האט .ער .ווײלע אלע ווארט .ךעם
 מיין ו טאכטער ®יין :גע'שרי;גן אלס האט אונ האר ךיא זיך רײםען אונ

.ײעג כךומען אפען אוועק איז .פלײדעל .  זעהען ױקענט ניט האב איןד .
.לחמנות .זיץ .  ךיא טלײסט נאל — ,טלײםטען גענומען איהם האב איך .

 אז.ךא פאלשטאגען׳ האב איך .זעהען ניט אונ העלין ניט װיל על״ : װאנד
 אפ האבין מיל אוני ווײגען גענומען אוייך איןד האב ,גוט ניט ןגפעט איז

 אז געװײנט האב איך וויא אט ,אטויטין נאך וניא נאכט אגאגצע .געװײנט
,טאכטעל אױלישע בין איך וויא אט ,נעװאלפין אוועק מיןי האט לייבציק -מײן

זאר )ח׳׳א( כהן דעל



 י עולס של ריונו > זייװנ פעךטין מײן זעהען צוא זײן כה1ז אזו־ איך זאל
 איהםי האפ איך .ניט ליגען לףן אײןל זאג איף וויא !פאלמיגעל ךער טאטע

 דוא : זיץ צוא אוצרוהיג װאם ניט גאר האט .ער אז , טרײסטען ׳גענומען
 וואס — .געלד געלאזק איהם האקט רוא אז והראיה , קי־נד אגוט ?יזט

 איז ךאס :מיר צוא ?גל זאגט ,חיה ״ געלט פאר איז דאס װאם איהל, ווייקט
 ווײפ איך וויא צ_על פון וויפען אזו איןי זאל ,זונה( )אתגן שיינע אסנע לאך

 געציטעךט האט אז;יו־ ,איך ווייפ ךאם נאל ,־שײגען אםנע צוא חאט װאם,על
א אן ךילןלען צוא אן זיך  געזאגט האט ?גל אוג ,אשלא^נ אן וויא געלל ך
 אםנע. איז לאם װייל ,האפין ניט הנאה נןײן .געלל ךיא פון טאל ?נל אז

 איז זיא ,ישיינע אפנה אוױיפעל גיכןעצט האפ אין־ .זלנה( )אתנן שײנע
 האט.,על װאם .שמללם אין טאנ אלע גײן פלעצט אילינע אפשלה גױוען

 ד־עולאעט מאל אײן האט זיא פא־של < רױיס איןד או־יפ אםול אז ?' איהל צוא
א איז װאם נוא ,אלײבטעל מיט מאן ךעם  קט:קו װאם פאל ? לע מעשה ך
 לאנעךםטאג/ אלע פלא אונ ?לוין איהלמאכין פלענט מאן איהל אז ניט, מען
שפת? אף איהם פײא פעטין פלעגט זיא רוען

 איהל פון וועלין מיל אז ,זעה איך ;געהן לאמיל1 ,לעאן ’ קום —
 פאטער לעל אז ׳ שוץ וױים איך :גענוג איז щ נאל .דעךגײן ניט טאלק נןײן

,פעלצוףיפלונג גלעפטעל לעל אין איז אונ.על אפווינײעט שטאךק מיך האט
יוײםט ײעל חושל מיל איז .על .רועג נךומען אפען אװעק פין איך װאם
צוא ךיל ,יעצט דיל איך נעהם װאו !מײנעל פאטעל ,פאטעל א .װאם

? טלײםטען צוא דיך אונ ,או^שולל מײנע ^רקלעלין
.גײן צו אלויס טהיל ךיא גיעפינט שוין האפין זײא

 אײך ראך האפ איך ? .קינדעללעןז ,גײן צו אוועק זיך־ איהל אײלט װאם—
.טאטען אייעל פין עךצײלען ױקאגצעט ניט נאןז . .

. אזײט אן כןליכט ניט ;װעלטעל לאלע(ך מיל צײלט ךעל טא—
 אלזז וואם .אלטע ליא ווילעל אן הײפט , פקיצול מילא ,פנים פל על—

.פלײןגן אפולע אײך איך .  וויא ,פײנט האפ ,מיך איהל פעלשטײט ׳איך .
 ל.ער איך • העלין צו וואס ניטא איז עם אונ אונ.קײען פלייען וױיפעל לײטישע

.םכןלאלנע אינטערעם אײן צײל
.אוננעתלל אין לעאן ישלײט ,שוין צײלט לעל ישו-ין נו—
 װאלפין אלויס לופל, 200 אטךיא < נעלט גיװאלמךיא האט על !יע—

 עם. ,גיװען טנשב זיך על האט לעם נאך נאל .הינט ךיא פאל י$ען1ךל אויף
 דיא פאל זינליגק וועלין דיא אונ ,יימאצעפ געלט ליא נעפינען ראך לןענען
 אין .גילאפין אלוים איז אונ מאצטעל לעם גיחאפט מםתמא על האט .געלט

 .י גאט איז געלויפט ני :זא?ט אונ צוױק ניקומען איז.על אלום שעה אן״אלפ
אץ גיוואלפען אלײן האפ איך ; יך1א נעלד טױיפענע ליא פון גװואךין ןטול
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באבינקע )ח״א( כהן דעל



 איז דאס :אוייגען ךיא או־יף טלעלין מיט פלײדעל זאגט , באבינקע—
 1 הוצאה דעל אז־יף נעלאזין איהם מאן מיץ האט ךאס . נעלר פשלדז גי־ווען אפעל

 ךאם ביזטו וױא ,מייגעל פאטער !א א אז .צוריק קומען װעלין םיל וואנען ?יז
. וויךט פאר ניװען . \ ? טאטע מײן איז װאו ,באפינקע ,מיל זאגט .

 ■ פון וןיםען אזוי איןז זאל ,פאכןען שוועךע פון וױטען אזױ איןר זאל—
 . ניט בין איןי ,אױבעלםטעל ךעל װאס ,פאסעלטען מיין מיט טזל אפינסטערין

 ,װאו וױיס אין־ וויא —,צוש;קען רועטימיר ,דעךםאנען צו גאמען זײן וועלט
# אישמעקטאפאק? ניט איהל האט .איז טאטע רײן

? פאלין אװעק מיין נאןז אײןז בײא געוװינט לאנג האט ער—
־ פלעגט צײט גאנצע ךיא :זיןד דאלט וואכין עטליכע ? װײס איך !הא—

\ תהלים זאגין אוג קלאנען אונ וױינען אלס על
• ? גילעבט ער האט װאס מיט— • г  V • V Т Т ן -зр

'שטוב אין וואס אלס פאךקוייפט האט ער ,לעגין אזא גיזאגט שטײגעם— ;
 ; / אויפגעגעסין דאס האט ןגר אז .לײכטעל ךיא ,שפיגעל ךעם , אלמעל ךעם

ל .געהונגעלט על האט ,גיזאגט ישטײנעס
. געשלובצעט אונ געװײנט פאנאנדעל זיך האט פױידעל

* צום .וועלין נעװאהל איהם ,אלעטע ,איךען איהם צי גיין פלעגין עס—
 ■ האט אונ אפוהל מיט גיקומען איז ,צוזיך גענומען צו אײנעל איהם האט פוף

.געפיהלט אוועק איהם
־ לעאן פלענט ? ןגךצײלען צו ניכט גאל איהל האט מעהל—
ניסט גאל—
אווע>ן אונ גיגאננען אלויס דינען פלײדעל אוג לעאן I נעזונט זײט—

V ” ׳ גע^אהךען• ;
׳׳<
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ל^ךים פאר פלאן אגוטער ♦ בתים בעלי אונ ̂נ
ק האט עסטלין אלטען דעם .טעג פיל גילאפען פאלאיפעל איז עס , מ

 < האט ו ניישטאלבען על איז פילײכט :גילעכינט האט מען .נעפונען ניט נאןז
 < ניט דאלטען זיןו האט.^ל טאן ת1_קבל פון בוןד אין אשפלאװקע ניםאכט מען

 י גיהאפט האט אוג לוהינעל גיװאלין נאבױכט ךעל פון איז פלײדעל .^עפונען
.מאכען צו גלייןליך איהם אונ געפינען צו פאטער איהלען

 אלעי כהן נייער דעל ,בעקאנטעל עלםטעל אוגזעל ,שטײנפעלד אהלן
 לעאן בײא אײנשטעלין זיך פליהמאךגען אלע פלענט ,נךישין מסךל בעל דעל

 פלענט אונ;נל אויפטלאנע מאנכע איויפגעפין איהם פלעגט ךיזעל .זילבעלשטײן
* זעדדי )ח״א( כהן דער



 בע־ פעישטענדיגע .^ךידען צו איהם מיט וואר אוגלעאן אוילפיהךען גוט ןעוזר
 ליידיגע פיל גיהאט האט ער אוג געגעפין ניט נאך איהם ער האט שעפטיגוגנ

 פרויא דינער .שינןזאל זײן מיט פךידען צו העבסט געווען הײנט איז ער .צייט
 ךער אין רופל עטליכע געהאט אויך ער האט אליין ,געלט קט:גע'שי עו האט

 ער :שטעלע אפײנע יןריגק צו געהאפט נאך ער האט צו .ךער אונ טאישע
 ;פעךשפראכין איהם האט ער אונ ׳ גישעפטען פילע האט לעאן גיזעהען״אז ך«אט
 אלעס ךאס איןו האפ װאס פון אונ .שוין ״ער בןריגט זאלאװאניע וױילע דער

 פין איץ :גיזאגט האפ איך װאס , וואךט אײן ,יפון זיך ערצו ךעט ,בענקראגץ
 איןי װאלט ,גיזאגט ניט דאם װאלט אונ אטה־ם גיווען וואלט איך אז .אפוזן

 ניט נאןד וואלטין קינדער אונ וױיפ מיט איך אונ ,ארצה אין גילעגץ וזײנט פיז
 !זײנען איךעלעןז אווצזערע פאלק אטײערע פאר וואס .הרנגעךין צו אױפגיהעלט

 צו קומען זאל אונגליכןליכער אײן אז , פאף ךער #זײן ךען ען(ר כךפטען פײא
 מײן ;גיטאן ניט אויך.קײנעם איןז האפ רעה אונ.קײן ? וואךט אײן חךך אןליק

• רײן גאנץ איז געוויסען
 גאס איפערין אזוי ער גײט גידאנכקען פרײליכע אזעלכע אין פעךזונקען

 לעזער דער וועלכין ,פלעטין דיא ארום טראגט װאס ,אלטען דעם פעגעגינט אונ
._קאפיטעל עךםטין פון שויין פ׳ען

.מינע אפרײליבע מיט אהרן זאגט !אלטער ( אײך םאךגין גוט—
.פעקאנטער אלטער אײן ,א— ; . ? איהר מאבט וואם :אײך גוטייאהר !

 זײט .צוריק טענ עטליכע פאר וויא פרײליכער הײנט .עפעס מיר שײצט איהר
? זאט הײנט איהר

 װײפ מיין אי־נ ,זאט זעהר פין איף :אהרן זאגט !דאנקען צו גאט—
 קולץ , טאשע דער אין הפל אטליכע נאך האפ איך ,זאט דינען הךנד־ער אוג
.צלינןליך וזײנט פין איך

 איך רועל , אפלעט םיר פײא נעהמט טא נו : מסתמא < לאכט איהר—
. זאגט איהר װאס ,נלויכען

.פלעטען פינף ,פיר ,פלעטין ךרײא ,פלעטען צװײא געהם איך—
♦ לאכען צו װעמען פון ניט גאר שזיין האט איהר—
.ניט לאך איןז ,פוי— . .געלט אײך נאט ? אפלעט אײןז פײא קאסט װאם .
.תפל אהאלפע— V  : —  —

.לןאפײקק פופציג םיט רופל צוױיא אײך נאט—
אהענעמויל/ אײן מיט פעךװאוגדערט שטײן געבליכען איז אלטער ךער

 אױפ־ ךאךף ער ,אגאנד נאןד אשעה ר״ךין ער דארף אפלעט פאר אז ,ווײס ;גר
 נאכהער ; פלעט ךעפ נעהמט וואם דעם פון פזױנות אונ געלענטער שטעהן
 נעהמט ער װעלכע ,געלט דיא נאך גײענרינ שטיוועל ךיא צורײסען ער דארף

 אין שו־ין אונ פינףיפלעטיןי ער כןריגט דא אונ —, אפײקענו_ױיס(נ צעהן אפ
 ער װאר מעהר נאך . ;עהט ער װאס ,אז־יגען זײנע ניט גלויפט ער , מזומן

פעחואנדערט )ח״א( כהן דער
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 געהוגנעךט/ צוױק טענ ךױיא פאל האט וואם ,^מענש ךער אז ;^עלװאונדעךט
 »שטופע לער צו גיקומק פלוצלונג הײגט איז ,אוג?לי,קליך י1אז גיווען איז וואם׳

• עטליכעפלעטען נעהמען על.קעןז אז
 גיזעהן איהם ײא3 על האט ,נעלט ךאם געצײלט איהם האט אהלן פשעת

 וואס :פעלװאלנדעהנג מיט או־ים על שלײט ,א — ♦ אײנציגע פילעטען אפעכןיל
 פון ! געלד פיל אזוי גיזעדזן ניט לעפין מײן צײט האפ איןי ! האט איהל געלט

̂דאפ איהל זײט ײאנען  וועױן מען щ לײןי ? גיוואלץ לייץ פלוצלונג אזוי .
גניכה/ פון אדעל ,אגעווינט פון אדעל פלוצלוננ

 ניט פילעט רךן האפ אין־ וויילע ,אהלן ענטפעלט ״ ניט אגעװינם פון—
 האט ?יל מיט . גיט גנב _קיק פין איןד וףיל , ניט אגניפה פון אונ ;נעהאט

• אנס גיטלאפען פלאםט זיןד
.ניםים גןײן גיטא איז חילות איןיטי.גע !איהל זאגט ,אנם—
 יער אונ ,וואלט אײן ניזאגט האפ איך ;אזױ פאלט אפער איז עם—

.פלנםה ישעלי ליא גיעפינט מיל האט ו־ואלט V • • т  * т • ר • ו т : - - ־  т

.מוךה זיןד ן_ײט ? אמבשף ? ישם אפעל זײט איהל—
 איך װאפ ,װאלט דעל ניט ,אמכישף גיט ,ישם אפעל פין איך ניט—

 געלעטעט ךאך איך פין וועגין ךעטט פון ;װאךט אצויפעל איז ,גיזאןט האפ
• או־ואךט פון גװואלען

;פלײצעם ךיא מיט כןוועטצענדינ אלטעל ךעל .זאגט !פלאים , פלאים—
.אװאךט פאל ךאם איז וואם ,זאגין ניט מיל איהל גןענט

.וױלקען גיט אײך,קען פאל צוױיטען אונ ;גיט איןז ״קען דאס—
 איהלגעפין וואלט טאמעל ,ױיך אזױ ישוין,יע זײט איהל אז , -העלט

 מײן איטזונקט איז איצטעל נאל .אקלאנקען מלבוד אלעמען אײן פאל אנךכה
 גיוואלען האךץ אי;על מםתמא איז ,ניוואלין לײך זײט אידד אז דען ;פעטען

.אשטײן יויא
 ניט נאך האפ איןו לען ,־שטופע ךעל צו גיקומען ניט נאך פין -איןז

 איהר אויפ אונ ;אנךכה געפין צו גאטאװ אי]־ פין אלזא ; טויחענטעל ײן(ר
 ,זײן .קען , זעהן איהם וועל איך אז אונ אהין, אוועק מיןז פיהךט ׳ווילט
. מעהל גיבען איןי װעל

 אײעלגעפטין אײך האפ איך װאו ,אלט זעלפינער ךעל איז דאסז ;קומט—
♦ זײט.ניטגענאננען איהל אונ ,פיהלען געוועלט

 ?לויםע ךיא גען־געגאנ דוךך זײגען זײא ;נײן געלאזט זיך האפין זײא
 , לעפטס געטאן אקעהל זיןר האפין ,פולװאל לעם פאךבײא זײנען ,נאם

 זײא האפין דאלט פאלשטאלט, אין אלײן זײנען זײא פריק, אליפעלךעם ןינען
 צל געקוםען זײגען ,אזאװאוליק אין אףץ ןײנען ,ליננןם געטאן אקעהל ךך
 עלשטען ;שטונךען אפאל געמיעלט זײא האט גאגג דעל ,יקטיפעל ^ןלײן צל־

װאל )ה״א( כהן לעל



א אין געהן ארײן וועג אפען ער פלעגט צװײטען אונ ווייט זײער עם וואר  ך
.?לעטין מיט אנישלאנין זיןי הײזער

 זײער גיװען איז ,אבגיישטעלט זיך האבין זייא װאו ,־שטיבעל ךיא
 לעי פײא װאךען פענ^טער ךיא ;אײנפאלען בײן געהאלטען האט עם ; אלט
 זײנק זײא ,פאפיר מיט פערעוטעלט אונ יםגע?ראכען1א שויבען ךיא ,עךד

 עפ .טיף טרעפ אײניגע געלאזען אךאב ןיןי האבין זײא ;אינעוױיניג ארײן
 о צימערליך פיר גיהאט האט שטיןעל ךיא .גןאטהיג אוג שםוטציג אלעס וואר
 אךאב שטגקאטורלןע אמאליגע ךיא ,רויך פון. שװאךץ װאךק װענט ךיא

 ;שױן ?יןי פעךשטײט ,ברעטער אן עךד היילע וואױ פאםעםט ךער ,געפאלען
 I אױבין אײן גי׳שטאנען איז האנד ךע?טער ךער אין גײן ארײן פײן ,לןאטהיג גענוג
 שאזע אין אײגגעשמוצט פרויענצימער ךרײא געישטראפעט האבין פײא דער
 װאס ,ציםער ךעם אין ;גע־שאלטען אונ געזיךעלט ,גענ־ךיגט זיך האבען אונ

 זײא פרן אײנער ;גינײט האפין אונ שוםטער גיזעםען זיינען טהיר ע^טגעגען
 הײלע צװײא גיזעםען זײנען קאטהז אין ערד דער אױף ;הױך געזונגען האט

 צימער ךעם פון האנד ךעכטעו ךערי אין ,געשױען האפין אוג .קינךערלעך
 , צימער דעם אין .מאישין אפען גענײט האט אונ אשגײדערין גיזעםין איז

 גילעױן איז דא .גענאנגען ארײן זייא זײנען לינכןס אויבען ע^טגעגען וואס
 צוגיךעכןט שטוהלען״ צווײא אױף צוגעמאםצעט א?רעט אױף םאן אלטער אײן
.מאנער זײער גיזעהען אוים האט ער .אפײענעם פוטער אלטען אײן •מיט

 אין גײענדיג אריץ פלעטניק ךער זא?ט ,שמעון אייך מאךגען ג־ט—
? איהר מאכט וואס ; צימער אין

 פטור מיר פרן באלד וועט איהר ;משה ר׳ / נוט מאןד איך —
.װערען לײז אײך פון וועל איך אונ ,וועריל .ביטער ,ביטעי .״ ! . . ! 

. װעלט אשלעלטע
װעט איהר אונ געזונד זײן נאך װעט איהר ״ ישמעון ר׳ זיך שטאךכןט

• לע?ין נאך
 מיט בעגאסין זיך אונ הא^ד מיטין געטאן אמאך האט כדןראנהןער דער

..קבר ךער ;טרויסט אײן ניטא מעהר איז מיר פאר — ;טרעךין
 אכוטעלע לןעסענע פון גענומען ארויס משה אלטער האטדער ווײלע ךער

 ךאפ האט' אוג ,אפאפיױל אין לןלײנגעלד אפיםיל אונ אפלעצינען אפאר ,נוײן
 י געלעגעי• אלטענם דעם נעפען אטישעל. או־יף געלײגט אוועק אללעם
 ? ?ךיךער ליבע ,מיר איבער אנשטרענגען פיל אזוי זיך איהר דארפט װאם—
 ;גךאשען מלמדישען ךעם גוט גאנץ װײם איןל < לײט אךעמע אליין זײט איהר
 איהר אונ זעלביגע ךיא אב איהר וײיםט ,?רויט אישטיקיל איויף קויפ האט איהר

 מיר פאר גענוג איז עם .בנפשכם מתחײכים זײט איהר .אוועק מיר גיט
 ;בעזוכען מיך פרײנד גוטע אלטע מײנע פון רוער קרמען עם װאם ,אטױיםט

 דאך^ איך אז הארץ מײן מיר ריעט עם — בךיךער הילפע אײעךע אבער
г בײא )ה״א( כהן דער
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 ;זעטצען אניךער נענומען זיך ער האט ווערטער דיא פײא .נעהטען אײך .פײא
 איהםאײנגעגאסען האפין זײא געהאלפען. איחם האפין אהרן אונ מ־שה אלטער ךער

 אשט;קעל מיט פארפיסען אונ געטרונכןען אוים האט ער ;וױין אפעכער
. אפלעצין

? מאן ױנגער ךער איז װער —י
.משה ענטפערט ,אונזערע פון אײנער ווערין געזאלט האט ךאס —
 ךאם ,לעפין זײן צײט אונגל;קליכער אײן וועף־ן נױואלט האט ער —

. ? אמלמד הײסט .  פון סוף ךעם זעהעט אונ ,מאן יונגער מיר אויף קוקט .
ךן נאר ,נאסען ךיא רײניגט ,גךאפט״קאנאוועם . אמלמד טנ  איןל .מלמד ני

 אונ זלזולים געהאט האפ איןי ,כןנעלען פון לונגען מײנע פעךלארען האב
 איןי פין סיוף צום אונ —,קינךער ךיא אוגפון עלטעיין ךיא פון דמים שפיכות

 װאס ,טלמךים אךעמע ךיא —!מיןד שטיטצט ווער .עבזגת פנצר פעךוואךפען
 .זײא פון פיל׳ תלמיךים געהאט האפ איןי .הונגער פון אויס אלײן גײען

 מיין פון זאגען געלאזט זײא האט מען ;לייט רײבע פאראנען הײנט זײנען
 אויןש קונןען תלמיךים הײנטיגע דיא .אױסגעלאכט זיך זײא האפין — ,ילאגע

 פץ אנגעהעךט זיןי האבען זײא ;פעךךעךפער זײערע א־ויף 'װיא ,רביס זײעךע
 זײא מיט אוייף ןײא שרימגן , מלמףם דיא אױף כןךיטיגע משפילים נײע ךיא
 װעמען אונ - םשכילים פיינע הײנט ןײנען זײא פון פילע חאטיש ,חאר אײן .אין

. מיר קאזדו — ? פעךדאנקען צו זייא .האפין
;שטײנפעלד אהרן זאגט , נאהמע איויש _אײנע איהר זײט ,נוא —

 ;־שלעכט זעהר איז איךען פײא הנון־ דער אז ,זאגין מען הןען פ?לל אפער
 דיא פון געזונדהײט ךיא פעךךאךפען זײא ,אומגעזונט זײגען הדךים דיא

ק ; קינךער ױנגע  אטאלק אן תנץי לעךינט מען ,אםיסטעם אן לעךץט מ
.גי־שט גאר וואס.נןענען ,חךרים ךיא פון .קינדער ארויס קומען רוב פי .אונ;גל

 אײנער ,ןעה איך אז :כןראנכןער אלטער ךער זאנט ,זאגין אײך וועל איך
 אהנע גליך פע׳שולךיגען ניט איהם איןי דאךף ,פעהלער אײן געטאן האט

 איז ער ררעלכע דוךך ,אוךזאכע דיא נאפצופאךשען אהנע אינ לעגען איפער
 איג טיר צו געקומען איז אישכן מײנער :צכ״ש . פעהלער ךעם צו געקומען

 .אישויפ געפךאכען אויס איהם פײא האט אקינר מײנער אז ,נעזאגט מיר האט
 !נײן ..קינד דעם שמײםען נעהמען ?לײך מען ךאךף — ? איהר מיינט וואס
 .שױפ ךיא געפראכק איויס האט ער י1אז וויא ,נײן ךער פױער דאךף מען
 , א?לאכןען ישטײט פענסטער זײן נעפען אז ,נעפין אינ נאך פאךישע איןי
 געפאללען איז אונ צעפעט פאר זיך ער האט גײענדיג פארפײא קינד מײן אונ
 מען דאךף װאס איז .שויפ ךיא געפראכען אויס ער האט פאללענדיג אונ

 ען(פלאר ךעם נעהמען צו נאר ,.קיגד ךעם שמײסען ניט שוין ? טאן איצטער
 05? אונ ג־ענ איז חרר דין װאס ,מלמד רעם פעשולדינט מען .פענםטער פון
 דער שולךיג :ן-דערינ דען איז אטגאשעני; װסאנוטאךנאם אמגעזונט איז
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 מיט האבין מלמד ךער וועט ,צאהלען מעהר פאטער ךער לאז — ? מלמד
 ךיא מיןז עואינעךט ךאס .ציטמער רײנערען אונ א?ךעסערין ךינגען צי זואם

 צאהל זעלבע ךיא אויסאךבײטען געדאךפט האט מען :מצרים פון ןךך עבוךת
 אין מלמד ךער לעבט ווײניג ,נןלײבען יך1א ישטרויא אונ ,קראק צום צי־געל

 אונבעזאנען וויא !אחרר פאר גענין אװעק נעלט זײן גאר נאך זאל.ער דחקות,
.איז דאס

 אז.ער נאכהער .מינוט צעהן אױף נעהוםט פאנאנךער זיןד האט ,ער
ניט זעטצט מלמד דער :שרײט מען :װײטער ער’זאגט ,עךהאלט זיך האט

תלמוד אבער — ,ניט .ע?רי _קיק ״קען ערז ,תנ״ןי אין אפפוק איבער גוט
 ? םפעצנאלנאםט זיינע ניט װאםאיז איהם בײא איהר מאנט װאם ! דאך ״ער נןען

ר אי;ער אװעק אים גיט — תלםוד װילט איהר  אונ תנ׳ןי ווילט איהר ;ק̂י
 ךעם אין אםפעצנאליםט איז וואפ ,אנדערין איינעם אװעק גיט דלןתק

 א־ריף הןענער גרויסע מלמךים היילט האפין מיר ;)פרעדמעט( נעגענשטאנד
—איךען בײא ?רעךמעט אײן גיװען איז פאןצײטען .ךכןדוק אונ תנ׳ף

דקדייק אונ תנ״ך איז הײנט ;מלמלים םאולט אײן גױוען איז / תלמח־
 ךיא .■קפעצי.אליסטען קלסלים רארויןש מיר האכין — אפרעדטעט נעװארען
 ךאלף יעדער אונ כןאטעגאױען צװײא יף1א צושפאלטען זיןי האט טלקדות

 איויפ־ מיר זאל .ער ,שגײדער פון פאךלאנגען ניט אונ ,פאך זיין זרפען .יןי
 זע־ט. אט .אראק אויפנ״ען מיר .זאל .ער קיךזנער׳ פון אונ ׳ אהיטיל נייען
 פאלשטײען װעלכע ,?גלטעףן ךיא .אין גאר לי?ט שולד גאגצע ךיא :מען
א יס1)א וןאהלען ציא װאס ניט .זיך פאר לןלײןען( «

 הויפט דער אין ראם אונ ,טלמלים או^טער פאראנען איז לא:אז נאך
 דעם פון זאגאר אונ פאטער פון אפהאנגיג איז מלמד דער וואפ ; פעהלער

̂ר וואפ .שילער  מרז־ ,חנפנען איהם מוז.ער ,פאטער פי־; אבהאנגיג איז .
זאל .ער ׳ םוךא האט דען.ער ;קינז־ זיין יף1א האפוננען גוטע געבין איהם

פילע געצװאןעען .ער איז זא ,אנדערין אײנעם געבין אװעק ניט איהם
 איז לעכנען דער אז ,ארױס קומט פון דער — ,פאלגלא^טען צוא פעסלער

 זײן,״ צוא געהעךט ;נס וויא ניט געהט /עם א־נ ,אפעולה( )אן ״עךפאלג’ אן
 אינגעל ךער אז דען ;אפהאמיג יך1א מלמד ךער איז ׳שילער דעם פון

— ,גוט ניט לעךשט .ער ,ניפט יג1ט רבי דער :פאטער דעם זאנין רועט
.עף- ;איהם פון אפנעהמען איהם װעט אונ ?ללבען איהם פאטער ךער וועט

 ,ניםט טויג ךבי רער :זאנט אינגעל דער אז ,בארעןענען ניט גאר וועט
 כןשדער רוב דאם אז ,גוט גאגץ ווײםען מיר .ךען . אגוטער דוקא י>ר איז

 .בעםער אלם לעלנען ווײניגער וואס זייא פאר איז — ,לעלנען גיט ווילען
 מוד. ,בחייט שטיכןעל זײן פאר ציטעלט וועלכער ,מלמד ארעמער דער אזאלז

 לאפקאװע,. זיך איהם מיט וויל, ער װאס טאן ,אוצעניק זײן ;.עבין נאך נעבעך
 ,איז דאלטין אלערנען פאר װאס פארשטײן מען .קען היי^ט — ,^עגײן
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 בעהאנללען׳ ישטרעננ מען מוז אוצעניק אײן .זײן נןען עם אןעילה פאר זואם
 אויםער .לערנען אק אפעולה( )טאן פאךטישליטטע םאכען ״ער כןען דאן
 — ׳ אפהאגגינ איוזם פון איז רפי זײן אז ,רױיס אוצעניק ךער אז ,דעם
 אײן אױף וויא איהם אײף קלקט ̂ער ? איהם בײא ,ער האט אפנים פאר וואם

• זיך ג־אר ניךךעען
 х שטיינפעלד אהרן נורעגט ? פעזײטיגען דאם מען הןען וויא אפער —
 אבער ;זײן ניט אננהאנגעקײט פון פאך ךער נןען אשול אין נאטיךליך

 ניט זלא ךעם מען נקען ,חדרים דיא אונ טלטלים ךיא פעשיצט איהר װיא
. יואךצלען אליס
 מען אז :שמעון .^טפעךט ,פלאן אגאנצען איך האפ דערויף — .

 גאנצען ךעם פאר אגליק גיווען וואלט ,פיהךען ים1א פלאן ךעט װאלט
. אידען בײא הניך

 האט .ער אז .מינוטען צעדזען יף1א געהוסט פאנאנךער זיןי האט ̂ער
 זײן זאל 'שטאדט יעדער אין : אזוא אנגעהיױפען ?גר האט ,;נךהאלט .זיןי
 ךעה פון פרעךםעדאטעל ךער .?ןלמד־ים איפער םאוועט וועךחאווגי אײן

 צוא וואס ניט ווישייא שײא האפין רפנים )ליא לכ ךער זײן זאל םאװעט
 פתעסק זיך זייא מעגין אלזא ,זאלאװאניע גוטע נעהמען זייא אונ ׳ טאן
 ׳ תלמוד אין לםדן אגוטער אצלען נאך ־ױין זאל רב צום ,החנוך( לטובת זײן
 אלע זיןד צוא פריגלאשען זאל רב ךער . מקזפילים צװייא נאןי זייא צוא אונ

עגקזאמען מלמלים  :ז_ײן'שפעציאליטאט אין ןןכןזאמיניךען.יעדען זײא זאל םען :צים̂.
 .לןענען וואפ ךיא ,אפאךט דקדוק אונ תנ״ך אױף אפאךט תלמוד יף1א

 .אפאךט דךךקי( )א־ויף עלעמענטאךנע יף1א אונ אפאלט צוזאממען בײדעס
 גיבען וועלכע פאטעלס אלע זיך צוא פליגלאשען רב ךער זאל נאכהער

ע ך ע ײ  לןינדער פיל וויא :אויפגעפין.ןעדער איהם זאלין זײא ;חךר אין קיטלער ז
 אפלעךמעט,פעללאנ?ט פאר וואס אונ צאהלט פיל.ער וויא ,חךר אין גיט

 אריין פאטעל ךער דאלף געלט ךיא .לעךנען זאלין .קינדער זײנע ,?ןר
 װעלכען בײא ׳ בעשטימען ישױן איהם וועט ךזערי אונ ׳רב צום טראגען

 זײנע באקומען וועט וױעדער מלמד ךעל ;לעךנען וועט קינד זײן סלמד
 געפיחלט אלעס זאל דאם .בחדשו הוךש מדי ךב פון ד.אנד ךיא פון עובירות

 זײן זיך ען(ל זײא יף1א אוג ׳ פיבער אין אללנונג געהאריגער מיט ווערין
א פון אײנער .׳שטאךט פון גךעסטע ךיא פון אקאנטראל וױעךער  צלענעם ך

 ךיא וויא געפין אכטו^ג זמן כויטען אין גײן ארױס ווען זאל םאוױעט פון
’..קינדער ךיא ^זא^יניךען אונ לעלנען מלמלים

 ךאם איז םלמלים ריא פאר :ז׳־ין מסכים אלע וועלין פלאן ךעמ אויף
 ניט וועלין זײא :קא;קורענץז דיא זײא פאר אראפ וועט אז.^ס ,אטוכה
 לא־פין ניט וועלין ;נאך.קלנךער .יאגז־ אליף הזמנים פין ליויפען ארום דאךפין

 פעלי ךיא גיט חנפנען דארפין ניט וועלין :אנדעױן דעם אײגער ,פערײדען
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 ;בלויט שט;קעל זילעל ,לוהינ האבין וועלין ;הױזמענשין ךיא ניט בתים
 ,קינךער פאסען צוא אין שוױעליג_קייט ?רעסטען לעל פון װעלין לויז װעלין

 וועט ,תלמירים זײעךע פון אפהאנגינ זײן ניט זייא וועלין הױפט איבער אונ
 ךבין זײן וועט אוצעניק ךער אונ ,אוםפיעןי איין מיט געהן לעךגען ךאס

 לעךנען וועט .קינר זיין :אטובה ךאם איז פאטער ךעם פאר .אוװאזען
 ערײוויא ,דקדוק אונ תנ״ןי אין אךער תלמוד אין אךער אלי?£ט1אספעצ .פייא
װעךדען .קלנלעל ךיא רען ,פאלש אהנע געוזן מוס לערנען דאס אוג .װיל

.?גךןזאמינירט
.אהרן אונ מישה בײדע אפ זיך רופען !פלאן אװאוילעל איז ראס —

 מלמךם דיא וואלטין וועלין, געפיוללט אויס גענןענט װאלט דאס אז
 געגאנגען וואלט הנוך איז־ישעל ךער אונ זיין צוא אוננליקליך אויפהעךי;

. טוב היויתל צד £ל
 איז -״עס ;גוט חלבאוים איז ךאס אז ,טײלט גיט וועגין ךעסט פון —

 ררעלין דיזע אונ ,ניט געוויס טריג פלאן דער וועלכען פאר ,אצד פראנען
• לעללאזין ניט דאפ וועלין אוג ב^טעװען
טז־יגען ניט ךען .ער ״קען וועםען פאר —
 הןענען טלמד ךעם :צאהלען ניט ווילען װאס ,פאטעלס ךיא ?אל —

 זײא וועלין סאוױעט ךעם אןער ,נצרײבען ארויס גאר אדעל זײן מדחה זייא
בעצאהלקל טוזען

.בײלע זײא .ענטפעלין .ףכטיג איז ךאם —

.10
♦ גאנצען אין פךײךע ךיא

;שטונךען אפאר שמעון אלטין דעם בײא גיזעסין נאך זײנען זײא
 .געלײגט אוועק צוריק איהם האפין זײא .איבעל זעהל געװאלין איז איהם
 .געקומען גלײןר איז וועלבער ׳ אדאנןטער נאןד געלאפין אריבער איז אהרן

ר  ײן2 זאל אז.ער נאר ;לןרא;ק זעהר ’ איז .ער אז ,.עללןלעלט זייא האט ̂.
 איהם האט .ער .לעבין לא^ג גאך ,קען.ער ,פפלעגע גוטע האפין אונ דוהיג

 דעם איז וױילע ךער .געפאהרען אװעק איז אונ רעצעפט אײן פאלישױבען
 זעה איך ,זאןט.ער / א — .שטארבין צום שלעפט זעהר געװאלין כקדאגהןען

. םוף מיין שוין . .מענשען פרעמדע צוױשען שטאלב איך . . .  .קיץ ניטא !
.בעוױינען מיןי זאל ױעלכער ,גו־אל .קײן לךוב .  מיץ ׳ טאכטער מײן אונ .

. גזלן דיא טאכטער .  אײנע זאלך אויף געוואלפין אװעק מיך האט זיא .
! א א א ארט שענדליכע Vג ' » • “ т  Т Т I
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.געװיינט פאנאנדער פיטעל זיןי האט ?נל
אפ׳ האב איןי :ווייטעל ןןל זאנט !.עלענ,ד מײן איז 'שרעלןליך ,א —

ע אם Л .לעביןי געמאטעלטעס אטלױעױגעס געלעינט ד רער ״מיר האט $
צוא גערעבינט האב איןי וועלכע פון ,אטאכטער קע;:געשאנ אױפעלםטעל

אז.א ׳ קינד נום אז_א ניווען מיר איז זיא ;?ילטעל דער אויף נהת האבין
 וועלכע ,אײגענשא?טען ןעסטע ךיא געהאט זיא האט צוא דער , טרײע
.האפונגען גוטע געגעבין אי?מער האבין . . םוף צום נאר . . .  האט סוף יצום '

.נינ־ט א־שאךליכעם אין פערװאנדעלט אלעס ךאס זיך .  איז וואס ,אנינןט .
 מיןי װעט ביז.זגם טאצעט .עם ,טאצעט >נס ׳ האךצק מײן אין טיף אױץ

.נאנצען אין פאלצעחלען . ♦гцп לתרבות אוועק איז קינד גוט אזא א . . . 
.שלעקט ניװען איז איהר , יע . .געװאלפין אװעק איהר האט חתן איהר . . ? 
 אװעק \ אוי'יװײא י אןעל אלעס, אױף ספאסאןנע מען איז צלות אזעלכע פון

.אטאטען װאךפין צוא . .אנטלױפין צוא אוג . .  איין מיט ? וועמען מיט .
.נעליניטען . איז פינסטעל פינסטער/ שךענןליןי! איז דאס א .

!װעלט מײן
רוהיג״ זײט : משה אלטער ךער זאגט ,זאכען אזעלכע ניט ךאך ךעךט —

 גחת האבען נאך וועט איהר ;קומען נאך וועט טאכטער אײעל ,ישמעון ר
. איהל פון

« רעךט אונ , רײד כןלאנלןענם דעם אײן זיך האךלט 'שטײנפעלד אהלן
.שלאד אפען אלויל בין איך , דאבט מיל :זיך

 אישײנעל !נד־.קי אצולאזענעם האבעןפון וועלאיך ,איהל זאנט ,גהת —
. נחת . ! .  ? ^עלפאלמונג אן אזוי מיל דוא שטלאפסט װאס פאל I לבוש״ע א .
 מיל פון װײב מיין הא?ט ,לעבען אביטעלען מיט געשטלאפט מיל האסט דוא
.גענומעז צו . .נעשטאךבען מיל בײא דינען .קינךעל פינף . . .  אז_א אבעל .

. ניט תו?הה ךעל אין גאל ישטײט פלאגע אזא ,פלאגע
״ זאנען ניט מיל איהל פן^ט 'שטײינפעלה פלעגט ,שמעון ל ,העךט —

? אײך פון אוועק איז טאכטעל אײעל רוען
. ד'שיםזח פינסטעלע פיל פאל , םלשים פיר פאל —
? געפאךען אװעק זיא איז װא־ ,גוט —
 אװעק איז זיא .געפאךען אוועק איז זיא װאו ,געזעתען גיט האב איןד —
. אזױ טוען הולטײקעס .אלע א ,געקומען ניט איז אונ געגאנגען
 אװעק זיא איז ךאס אז ,ךעךװאוסט זי־ איהל האט װען —

? געפאהרען
. אלום אשעה אין —
? אנגעזאגט אײך האט מען ? י1אז וויא —
. אםפל מײנעפ אין אצעטעלע נעלאזען האט זיא ׳ נײן —
? לובעל הו^דעלט צווייא מיט —

עון )ה״א/ בהן דעל
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— во ■а-
איהם אגעישרײא אלטער דער גיט \ הא איהר וףיםט װאנען פון —
. ווייםט איהר ,ןךײנד ליבער ,זעדז איןר ;הא^ד פאו־ען זןאפענךנ . . איהר .

. טא^טער מיין פון וױיםט . . !
 אװעק איז זיא אז ,זײן צו הושד איהר איהר קיסט וו־יא ,ערלױבט,—

.אגעליבטען םיט
.רוליעל 200 ךיא ״ערםטען !שטײטס — .  ניט אקאפ;קע האט זיא .

..$עהאט . .וויסען מײן אן אוועק זיא איז וואס צװייטען אונ . . . .

ליא ווײלע נאר , מיטאדותן געפאיען אוועק טאקע זיא איז -פילײ?ט
אײןי מיט ךײךען נעוואלט ניט זיא האט ,אונגעװיס נעװען נאךי איז »אןו

' ךעם ווענען .
 סיט אוועק מען ^אהךט אועעװיס איז וואס , אז_אך אויף אונ—

? אמא^ספעךזאן
א ' ך . געװיס געװען יע אפער איז זאןי -

.ווייסט איהר הא— . .  שרייט !איז טאבטער מייין װאו װ״?ט איוזר .
!מיר זאגט , ?יר זאגט ;זעשצענךינ אוועק האפטינ זיןי ןעראלטער

? עםטלין אליהוי שמעון ר׳ הײסט איוזר—
! יע יע—

? פריידע הײםט טאבטער -אי;ער
? פױידעל מײן מאכט װאס ניכער מיר זא?ט ,מיר זאגט א ! יע יע—
 פעך- אין נאר איז זיא ;פלייליך אונ געזונט נק־דא זייא גאט איז זיא—
.אייןד פ־ן צוױיפלוננ
.אןער :האכוט מיט שיײט״ער ? איהר ;א?ט !פרייליןי אונ נעזונט— . . .
. שטײנפעלד אדזרן ^טפעךט , גוט אונ ?רום אויך—
 איהר !פרײנד טייעוער אמײן ־,איהר זאגט !נוט אונ פרום אוייף—

 זיםע א״ער מיט לעבען מײן מיר רעטעט איהר הגיואל מלאןי מײן זײט
א מיט . פשוךה  אים האט ,הא,לז אפען געפאלען אחייף איהם איז..ער רײר ך

.פרײדע^טרעיען מיט זיןי ניםען אונ קוםען נענרמען

 שטײגפעלד אהרן זאנט ,/נךצאהלען צו נוטעם פיל אײך האב איןד—
טראגען אריבער ניט^קענען וועט איהר ׳ שװאך צו זײט איהר זעה׳ איך אןער

איןי ̂קענען וועל איןי ,ענען(ר וועל - וױיםט״. איהר רואס זא?ט ,.
. געהאט חתונה האט טאבטער אייער—
? אעעטךאפען זיא האט וויא !געהאט חתונה האט פרײדעל מײן—
. נוט זעהער— .הקיף .נאנץ היי^ט איז זיא . . . .  וויל מען אז אונ .

.׳זאגען מען ען(ר . . רייך . .
.תקיף— . . זאנט איהל װאם ,אמת איז עס אונ ! רײך . . איתר־ אוז .

.טרײסטען גיט מעהר מיר זוילט
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 צייגען איגיער פןענען זיך איהר וועפז ארופ שטונךע אהאלבע אין—
. אמת ז־עם

? אזוי וױא—
ך אי .אייןי צו אהער ?רײעען איהו־ װעל -  פון עוין אײןד זו?ט זיא .

. טענ ?ןטליכע.
,פרײנד ליבער קומט ,׳שוין פאוזר איך ׳ לריף'שױן איך היא איז זיא—

י ךעטער מײן
,געלעגער זייין פון נעשפרוננען אראב האסטיג ןןו איז ױיד דיא מיט

ו־אק,דעם ןיין אעעטאן ראש> זיך דזאט ,פים דיא אויף געישטעלט זיך האט
.שלעפען גענומען איהם האט אונ היטעל דיא ,פוטער

איהר :משה אלטער דער אונ אהרן שרײט ,,עטוואס זיך /;ךהאלט—
.שװאןז•‘ אונ נןרא^ק אזוי דאך זײט . . זיא .ישאךען אייך ען(ר פאהךען ךער .

. אהעו קומען וועט״בעסער
ײן זאגט איהר לאזען אװעק גיט אייןן• וועל איך !נײן ,-נ

.ליגען . איתר ,מאןען אוויפ זיך־ איהר ווילט פאר ךער ,מיך נאוט איהר .
• װעךטער פוםטע מיט טרײםטען געוואלט מיך .קאט

׳. צײגען איבער באלד זיןד װעט איהר ,געדולךיג ^טװאס דאןד זייט—
 האט זיא :אזיפץ מיט עםטרין זאנט ,.ניט זיא איז ^ליקליך אבער—

 איהר פין איזבארוען צו זיך נאר , געװאלד איבער געהאט חתונה געווים
 ;שטעךפליןל געליגןט האט זיא וועלכען < אחתן געהאט האט זיא ,לאנע ^זלעבטע

 אונ ;ליבען אנרערען אײגען ,קענען זאל זיא ׳ניט איך גלױב יענעם נאןי אונ
.אומליק אײן איז ,ניט ליבט מען וועלכען ,אמאן האבען

;אשמ״כעל מיט אהרן זאגט ,חתן איהר וויא פ^נןט מאן איהר ליןט זיא—
? י1אז וויא—

ײל .דערזעלכיגער איז דאס -וו
זילבער־ לעאן מיט געהאט חתונה האט פרײדע !איהר ו־עךט װאס—

 געטױיןןט מיר האט איהר ,ליגען זאןט איהר אז ,איך זעה איצטער י שטײן
• . אפרויא ךאך האט ״ער ׳ ךײד פוסטע ?יט

.עסטרין הער ׳ גע־שטאךבען איז נןרויא זײן—
.פעךטראבט נעפליבען איז אוג ,עסטרין געשריען אויס האט !א א—
 פשוךה ךיא אנזאגען גײן צו מיר ?גךלויבט / עםטרין הער ,;עצט—

 שוין זובט זיא וועלכען ,פאטער איהר געפרגען האפ איך אז > טאלטער אײ^ר
.§עךצווײפלוננ אין איז זיא אונ טעג ^טליכע פון״

 צו שוין פאהרען לאמיר קומט :עסטרין זאנט ,ניט ךאס !נײן ׳ נײן—
.איהר . .לעבען מײן ,טאבטער טײערע מײנע א . . .  ישוין איך ״קען איצטער !

.רוהינ שטאךבען . . .איהר אױף געפען קוק אײן נאר וויל איך ! .  קונןט א .
גיבער )ח״א( כרן דער
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 איןי איידעל פלײרע פאל שטאלפען ניט זאל איןי מולא האפ איך ,גיכער
. זעהען איהר וועל

 ךעם מיט קוקט צו זיך האט עסטרין ,שטופ פון ארוים זײנען זייא
 צו איהם צו קומען צו געפעטען איהם האט ,פלעטגיק דעם מישהן אלטען

 איין אויף שטײנפעלד אהרן מיט געזעצט אװעק זיך האט .ער ,טאלטער ךער
.נעפאהרען אװעק איז אונ איזװאשציק
 אונ פלײדעלפ נאןי טעג פיר געלאפען איפעל פאר איז וףיסען מיר וויא

 ׳פאטעל איהל אוקזוכען מענטישען גע־שינןט פ״אנאנדער האט זיא .הופה לעאנס
 נראסטער דעל אי־ן איז פרײדעל ,גיין דער געכןע^ט ניט איהם סאט מען אונ

̂ט אונ וױץט זיא ,פעלצווײפלונג  אז ,וױייס ;יא .פאטער איהר איפעל נקלא
 איהר פעשולדיןט פאטער דער אז ,וױיס זיא ,•כןראנק איז פאטער ךער

 / ךאס אונ ,רוענ רעלטען פון אלאפ איז זיא אז , щ האלט .על ;פאסטופאק
 חאט זיא אוג .לעפען גאנצעם זיין איהם פערצעהךט ,ישוין זיך פעך׳שטײט

 איז זיא װיא ,,עךכןלארען צי איהם , אוקזוכען איהם גיכער וואם געװאלט
 »געלעכט איהש בײא פלייפען צו דאדוךך אונ טאן צו אזו־י געווען געצװאונגען

 אבער־ , לאגע כ׳לאננןליכע זיין אין זיין צו גענןוועלט אויפהאךען זאל אונ.ער
 אק אויפזוכען כןענען ניט אםע^טשען זאל מען איהם? מען נעהטט װאו

 זיןי .ער האט פיללײפט ? געפאהלען ארויס #ל איז פילל״כט !אישטאדט
 אנדערפ נעיקטאךפען ער איז פיללײבט אונ ? זוכען איהר געלאזען אוועק

. הי.ע ניט ,װאו
 איהר פױיךע איהרע . גיכןוועלט מעהר איהר האפין נידאנכןען אזעלכע

 טרוי־- דיזע פון פעךדונקעלט ױאר ,לעאן איהר מיט גיהאט הופה זיא וואס גליק
. גידאנכןען עריגע

.. ׳שטוב אין אױין ערםט איז לעאן .מיטאג גאך אוהר ךרײא וואר עפ
 גלײך זיא האט ,אױין איז ער וויא .גיוױינט נעהאט עבען ערפט האט פךײךע

 אפרײליכע מיט ענטגעגען גיגאנגען איהם איז אוג אויגען איהרע געווישט אויס
 אוג אײן זיך קוצןט ער ,גיטאן אקוס אוג אומגעאךמט איהר האט לעאן .מינע

 שוין וועט ווען •’ גאט אך נעװײגט וױיטער ישוין הא?ט מא ,פרײדעלע זאגט:
 א? ,געמיינט האב איןז ? זיך ^רעמען ךײן פון אונ וױינען ךילן פון אסוף ז״ן

 אױפהעױן ניט מיר וועלען ,נליק אונזער עלרײכט האפען נאל וועלען מיל וויא
 וױינינער ניט היי^ט ווײנסט דוא אז , יס1א זיך לאזט עלסט —,ז_ײן צו פלײליך

.געפיהלט יס1א איןז האפ וואס היי^ט ,פליעל וויא
.וױיסט וועל ׳ לעאן ,פאטעל מײן אפעל—י . .

ך אי .ננען:פעפילכטו דײנע אלע וױיס -  וואס ניטא איז אונ.קייגע !
.צונעהמען

אפעל .אמענשין נעפינען ״קענען ניט מען זאל טענ פיעל אין -
.אטאג נאןז דױעלין װעט—
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.זוכען צו איהם ,אפגעזאגט שױן זיך האןען אל>ן—
.מען ךןיןט געלט פאר .אנךערע נןךיגען מיר ײעלין—
.װאו אנךעךס נעפאהךען אוועק ער איז פילײכט—
 געהם אונ עטוואס ךך בערוהיג נאר . געפינען אוייןז איהם מיר װעלען—

? גיײען דא הײנט איז שטײנפעלד .לעפען דאם ניט מיר
ײן ' ״ • -נ

 נוטע מיט קוםען שיוין ער וועט וואהרישייגליך .אװאונךער איז דאם—
. זיכען צו אידט אנגענומען יך1א דאןז זיןד האט ךען.ער ;נײם

 רארוף ביללי־ך ,אנגעפהארען איז מען ןויא גיהעךט זיןי האט ױיד דיא אין
 אנגעכןלוננען האט טרעפ.מען דיא יף1א נזליט לא;גזאמע גיהערט זיך האט
 הינטער' ,מיגע אפױיליכע מיט שטײנפעלד ארײן איז עם . גיעפינט האט מען

• איינער נאך איחם
. ער ;א^ט ,אגאסט גיגיךאבט אייןי אץד האב אט—
, .אגעעזרײא גיגעפען פױידעל האט !טאטע / טאטע—

 זייא אונ אגעישױיא געגעפין עסטרין האט !טאכנטער ,מײנע טאכטער
 אלע .געװישט האפען אונ האלז אפען אײנאנךער געפאלין ארוף פײךע זײנען

 ךיא אויף קולןענלינ שטײן געפליפען זײנען געלאפין צונויף זיינען מענ׳שין הו־יז
 קוסט צי לעאן זיך האט הער נאך . ריהרע^ד ווירכןליןד וואר װעלכע ,סצענע

 כןרעסלע אווײבע אױף גיזעצט אוועק איהם האט מען .עסטרין שװער זײן מיט
 פאםיךט האט איהר מיט וואס עךצעהלען נענוםען איהס האט פרײדעל אונ

.גערעכט געגעפין איהר האט אלטער ךער אונ ,צײט ךער א־^טער
 האטי שטײנפעלד אהרן .עםען מיטאג ךאס לאעט ךער מען האט נאכהער

 געדאננןט זעהר אידט האפען פרײרע אונ לעאן .געשפײזט מיט זײא מיט אריןד
 איז אזו/ער וויא ,ערצעהלען נעמוזט זייא האט אונ.,ער כטאראנ;ע זײנע פאר

 איז טאג פון אונ ,בעליבט זעהר זײא בײא זיך האט ער .אלטען צום ניקומען
 אבגעפירט אלטען דעם האט מען זײא. פײא נלזישב מעהר גיװאךען אלס ער
 זאל וואס אמענשין גיישטעלט צו איהם האט מען אונ ציכער אפאךטעס אין

.פעךיגען אידט
פליכןליך. פאלקאמען געשעצט פױידיל אוג לעאן זיך האפין אן טאג דעם פון
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לאװאושקע. ריא

 חיפה דער נאןז מאגאטען אכט םיט אהרזאי געלאפען פאלאיפער איז עס
 פעסער נאך ,פלאנאפאלוצנא אוועק אללעם איז עם .פרײדלען מיט לעאן פון

וױא )ה״א( כהן דער



 ;אײעלא װאןפיזיאיעט עאלןע האט זעלדין כלב .האפען גיגןענט האט מען יויא
 נאך דוךישאה איין געגעבין אוױם האט רב ךער : גוט זעהר אךאפ איז עם נאר
 אהרן האט הרשאה דיזער לויט אונ ־שטײן זילפער אלחנן פון פערלאעען דעם

 אונגעזעצ־ רײן זאןזגא^ץ ווארךיא אלזא ;קדושין גיװעןךא ?זסדר 'שטײנפעלד
רא׳ש. נחפוי אבל דיעלא דער פון אריוים ער איז .מעססיג

 גיהעךט עס וויא האכצײט דיא געפײ.עךט עו־פט מען האט ךיעלא ךער נאןז
 גרעםטע ךיא געלאדק האט מען ,םוזיק מיט אפאל גימאכט האט מען זײן צו

 ,געלערנט ענען(ל פרײדלען האכין ךאוואפ ,אונאללע ,'שטאךט פין מענשען
 האט ער :גימאכט פארטיע גוטע זעהר אײנע האט לעאן אז , געזאנט האפין

. מאכען קליך־פלי איהם װעט וועלכע , אפרויא
 צולעאן, קומען אפט נןלע?ט געװארען, געזו^ד ין1איז'ש אלחנן אלטער ךער

 פעתניגען האפען ?לעגט אונ שטונךען מאנכע זיצען אפ איהם פײא פלעגט
 ׳ ױיזיל ?רויא זיין א־ויך .נלי,קליך הײנט זיןי ישעצט לעאן זײן וויא ,זעהן צו

 האט ,כלפ פוץדער איהר מיט גיהאלטק מיט אנפאנג פון האט זיא דזאטש
 אגןט אױןד פלע?ט זיא / גיטראפען גוט זעהר האט לעאן אז ,אײנגיזעהן הײ;ט
 דעס פעזובען געהן א?ט פלעןט פאאר ױגגע ךיא ווידער אונ ; לעאן צו געהן

 ׳ אײנגעזעהן האט כלפ .?ױיךען איפער פרײדען װאר אונ.עם ,אלחגן אלטען
 םאפראטױו־ אזױ זיך האט ער װאם < נארי׳שקײט אגריױםע גיטאן האט אז.ער
 פלײנר גוט װיךער רועךין צו זוכען גינומען שוין האט.^ער ,שידוך דעם צו לײעט

 לעאן נאר —,זאך ךער אין פעךםיטלעךין ךיא וואר ױיזיל אונ ,לעאן מיט
. איהם פון עךוױיטעךט אימער זיך האט

 זיןד האט ער ,טא?טער זײנער פײא געװאהנט האט עםטרין אלטער ךער
 פעלינען׳ איהם פלעגט װעלבער ,אםע^שין מיט צימער אפאךטעם אײן געחאט

 בעםערין נינוםען אויך זיך האט אוג.ער ,אדאכןטער איהם צו גילאדען האט מען
 דער הויפט איפעו אוג פיןלעגע גוטע ךיא ,מעךיצין ךיא דען ;געזונד זײן אין

 געהאט האט אלעם ךיזעם — טאפטער׳ זײן פון גיהאט האט וואם.ער גחת
 « אוגטער זיף־ געהאט ליפ האט ער , געזונדהײט זײן אויף אי^פלוס אגוטען

 פעךבריינגען איהם צו קומען אפט פלעגען זײא פןאלענען זײנע מיט האלטען
 בייא פלעגען־ זייא ,?לעטניק ךער מישה פעקאגטער אונזער הויפט איפער אונ

 פלעגט מאל יעדעם ;פעלפײםען מיט פראנפען אפוטל געפינען מאל אלע איהט
 פאר הויפט איפער אונ טלטךים ארעמע פאר שטיצונג געלט געפען מיט זייא ;גר

 האגד זײן דוךןז פלעגט פכלל .אל^עלוננ אן געפליפען דינען וועלבע ׳ ךיא
.הויז דעם פון ת1צךק אלע געהן

 אזעלטענעם דוךך איז , וףיםען מיר װיא ,וועלכער ,שטײנפעלד אהרן
 זיך האט — / זילפערישטײן העךרן פון הױז ךיא אין געפאלען ארײן סלוצײא

 איז ; געמאקט פעליפט ;עהר זילפערשטײן ױננען אונ אלטען דעם בײא
 װיא ,א:פא?נ פון .טר״א זעהר א-נ פערנינ?טינ , Щур אפאהיגער נעװען

פיר )ח״א( בהן דער
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 האט ,ער וואם פאר ךער זאלאװאגיע .געצאלט איהכ מען האט ,וױיםען .מיר
 דער או;טער ;כןדו־שץ מסךר פון אטװעט&טװענאםט דיא גענומען זיןד אויף
 זעהר זייא פלע?ט אונ;נר ,אויפטךאגע מא^כע גענעפען איהם מען האט צייט
 )זעהר אעענטבעהרליך געיוארען זײא איז ״ער ,קוךץ . פיהךען אויס גוט

 נענומען האט אונ״ער זאלאוואױע אישײנע בעשטיטט איהם האט מען נייטינ(
• שטײגען

 פלעגין דאךטען ׳ הױף אפען אמױן גיווען איז אלחנן אלטען ךעם פײא
 פלעגטנארניט ער ווען ,שטײנפעלד אהרן ;^לוזאשציע זײנע אללע !־אוונען

א געפאהרען ארויס זײן  ,נאטירליך ,דאוונען אהין געהן אױך פלעגט ,דיעלאם ן
 , חופה לעאנס אויף זײגען װאס מענשען אייניגע װארען ךאךטען :כוזן אלם

 אױף האט לעאן אויןז אפהן, איז ער אז געװאוסט/ שוין האפען וועלכע
 אב אוג אפציהען גענןענט ניט שױן אויך ער האט , פון דער געװאוסט

 אללע מיט פאלזעװען געמוזט זיןד ער האט אלןא —,פהונה ךער פון זיף זאגין
.נעוויסענספיסםע דאפײא געהאט האט ער האטש ,אפוזן פון פראוועס

 פוײדעל האט תתונה זײער נאך ארום מאנאטין פיר מיט א;אחר אין
 אממע אײנער צו געגעפען אוועק איהר האפין זײא .אמאדכען אקינד ?עכארען

 ייעלין זיך בײא נ־ןינר דאס האלטען אז געזאגט״ האט מען וױילע זיך׳ פין
 שאךליך זעהר איז אונ.דאם )פעךװײכליבען( איזניעזען פיל צו איהם זיא
. נעזונד אין

 צו פריינד גוט געזוכט איממער האט ,ווײםען מיר װיא ,זעלדין כלכ
 ,איהם פון געצױגען צוױק איממער זיך האט ךיזער גאר ,לעאן מיט יוועױן

אי עפורט צור וואר װאס מאהלצײט/ דעם אויף נ  האפין ,נןינד זײןנר פון ̂.
 האט לעאן .ךיא צוױשק אישלום מאכען צו אײנגעשטעלט פדײנד נוטע דך

 . טוב מזל ךעם אויף אײנלאדען איהם 'געישי^ט גלייך האט אונ גאכגעגעפען
 פךיךען צו וויא ט(יסגעךריך1א שאן זעהר זיך האט יאונ געקומען נלײך איז ןגר
 אנגענעחםךאס וויא ליפ ןויא ,פרײגד גוטע װײטער זײגען זײא וואס איז ער
 : זײן צו דארף עם וויא ניט עטװאס גיװען איז >נס וואס ווײטער אונ ;איז

 ,ןגר ,טאכטער זײן פאר האךץ ראס נעטאן ווײא איהם ךאף האט עךישטען
 — > אתנךה אמשפחה אין ניט טךעפמ וואו צוױיטען" אונ ;אפאטער דאך איז

. פרײגד פלײפען פרײנד אײנענע אפער
, פרײנד הויז אײן נעװארען לעאן פײא כלב איז אן י.;גמאלט »ן -

 זעהר פעךפרײעען אונ שטוגרען מאנבע אפזיטצען קומען אגןט פלעגט
 דעם פון ךיף עךװײטער זעה :לעאן צו זאגען אפט פלעןט פרײדע .?רײ^ךליף

 אויף ניט קוק איך .אפובס איז דאס ,גיט 4{עד טיר נעפאלט עי ״ םענשען
.אשונא אונז איז ער :מיר זאגט העךץ ךאס ,צונג גלאטען זײן

 נאף־ איז האךץ דיין :לעאן ענטפעךין פלע;ט ךיך איהרסט חא —
אגוטער טיר איזער וויךנןליך אונ :אפ ךיר יזיך תכט אמאל, פון .אנגעװײטיגט

פרײנד 5. )ח״א( כהן דער
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 - געפאללימןייטען מיר טוט ער אז ,הצד מן גאנגען ךער האפ איך :פרײנד
.פױי^ד אגוטער יענער איז ,געהײם אין אגעפאלליגקײט טהוט אײנער אז אי־נ

 געלעןמ האפען פױידעל אונ לעאן ,פארװערטס געהט צייט דיא —
 מאנכעמאל .טאג פײער א׳טטאנךיגער זײא פײא װאר עס .גליקלקד הא?םט
 פאהרק אוועק דאךפען פלעגט לעאן װאס ,פון ךער צער האפען דיא פלעגען

 פרי׳יךע״ ךיא װאר אפער פאר ךער ;געישאפטס־האלפער צייט אקיךצע יף1א
 אײנינע פון טרענונג אײנער נאןי ענציקען זײער ,ךאןפעלט קוממען זײן פון

.װײס יאהךען געזעהען ניט געהאט זיןד װאלטען זייא װיא ,ןרויס אזױ וואר טענ
 צוא איז לעאן אז ,פעמעךנןט פרײדע האט צייטען לעצטע ךיא —

 האט ?רױענהעוץ איהר ;_זײן צו .נעהאךט עס וויא אזױ ניט עטװאס איהר
 איהר צו געדוען איז ער חאטיש . דא איז עס וואס איז דא אז ,געזאגט איהר

 אפראזע^ט אן קומען גיט מאל כןײן פלעגט ער :פריעו וויא ,טרײא י1אז
 פלעגט ער קיםען; איגיגסט זיץי זײא פלעגען קוממען יעדעם בײא איהר: פאר

 טרערין געהן זייא פײא פלעט עם אז , מילר י1אז ימ$ן1א ךיא אין קוקען איהר
 ליפליך אזיוי איהר פלעוגט ;נר :ענטצינןען אוג וואגנע פאר אױגען ךיא פאר

 װיא ,אזיוי ניט איז ער אז .געפיהלט זיא האט ךאך אפער — .שמײבלען
. זײן צו דאךף עס

עד אײנמאל — ״ וואכען זעפס האטאפגעזאמט ,געפאהרען אוועק איז
א^רוהינ האכסט וואר זיא .געהאט ניט פריף _קײן איהם פי־ן האט זיא אונ

/ אפריל טער4 דער װאר ךאס ענךלין־ .פאלשטעללען זיך גןען לעזער ךער וויא
 ניטופךיער טען6 מאךנעןדען איפער אז .אפריף איהם פון אנגעקוממען איז
 װאס ענטשולדיגוננ אום פעט ער .אחײם קומען ער װעט שפעטער ניט אונ

עוץןלארען איהר ער וועט הײם ךער זײן וועט ער אז :געשךיפען ניט האט ער
װאר ;פר וויא אויקגעךריקט זיך ער האט פךיף א״ן .פון דער םיפה ךיא

 . לעפען ניט איהר אן .כןען ער וויא ,טךענןגג לאננע ךיזער פ־ן געכןװעלט
. וױיטער זא אונ איהר מיט זיך זעהען צו מינוטען ךיא צײלט ער וויא

— .װײנט אונ איהם קו?ט אונ פריף דען געהאלטען האט פרײדע
 צוא ךיך מיך איך זעלונע וויא :זיןי צוא זיא רעךט ,לעאן ליפער מײן ,א

.זעהען . . ק גאנצעס טײן םיר פעהלט ךר אן ! ען .ל ;  װעל פאלד אפער .
.ארמען דײנע אין גליכקליך זײן איך . .  שאנעם דײן זעהען איך װעל פאלד !

 פאלד ... I אויגען דיא אין מילד זא קוכןען זיך מיר וועלין פאלד ! געזיקט
. שמײכעל ל\?ומלישער דײן רײצען מיך זועט . .  _קײנע גאר האפ איך א !

• פרײלע מיינע דױקען צוא אויס וואךטען
אךײן איז זיא .פרייךע פאר געפונען ניט אךט .קײן זיך האט זיא

גוטע ךיא .עךצײלט אידזם האט ,ציממער אין פאטער איהר צוא געלאפען
 ליפער - .לעאן ליפען איהר ,אגאקט האפין זײא וועלין פאלד אז ,פשורה

ךאס !פרוי.?גן אלע פון גליכןליפסטע ךיא בין איך :זיא זא?ט ,פאטער
בעםטע )ה״א( כהן דער
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 ךאםצאט אױף געבויט איז פרויא או?ד מאן פין לעבין גליקליפע בעסטע
 אויף געבױט איז גליק אוןזער ךא אבער ;אוסלאװיעס מאטעױאלנע אױף

 / נןלײדער ניט ,געלז־ ניט געפראקט ניט לעאן מיין האג איך : ליבע כײגער
 !אזוי מיןד ליפט .ער אוג ,דזעךץ ליבענרעס ריינעס אײן נאר ,ציח;ג ניט
!גליכןליך פאללקאטמען בין איך щ פאר פרײלע פאללער אין טאג ךער געגאנגען פאלאיבער איז 

 :איששלאפען נעלןענט ניט זיא האט הינדיךן־ נאכט גא^צע דיא ,פרײרלען
 האט זיא ;אויגען דיא פאר געשוועפט איטמער איהר האט בילד לעאנם

 זיןי וועלין ז_ײא װיא ,קוטען וועט ער וויא ,פאלגעשטעלט איממער זיך
 זיןי האט פאךטאג .וױיטער זא אונ רייךען װעלין זייא וויא ,אומאלטען

ן לעאן ;זןטגעגען גענאנגען איז זיא :חלום אישלעלןליכער געחלטט איהר
 ;פח־יענצימער פלעמדע אײן מיט געאךמט זיצט געפונען.ש־ איהם זיא האט
 האט אונ געקלקט איהר אױף האט לעאן ;תנמןעל האלב איז צימער דאס

 ; סצענע ךיזער פון אנגענומען איהר האט אשיויךער ;שרענןליך זעהר ^עלאכט
אײנגעפאלען אין ,װאגד דיא געטאן אשלעפ האט ,געהאפט האט זיא

 זײא פון אונ אפײער אגגעצונדען זיןד האט щ ׳ געב־וידע נא;צע דאס
 איש דיא פון ךזאט ארום אצײט אין ;אש אקופע געווארין איז אלעטען
 אפ- זיך האבין זײא ,וואךצעל אײן פון ?לומען צוױיא שפראצען גענומען

 אוים פאלקאממען זײנען זייא אז אונ אנדערע דיא פון אײנע געווענרעט
 щ אוג געפלאלטען צוזאמען פײךע זיןי זײא האבין ,געווארען געוואפסען

בולןעט. אישײגער געױארין זייא פון איז
יס-1א מאל ךרײא חאט ,שלאף פון אויפגעחאפט זיך האט זיא

 יב1א אונ ;ני?ט גאר גלאט אהלום איז ,זיא גט:זא .^ךםטען ,געשפײגען
 פעך־ רוב דאס װײזט אהליום אז ,־דאן מיר ווײםען ,אזאך יע איז אחל־ום
 ,טלײא וױךלןליך מיר איז לעאן מײן אז ,אפעמײז איז ךאפ :כןעהךט

 נעהמען .עךקוט ייעלין מיר אונ ׳א'ש צוא וועךין ױעלין שונאים אוגזערע
• פליהען

 אויפי« איז זיא .שלאפען מעהר עגט(געל ניט אבער שיוין האט זיא
 פאטעלס איהר אין אריין איז אוג אנגענןלײךעט זיך האט ,נעשטאנען

 טאל אלע שטײק לײט אלטע ךיא דען ; אויף שיוין װאר דיזער .צימער
 עךצײלט איהם האט זיא .אםפר אין געקוקט אונ גיזעסין איז .ער .איויף פריה
 איהם בײא איז זיא . ניםט צױא געמאבט איויןד דאס ער האט — חלו־ם, איהר

 ,היויזמענשען דיא צ־א ארױמ ןיא איז נאלהער .אולר זיבען ביז געזעסין אפ
 האט אי־־ר אכט אום .קומען לעאנם צוא פאךבלײטונגען געמאבט האט

גיגאנגען אװעק נעװען איז לןאבין דיא ._קאפע פזלינהןען געזעטצט זיך זיא
איז פרײרעל .ךילען ךיא נואישען גענומען האט מאנד ךיא .מארק אין

;פךיף לעאנס נעלײ/עט וױעךער האט אונ קטאלאװע אין אלײן גיזעסין
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 ♦ ,עפענען אליין געלאפין אחייס איז זיא ,אמעכןלוגגען האםטיג האט מען
 גיט אונ צוקאכט רױט * ,פאךשאפעט אאינגעל געלאפען אױין איז ?גס

.זילבערישטײן לעאן דועךר :אגעשױיא
? װאס נו ,נו —
 נןארעגליג :^אפעדינ נױיטער ,ער זאגט ,זילבערשטײן לעאן העךר —

.וואגזאל פון . .
. אנגםט אין זיא ׳שרײט !גיבער װאס גוא —
.געפאהרען איז איןװאקוציק ךער — . .זייט ביין . .  געפאלין ארײן איז .

,נןאנאווע אין . .
? לעאן אונ !אי :הענד רי מיט אפראך אונ אנעישױיא זיא גיט !אי —
.זיך האט לעאן אונ — . .געבךאכען איבעו . . ! אפוס .
!מיר איז וױיא !מיר איז ווײא ,אי !אפוס צובךאכען זיך האט .ער —

 געטאן אװארף האט ,א׳טאל געדואפט האט .שרײען נעגומען זיא האט
. טרעפ דיא פון לויפען געלאזט זיך האט אונ נןאפף איבערין

? גאם אפען :זיא שךײט ? ?גר איז װאו —
 פעטראװס אין װא־וינט װאס ,קאזליצקי דאכןטער בײן איז .ער ,נײן —

א געטךאפען זיך האט щ וויא . הויף אפען דזז־יז  אװעלאפען זיינען סיבה ך
 ד;אט .ער אונ לאקײען זײנע מיט דאכןטער ךער אךאפ איז .עס ׳ מענשען

.זיןל צוא טךאגין ארויף ?לײף געהײסען איחם
 ניט צײט _קיין גאר נאך האט זיא אז ,צוטומילט אזוי װאר פױידע

 געשלעפט מיט האט זיא .געווען איז דא װאס זיך פעךײנקען צוא געהאט
 ,איזװאסציק אײן אויף נעזעטצט זיןר האט גאפ אפען אראפ א־ז ,אינגעל ךעם
 דעם דערלאעט האט ,זיך מיט אויך איגגעל ךעם געשלעפט ארויף האט

 ער וויא האםטיג ,פאהרען געהײסען האט אונ אךרײארובעלךעען איזװאסציק
. גאס וואגזאלגע ךער צוא ,כןען

 דעם װאר ,עס װײל ,עלסטען ׳ גאם אפען יווײניג װאךען מע^־שען
 איז זיא .ארעגין ;עמאלט געטךיפט האט .עס וױיל צװײטען אונ ,^אךגענס

 ניט נאך זיך האט זיא אז ,טומילט צוא אזוי ,מאהנזינניג וויא געזעסין
 אמינוט געפאהךען זײנען זײא .זיך טול,ט דא װאם ,באךעכענען געכןענט
 זא ׳ גערעךט ניט װאןט .קײן צײיט גאנצער ךער אי־;טער האט זיא ,צעהען

 ךער .הויז פעטיאוום געבען געקומען איז מען .זיך־ אויסער זיא וואר
 איהרע פון זיף צוא געקומען איז ךא .אפישטעלען זיך געהײסין האט איעעל

.לעאן מיין איז װאו ? װאו :שרײען גענומען האט ,^ךשטארונג
.אינגעל ךער זאגטז ,ווייזען אײן־ וועל איך ,קומט —

 אז / פאךישטאגען האט וועלכער ,איזװאפציק פון אראפ זײגען זײא
.פרעגין צוא געװא?ט ניט האט .ער נאר ,סיבה אשךעכןליכע עפעסז איז ךא

 איז װעלכער , טױןיר אין ארײן זײנען פױירעל אונ אינגעל ךער
געשטאגען )ח״א( כהן דער
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 געשטאנען איז דארטין ,הױף אפען ארויף זיינען זייא ;אפען געשטאנען
זײגען ׳ }עגאנגען צוא זײנען זייא .אצױײ^אזנע הויז א^טײנעךנע נאך

מען ,אנגעכןלובגען האקטינ האט זיא .טרעפ ךיא יף1א האקטינ ארויף
. ג;עפינט האט

? קאזליצקי ךאכןטאר וואהנט ךא —
. אנטװארט דיא װאר ,יע —
. אײנעם גע?רא?ט מען האט ךא — . .זיןד האט װאם . . .

ע־... - ?אפום געלונכןען אויס זיןי האט וואס — . £ר איז ךא י
 אפ נא;ץ איהר האט בראבען׳י ״צוא ניט נעלונכןען• ״אויס וואלט דער

 געלויבט גוא :זיך בײא קראכט אונ אויפגעאטמט פרײא האט זיא .נעלעפט
.געפאהרליך גיט ׳שויין איז ךאס !גאט איז

 הינטער פערשלאםען מען האט טהיר דיא .איגװעניג אױין איז זיא
.טהיר זײט יענער פון מגפליבען איז איעעל דער .איהר

 האט וואס ,לאכןײא צום זיא זא;ט ,מאן מײן צוא גיכער מיןי פיהוט —
.מאן מײן איז נקראגכןער דער ךען ;טהיר דיא געעפינט

 אלאננען נעפיהרט רװץ איהר האט /נר !קומט :ןןר ?ננטפעלט ,^לײך —
 • איױילע אויף לא װאלט זאגט: אונ ,אטדזיר גיןןפינט האט ׳ לאךידאר

. לרויסען פון פאריקלאסין ;ןר האט טהיר ךיא .אינװענינ אױין איז זיא
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,12
יל1מ אין כןךאכןאךיל בײן יבע1ט ךיא

_קיץ אויף זיא האט צימער אין אריין איז זיא וויא ז_אך .עךפטע ךיא
 פרײא האט ,אשטול אוייף געטאן אװאךף זיך האט ,נעגעבען אכט ניט זאך

.ראגקען צו נאט :זיך צו רעךט אונ אויפגעאטמט .  אוים ניט מעהר .
נעהײסען מיר האט מען װאם ,געפאהר _קײן איז ךא ,אפום נעלונקען

.פום ךיא איבער מען בינרט , װאהלשײנליך ,מארטען . קען/ פיללײפט אונ .
.נעהן צו ארוים אלײן ישטאנדע אים זײן ןאלד װעט לעאן אז / זיין נאןי . . 

 װײסט װער י גאט מײן אך ,איבעךגעישךאקען אזױ זיך איןד האב אוטזאנסט
.שךעק ךעם מיט אבקומען װעל איןי ױיא . .  ךאס איננעל א פון אבולװאן !
. געלונקען אויס האט ?גר אז ,זאנען נעכןענט ניט ^ערהאט איז! . . ם ו פ א  ך
 מיין צו ניט מיך מען פיהךט וואס ? גיט 'שױן מען קומט ״וואס נאר

? לעאן ליפען
. ארום זיך. קונןט ,זיך שטעלט זיא .  אצימער פאר ךאס איז רואס .

 זיא , פאטאלאק פון ליכטיג איז עס״ ,פענסטער .קײן ניטא ,אזעלטענער עפעס
ט נ )ח״א( כהן דער



 .הזיך זעהער איז ,אגלעזעךנער איז פאטאלאק גא^צער ךער — אקוק גיט
 אונ אריין איז זיא וועלכע דוךןז־ אײנע ,טךןירען צויײא רא איז צימער אין

 ןײנען פײדע — .עפענען פרופיךט זיא .וואנד זײטיגער ד־ער אין אטיהר נאןי
 ! דא זיך טהוט וואם : זיך װאונךעךט אונ שטײט זיא .פעךי^לאסען ,פעסט

 זעבם מיט ארו^דער אטייש ,אד־יװאן שטײט צימער אין ,ארום זין־ קונןט זיא
 האלפ ׳שוין איז .עם — זײגער איהר א־ויף אקוק גיט זיא .שטילען ווינער
 צו ניט א.יהר פיהוט מען אונ ניט טהיר ךיא אלס נאך ״עפענט מען ,ני;ען

לעאן מיין :זיא שרײט ■' מיר מיט דא זיך טהוט װאס !גאט מײן גאט :לעאן
.וואךטען מיר הײסט מען ,מיך רופט מען , אפוס געלונכןען אויס זיןד האט . .

.מינוט צװא^ציג שוין װאךט איןד ? װאךטען ךאס איך דאךף וואנען פיז . . . 
. פעלשלאסען מיך האט מען . .  ? פעךשליסען געךאךפט מיך מען האט וואצו .

!כןאמעךיע אהעליישע מיר מיט ניט דא מען שפילט צו !גאט א
 טען — אנדערע ךיא אין ,טהיר אײן אין לןלאפען גענומען האט זיא

 מען — ! מיר .עפינט :קךעפטען אלע מיט שױמנן נעהמט זיא .ניט ;גפינט
 ?נפינט מען — טהיר אין אשטול.קלאפען מיט גענומען האט זיא .ניט ;יפינט

 איז דא אז ,כןלאר שוין מיר איז יעצט ,זיא זאגט ,נוא — .ניט אלס
 וואלט איך אונ ׳ לעאן געװען ווילקלין־ וואלט ךא אז .מיר פאר אלאװאוישקע

 אם דאך מיר וואלטען , פופ דיא אײן איהם בינךט מען ביז װאךטען דאךפען
געקומען בין איך אז הײנט .װארטען נאך זאל איך :ווײניגסטען;;ענטפעךט

זײט אײנער פון דאןי איןד נןען ,אלאװאוישכןע איז דא אז ,שלום דעם צו
 איז לעאן מיין :געטראפען ניסט סיבה _קיין האט לעאן מיט אז ,רוהיג זיין

 געוואךען זיא איז געראנסןען ךעם בײא ׳ גאט איז געלויבט א ,געזונט
 , אלאװאושקע איז ךא ווען :זיך צו װײטער זיא רעךט ,אבער .קויייליכער

 מען ? מיר פרן מען װיל װאס ? מיך מען דארף וואס ? מיר צו מען האט וואה
. ? פע.ג,זלן מיך וויל  טאן מיר װיל מען .ניט געלד הןײן זיך פײא האפ איך .

! גאט מיין גאט א ? וואם פאר ? 'שלעפטעס
 פאנאנדער פיטער זיף־ האט אונ ךיוואן אפען געפאלען אניךער איז זיא

 זיא א־ג ארײן ניט גייט .קײנער ,צוױיא אונ אשעה אװעק איז .עס .געװײנט
 щ ,טהיר ךיא .ױעפינט זיך האט עםי. .זיך טהוט איהר מיט מאס ,ניט .ווײס
 פיסקרױ מיט אונ 'שאקאלאד מיט אטאץ מיט אפרױענצימער ארײן איז

 אויג£- איז פריידעל צוריק. גײט אונ טיש אפען שטעלט ,)סוהארקעם(
 האט ,פלהאנקע ךיא אנגעחאפט האט ,אטיגעךץ װיא האםטיג געשןרונגען

 פין ויאו מיר זאג :שרייען אונ טר״סלען .גענומען לןאפטען אלע מיט איהר
 פיהר ? זילכערשטײן לעאן איז װאו ? האפען מיר פרן מען וויל װאס ? איך
. איהם צו מיר

—. . . ע ע  געגומען איהר האט זיא : אנטװאךט ךיא וואר ! מעעע פ
.פערישטאנען ניכוט גאר האט פריידע .הער אונ הין פינגער ךיא םיט וױיזען
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ק דער דוא )ח״א( כ



 איך ;װאיטה מיט פרײדע שױיט ! אישטומע פאר זיןי מא?סט דוא—
.צווה ךיא פראםקען צי־ ךיר וועל . .דאנען פון יס1אר שוין מיף לאז . . . !

׳ טהיר פון גע'ש?רונגען אחיים איז ,לאװקע זעהר געװען אבער איז ;ענע
 אין אלײן נעבליבען וױעדער איז פױידע .געשלאםק צו האםטיג איהר האט

. פערצווײפל^נ פאללער
 יאמערנ-ז זיא זאגט ׳ אלאװאו־שקע אין בין איןי אז ,איןי זעה יעצט—

. ? פון ךער זײן װעט װאם !גאט גאט א ;דיג .  וואלט לעאן מיין אז א .
 ,®אליציע מיט קומען װאלטךאך ער ,מיר מיט זיןי טהוט ךא װאם ,וױםפען

 ... פאדסוד געבען אװעק י>ר וואלט מעלךער מייגע אונ בעפרײען מיך וואלט ער
.בין איך וואו ,וויםען וויא..קען.ער אבער . .מארגען קומען װעט.ערסט ;נר . . . 

 געפיגען■. מיך ̂ער וועט גיןי אזו־י ניט אבער ,זוכען מיןי לױפען גלײך וועט ער
 ווײלע ךער וועט װאם אונ !פןרא?טען איבער פארט .ער וועט וואם !גאט א

.וועלין מיר פון ; .  װאפ ,גערוען בין איןי אונבע^אננען װיא , דום וויא א !
. זוליק ךעם געגלויפט האב איך . .  ? גלויבען ניט געהןעט איך האב וויא נאר !

האט לעאן מײן ,מיר זאגט מען אז ,יפען1ל ניט געקענט איך האי וויא אוג
. ? אפום בראכען צו . ;טאן גענןענט ניט אנדעךם האב איןי , יע ,יע .

 נעהמען מיט געדאךפט האב איןי ,אלליין לויפען געדאךפט ניט האב איך ׳אבער
.אטענ׳שען .  צו געקומען ניט איך וואלט אמע^ישען האבען וואלט איך א .

.אונגליק ךעם
 г עםק מיר גיט מען —. שאקאלאד טאפ דיא זעהן דער האט זיא

. ? מיט דער מען מײנט װאס : זיא זאגט ,טרינקען . . ? פערזוכען . . איף .
.הונגךינ יאפילו בין . .א׳שלאפטרו^ק ךא איז פיללײכט ! נײן נאר . . מען .

.ווערין ענט־שלאפען זאל איך וױל . .טרינקען ניט װעל איך ,נײן .

 אין זיא אז ,שױיןנן אונ טהיר אין כןלאפען וויעדער גענומען האט זיא
.הײזךיג .געװאיען

. געוױינט ביטער דזאט ,עלד דער איױף געפאלען אנידער איז יןיא
.געװארען ענטישלאפען איז זיא
 גערוען שירין איז עם אז , מאךגען אויף עלסט ערװאךט זיןז האט זיא

 פון ,װײנען פון ,שלײןגן פין נעװארין מיד זעהר איז זיא .צימער אין ליכטיג
 . שלאף אשטארכןען געוואךפין ארויף איהר אויף דאם האט ,טהיר א׳־ן נןלאפען

 אײנע וויא ,אויף זיך חא»ט זיא , שטעלין אפען אקום געפיהלט האט זיא
 щ :זעהט זיא , ארום זיך קט־קו ׳ אניךער האםטיג זיך שטעללט ,טיגרין
. שמײכעלט אונ אוניפארים א^יצעךםקי אין אפףםט אידד הינטער שטײט

 װאס ; אגעשלײא ניגעןען זיא האט ? מעלדער תא ,ביםטו ווער—
 1 מעךדער ׳ חא לאכםט װאם .דאנען פון ארוים םיר לאז ? מיר צי ך,אסטו

.דאגען פון ארוים מיר לאז . . : אראב גלאט ךר וועט ;נם אז ״ מײן ניט דוא !
םען .א(״)ח כהן דער _
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 3אך?2קווא לי^ייעט מען אונ טאנ העלען מיטען אי־ן יענציממער1א?ו נעהמט מען
.לעת מעת אגאנצען . . א לאבםט וואס ! ? ח
 שײן ווייא א ;ער ענטפעךט ,קוכןעגדינ ךיר אןייף פעתניגען האב איך—

 אזא מאל ערפטען דעם זעה איןי ! בעם אין ביזט דוא אז , ביזט דוא
.עײנהייט
.פרויא פערהײראטהעטע איינע בין איןי !דאנען פו־ן ארויס מיר לאז— . . 

.פאליציע מיט אהער קומען ער וועט ,וױםםען דער זיך יועט מאן מײן .  דואי .
 . אין.קאטאךזנע גיין וועםט

 צו דיר מיט זיין צו נאר ,ער זאנט ,נןאטאךגע ךעכט איז מיר בייא—
 מײן , ךיר איבער לײרען צו אללעם גאטאװ בין איןז , אשטונדע זאממען

 .נןראסאוױצא
 ער- ;כעטען גענומען איהם זיא האט , דאנען פון ארױם מיר לאז—

 . זיך בארעם
ט י נ  בײא■ האלטען ךר וועל איןז ,נןראסאוויצע טײן / די־א מיי^םט ישוין -

? אוטזונסט לעת אמעת ךןו
 מיר לאז נאר ,װילסט דוא פיל וױא געלד ו״ויקופ מיר פון נעהם נו—

 אוועפםעל אוגטעךשרײבען דיר *ועל איןי ,װײז ׳ ניט געלט האב.קײן איןז .ארוים
.ךךײא יף1א ,הבל הונךעךט צוױיא אױף ,רוןל הונךעךט אױף .  איזי מאן מײן .
.דאנען פון ארוים מיר לאז נאר ;בעצאהלען דיר וועט ער ,ףיך . .  מאן מײן !

.קומען איצטער דאךף . .אוים ניט האלט איך א .
ך אי מיט־ ,מיך ליב ,ריך בעט איך :?נר זאגט ׳ ניט מגלט _קײן דאךף -

.איהם פאר לײט םעהר נאןי בין איך ? מאן ריין פאר עךגער איך בין װאס
 ערבארמט/ ,אײך בעט איןז ;זיא זאגט ,דומהײטען ךאף״ק״נע מא?ט—

.לויז מיןז לאלט אונ
 פאללאנג ;לעניען מײן וויא ,ךיך ליב איך ,כיןכאסאוויצע ליבע מיין—

.םיך ליב נאר ;וױלסט דוא װאס מיר פון . ...מיןד ליבסט רוא אז ,םיר זאג .
 געליבטע אײער געפינען װעט איהר ;לויז מיןי לאזט ,אמאן האפ איןז—
 ? אומזא^םט נןװעלען מיך איהר זאלט װארום ,װאו אנךעךס

 לאזעך אחיס ניט ךיןי וועל איןי ;,קראםאוויצע מיין ,נאר ךאך.קיק זײא—
.מיך לי^פט דוא אז ,זאגען גיט מיר וועסט דוא ביז ,ראנען פון

 זיא .אקוס געגעבין אונ אומנעארםט איהר ער האט ווערטער ךיא מיט
 לאננט דער איהם אונ הא^ד זײן פון געךיסען ארויס איויגעגבליךןליןז זיןד האט

 אפק געטראנק האט זיא וואפ ,ךינגען ךיא אז ,לאװקען א{א אוג אפאטש
 ג מעלדעי ,א —;נאק .אפען איהם בײא אבגעשטעמפילט זיף האבען ,האנד
 איצטער ,נוטק מיט נעפעטין ךיך איןי האב אהער ביז :שרי;ען זיאגענומען האט

 אדער זײן װעט דא ,ךיהרען צז םיר צו זיך פרוביר !לעבען מײן פ־ן אסוף איז
I אטויט ךיר אךער ,אטויט מיר
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 ןיפטינע דוא !טאנ אגוטען ;עי זא:ט ,ניט ךיר מיט איך ױיד מעהו—
 מיט .פיהרען אוים וועל איןז פיז ,ארױפ ניט ךאנען פון וועסט דוא ,ישלאנגע

т ריא п טהיר דיא נעשלאפין צו האט אונ נעגאנגען ארויס ער איז .
 קאפףז рв האר דיא רייסק גענומען זיך האט ,אלײן געפליפען איז פרײדע

 האםטינ לויפען גענומען האט ,וואהגזיננינ וויא ׳ פים ךיא מיט טאפען אונ
 או־יף געטאן אוואךף זיןז *האט אונ געװאךין מיד איז זיא פיז ציממער איפעךין

'ךייואן ךעם .
.אכט װאר עם ,זײגער דעם געטאן אקוק האט זיא
 גענימען האט אונ זיא זא^ט !מיר איז וויײא י1א ,מיר איז ווייא אױ—

 אפאיעזט אן קומט עם ! לעאן קומען דאן־ דאךף היינט :הענד דיא ברעכען
 ,יעצט.געקומען ער איז טאמער .נײןןן אפענד рв אונ ,אוהר א?ט מאךגעס דעס

 איהם פון רועט װאס !אױם ניט האלט איןד נאט א , ניט מיך געפינט ער אונ א
 װעט .ער !געוואךען פאךפאלען פין איןד אז ,דעךװיםען זיך װעט ער אז ,ורער־ין

.האלטען אוים ניט . .  עםקהוט װאם ,װיםען װאלםט דוא אז !לעאן ,לעאן !
 געוןען פול ניט נאך איז ישוין ניט ,גאט גוטער א !פרײדעלען דיין מיט יעצט זיך
א אז ,חתונה מײן פאר געגעפין מיר האסט דוא וואם ,צרות פון מאקס דיא  ת
.אױם ניט האלט איך ! אא , איצטער מיר לײגסט ךער .  האפ איך !! אי .
 , נעזאגט האט װעלכער ׳ הלום טרויעריגען מײן אן םאנט יער עךםט זיןד
 גיט האלט איך !אי אי אי אי אש אקופע לאזען איוים זיןר װעט אונז פון אז

.אױפ . . !
 מיט שרייען אינ טהיר אין שלאגק »שטול גענומען«דעם האט זיא

 ךיא ארײן איז עס ,טהיר ךיא געעפנעט זיך האט עם .נךאפטען אללע
 מיט אונ האנד אײן אין ביםכ־ןװי אונ שאקאלאדע אטץ םיט מאגד נעכטיגע

. האנר אנרער דער אין ארעוואלווער
 נעװארען זיא איז ,-רעװאלווער דעם דעחעהען האט פרײדעל װיא

 ,פאללען ארוף איהר יף1א איצטער װעל איןי אז :ךך פײא טראכט זיא .ישטל
 נאכהער ,ךעכגען צו אלם איז מעךדער אזעלכע אויף / שיםען ים1א זיא װעט

 װעט ,אגעכאנעטע אךער ארעלשטאבענע װעטמיךגעפינען וועטקומעןלעאן,
 שרענןליכער ךער לאזען ים1א זיןי װעט אט — ,נעהמען לעפען דאם יך1א זיך ער

 ,כןנ/ע ךיא אויף געשטעלט זיך האט ,נוטען מיט האט'גענוםען זיא .חלום
 .גענעפען איהר אונ אוהר ךיא ,ךינגען ךיא זיך פון "גענומען אראב האט
 ,אשטומע וויא נעענפעךט איממער האט יענע .לאזען ארוים איהר זאלל זיא
 גישטעלט אוועק האט זיא .פעלשטאנען נישט נאר איהר פון האט פרײדעל אז

 ךיא שלאסםען פאר האט אונ געגאנגען ארויכ איז טיש, אפען טאץ ךיא
 האט מאנען ךער .געישלאגען ניעדעל זיטצען געפליןען איז פרײדע .טהיר
 ־שױן האט זיא :טאץ אפען אין װאם ,טאן צו אקוק ,מאנט רער איהר

 דיא וואם ,ניט אךט םאגען ךעם .געגעסען ניט לעת אםעת וויא מ?^זר
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 —אקוק גיט זיא ,זײניגע ךאם מאנט ער ,צער אין זיינען האךץ דיא אונ ־כןאפ
 אין האפען נ׳ען עם זיא זאןט ,טױיננקען ניט איןד רועל דאפ . שאקאלאד

 אײניגע געגעסען האט אוג אבולקע גענומען האט זיא ,אישלאפטי״ונק זיף־
 בערעקנען גענוםען זיך האט .זיך פײא נךאפטיגער געװאךען איז זיא .פיםען
 ניט מאל _קײן וועט .ער אז , מען טהוט װאס :אפםטא^אטעלפטווע איהר

 וועט לעאן פיז ,וואכען עטליכע אפזיטצען ךא דאןי נןען איןל !לאזען ארוים
.פין איך װאי געהן דער .  פיל וויא !גענןוועלט זײן ער װעט פיל וױא א .
.גענןוועלט זײן איןז רועל . .  מעהר איהם זאל איןד :פעךלאנגט מערדעו מיין !
 װאם ארוים מיר .ער לאזט ,״איהם ליפ ״איןי :װאךט אײן זאגען גיט

 צומוטישען ןײן רעכט איהם פײא זאל וואךט אײן איפער !נןען גיט אהולטײא
.פיל אזוי אמענישען .  פױךח _קײן האפ איך ,נאקגעפען מוזען װעל איך .

.אפרעכענען איהם מיט זיך איך װעל נאכדעם אפער .ניט .  װעט ער .
. .קאטארזנע נעהן

 אבט אװזר אפענד פון .טאג ךער געגאנגען פאלאיפער איז עפ
ארײן איז איהם הינטער ,אלאטפ מיט לאקאײ ךער נעגאנגען אריין איז

. ארױם איז לארףא ךער .קאזליצקי
 זיןי האםטו :איהר צו ער זאגט , שלאנגע ליבע מײנע , וואם נוא —

 אומגלינןליןד ךיך יויל איך אז ,נ־ראםאוויצע מײן מײן ניט ? פעךישקט שוין
 ליפ ״איך :מיר זאג אנןליינעקייט ניט מעהר דיר פון פעךלאנג איף .מאכען

. לױז דיר איך לאז “ךיף
 אפרויענציממער מוטשען צוא ױעבט אמענשען בײא ךאם איז וויא —

 דעם זאגען אפילו ^אל איך אז ,וױיםט דוא אונ אוואךט איפער פיל אזוי
.אמת איין מיט ניט ךאם דאך איז ,ווארט

 איך :איז דא װאם עךנןלארען ריר וועל איך . ניט מיך אלט דאם —
 ךיר פון זאל איך , אהו^דעלטער אין אפיציר אײן נאך מיט נעװאטען זיך האפ

. װאךט ךעפ אט פעקומען ארויים
? מיר יף1א געװאטען ?ראד זיך איהר האט װאם —

מיט שפאצירענדינ פולװאד דעם יף1א געזעהען ךיך האכען מיר —
 האפעןנאף מיר שײנהײט; ריין פון ענטצינןט געװארען זײנען מיר מאך. ךין

 אט .אךענטליכע אײן זעהר פיזט דוא אז געזאגט אונז מען האט / געפלעגט
. געוואטען זיף ךר אויף ךוקא מיר האפען

 פײא ךער ךאך ער װעט ,אן־יקפיהרען שוין זאלםט דוא אז אפער —
. זײן ניט

 מיך װעט ער ;עהלענמאן אײן איף פין דערוף ,אויס ניט מאכט דאם —
. עהרע םײנע אויף גלויבען

.זיא זאגט .דוא האםט עהרעעעפיהל אשײנעם —
עהרעגװאךט אײן אין אונז פײא ;מיר .זײנען מענישען אזעלכע אט —

טײערער )ה״א׳( כהן דער

— 74 —



.מענשען איץ פון לעבען דאם װיא טייעוער
 װעםט ,װארט ךעם זאגען שוין דיר װעל איןי אז ,זײן װעט וויא —

.לאזען ארוים גיט ערשט מיר ׳דוא
 דיא לאזען װעל אוני טהיר ךיא אכעזליפען איך וועל רעם פאר —
׳ ? פאו־שטײםטו ,שטעקען ישליםעל

? ךער.קאךיךאר פעךישלאסען זײן וועט טאמער —
 אין ךאך איז ניט אז .אפען זײן יך1א ין1ש װעט ךער.קארידאו —
 ;עצט, גוא . שרײען'_קאראול הןענען ךאך װעםטו ,פענםטער ךא גןאריךאר

? איין דוא װילליגםט ,כןראםאוױצע סיין
.זיא ענטפעךט יע —
 וויל איןי .שאמפאניער אבוטעל גאך ען(שיר אריבער גײן וויל איןל —

 װעל איך ,באקאלען צװײא אנגיסען װעל איןי .זאמען צו טרעקען ךיר מיט
 זאלםט דוא , ? פעךישטײפט( דוא ^װייגען זאלקט דוא )אבעד אוקארמען דיך

 .פרייא ביזטו ךאן אוג גלײך טךינפןען אױם וועלין מיר “ךיך ליב ״איך :זאגען
 ,נײען האלב איז .יעצט .טהיר ךיא אבשליפען איך וועל זעהען וועהטו ?ףער

.לויז ביזטו דאן אונ ,איך קום ארום ישטונךע פעךטיל ךרײא אין
 בײא מונטער געווארען איז פרײדעל .געגאבגען ארוים איז ער —

 זא;ט: ער וואס עםאיזאמת אז ,זײא זאגט ,זעהען צו ארױם איז עם — .זיך
 זײא ״קענען אגעוועט איבער :גלויבען צ־א אלס איז שאךלאטאנעס ךיא אויף

 פון װערין עךלײזט באלד זאל איך אהאפפענונג איז אלזא .אמענ׳שען כןײלען
 איז אךער לעאן מײן אנפאהרען געווים װעט באלד ,טוךמע מיין
 זיף־ וועט ער אונ ,אונגליק מײן צײלען ךער איהם וועל איך .ךא שיוין

.שארלאטאן ךעם מיט א?רעבענען ;  ווערין עךלײזט איך וועל באלד ,באלד .
.צרות מײנע פון

 צופודעךט געװען איז װאס האר איהךע געמאבט צוךעפט זיך־ האט זיא
.פעךצרױיפלולג אין האר ךיא געריםען פר;ער זיך האט לא רואם ךאפאן

 «ךיץ איז щ ,צימער זײטיגען פון טהיר דיא געעפי^ם זיך האט ,עם
 געשטעלט אוועק האט ,ןאקאלען צװײא מיט אונ אבוטעל מיט ^אזליצקי

 געלאזען אונ א?גע'שיאםען האט < טהיר צום געגאנגען צו איז .טי־ש אפען
 אישגענאםען האט ׳ טיש צום געגאנגען צו איז .־שליסעל ךעם שטעכןען

 שטעלט ̂ער .אנדערען ךעם זיא ,אײנעם גענומען האט ,באקאלען בײךע
 באקאל זײן אויף הײבט ,אקום איהר גיט ,איהר אוטארעמט ״ איהר געןען »יך
.אנעשױיא גיט אונ

!ליעבע אונזערער ויאהל -אויפם
 ארײן איז ,עם , טהיר דיא אויף זיך רײםט ?ליצלונג ,אטאל מיט

.זילבערשטײן לעאן

יעצט )ח"א£ בהן דער
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.13
♦ אינטריגע ;טרעקליכע ךיא

 װאפ בעישרײבק וועלען מיר אײךער , לעזער ליבער מײן ,;עצט
 ׳ אױסהעלין אוג האבען גערולד ״עטוואם דוא מוסט / פאםירט האט וױיטער

 קאזליצנן ךעם צו אהער ,ער קיגטט וויא ;לעאן מיט פאסיךט האט וואם
?לוצלו^ג. אזױ

,מארגענס ךעם אכט פאיעזד ״עךםטען ךעם מיט געקומען ניט איז לעאן
 X װיא . אבע^ד פון אוהר 9 פאיעזד צווײטען דעם מיט געקומען איז /נר
 דיא געלאפען אחייף האסטיג ״ער איז ,וואגזאל פון נעפאהרען אךאי איז

א גע/נפינט האט מען ,אגגענןלונגען האט ,טרעפ  ,אױין גײט ,ער , טהיר ך
 פרײדעל — צימעךין אלע דולך לויפט ״ער ;ניטא איז פױידעל — ארום זיןי קוקט

 אידום זיא פלעג,ט ,פאהךען צו קומען פלעגט ווען מאל אלע .נ.יטא איז
 ניט ווא^זאל ךעם יף1א זיא איז ה״;ט ; גואנןזאל דעם איויף י?ו_וארטען1א

 :זיך בייא טראכט.ער ,א .ניטא יך1א זיא איז הײם רער אין אונ ,נעווען
 א איהר יף1א מיר צײלט ךער מען װאס ,זײן אמת זאל ישוין ניט

■'שרענלןליך ,^רעלןליך
.מענטישען הױז ליא ארוף גיט

.האםט מיט .ער פלע^ט ? וויךטהין ךיא ךאס איז װאו—
. מאגד ריא .ענטפערט ,לעבק הבית בעל , ניט װײס איןי—
.קאכין ךיא ענטפעךט ,ניט אויןי וױיס איך—
! ניט וױיםט איהר #טײטס—
 לא ? אוועק געהט מגלהמתתע ךיא װאו ,וױםען מיר .פןענען וואם—

? טהוט זיא װאס ,נעהט זיא װאו רעכנונג געבען אב דען או;ז דאךף
? אוועק זיא איז ווען—

ק ט ק ע .פליה דער אין -נ
,פעךװאונלערוננ מיט אגעשרײא ,ער גיט פףה ךער אין -נעכטען

. ? נענע?טי?ט אוג . .
!לעבען בעלהבית , הײם דער אין גיט זיא האט נענעלטיגט—

אס . איאב זינען פון זײט איהר ! איהר רעךט -וו . . . האט. וואס !
 7 גט:געזא זיא האט הין וואו ? געהן אוועק דעם פאר געזאגט אײך זיא

? זיא ײט3
א זאגט ,נעזאגט ניםט גאר אוגם האט זיא—  בין איןי ;קאכין ך

.מאךק אין געװען יעמאלט
א געװאשען מנמאלט האב איך— א זאגט ,זאל אין דילען ך ;מאגד ך

האב )ה״א( כהן דער



 האט מען דא?ט.זיף .נעגאננען אװעק איז זיא וויא געזעהען ניט איך חאגנ
.נערופק אמעק איהר

 ?נר פךעןט ? ןעקומען $יט אן רער״פריה אין נע?טען פון איז זיא אונ
.פעלװאונךערוגג שטײגעגךער ?יט

:זײא ^נטפעױן ,צייט גאנצע ךי ,אוױס ניט שטופ פון זיינען מיר —
.איהר אויף גענואךט אלס האןען סיר

. מיר מיט דא דןו טהוט װאס !גאט !גאט ,אך — . .  פלענט ̂עס !
 , ןיײט אלאנגע אויף הײם דער פון אװעק זאל זיא טרעפין ווען .זיך

? שעה ךרײא צװײא אויף
;טרעפין זיןי פלעגט ״עס — ;  ^מייא אױף ,ניט טאנ א^א^צען אױף .

* :ע שעה ךרייא
? קאזליצקי אךאקטער איהר צוא קומען ?לעגט .עם —
 איהם לונןט1 םען אז אבער ;עזי איהר ציא קומען פלעגט אדאלןטער —
.ניט מיר ווײסען קאזליצקי
? פאךברײנגק לאנג איהר מיט פלע^ט ?נר —
,צייט וױיניג אמאל ,לאנג אמאל ,אצײט וויא —

.געהן אװיס געהײםק זייא האט
 װאס זײן אמת דאם זאל :הא^ד ךיא ברעכענךיג ,,ער שרייט ! אא —

 ןאל !זײן פאלש אזוא מיר זאל פרײדעלע מיין !מיד שרײפט טײוועל ךער
.נארא_קאמעײע ןײן ,געוויזען ארוים זיאהאטמיר װאם , ליבע גאנצע ךי . . ! 
א אמאל גאך לעזען איבער אין־ לאם !יס1א ניט ד,אלט איןי א  פון ןריף ך

.לעבין ם״ן מיר פעךניפטעט װאס ,טייװעל ךעם
 אוג פאגאנדער נעהמט ,^אשע ךער פון אפאפיר ארויס נעהמט ;נר

:א1אז לעזט
 פערפיד>ט העךו סײן אז ,וױסםען ןאלט איהר !זילבערשטײן ״הערר

 אוױזיט מיט אפט קומט ,ךאכןטער נאםען דעם אונטער ,.;נר , פרויא ״א״ער
 זיא ;שטו;דען עאנכע פעךןרײנגט ער״ וועלכע 'מיט ,?רױא אײער *צוא

 אבער .אךצט הו־יז איהו־ צוא אלס אויך איהם צוא אפט ״וויעךער'קוטיט
 אגעװעזענער ,אשאךלאטאן איז דאס ,דאנןטער ניט.קײן איז.ער טהאט רער »אין

 ̂ פי.א;סטװא פאר שלוזבע פון געטריבען ארוים האט מען װעלבען ’,״אפיציר
 פעךליפט זיך זיא האט ,ליצא אגרויסער איז ליך,ער(וויךך מייגט פרויא ״אײ^ר

. איהם .״אין
 אא :בריף ךעם געבענךיג אװארף ,װאוטה מיט לעאן שױיט אא —

.לעזען ניט וױיטער כןען איך . . ♦אױגען מײנע אין פינםטער מיר איז עסי ! . . ! 
;מעךדער מײן איך נעהמ װאו ,אא !איןמיר האךץצעךשפר^גט מיין אא . . ! 
 מיט צעךבײסען איחר וואלט איך ? שלאנגע גיפטיגע טײנע איך נעהם װאו

.הענד עײנע . . !
ער א(7)ו כהן דער
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 איבער זיך ווילט איהר ״אוייב :װײטער לעזט אוג בױף דעם נעהקט .ער
 ׳ גאס װאלזאלנער איויף , № 9 פעטךאװ הויז אין קומען איהר ;אלט ,«ןיײגען
 הײפיגען דעם ביז ;לײןז גיין זאלט איהר , טו־יעל דעם נײן תךןי ןאלט ״איהל

 מען ,אנלןלינגען זאלט איהל ,טלעפ דיא אליף ארויף זאלט איהר ,*פלינעל
 ,אלאנגען אקאױדאר אץ אײנגעפינען זיך איהר וועט ,.עפענען אײך וועט

 ציממער ךדעם אין :אטהיר׳ זעהען ךער איהר װעט גלײןד גײן זאלט ״איהר
 • פרײדעל אײער לייד זעהר מיר טהוט עס״ .פר־ויא אײער געפינען איהר >ועט
 אן נעמען( )ננןמה ךאכען זיןי וויל איך וױיל ,דאם אײןז שױיב איך ״נאר

מײנע ניט מיר בעצאהלט ער װאס פאר שאללאטאן דעם העללין ״מײן
אללעםע אײעל .געטראטען אפ איהם פון איך חאב הײנט .״זאלאװאנע

 בײא נעפונען האב איך װעלכען ,א?ליף אײעלין פון װאוסט ךעל איך ,האב
 בייא איז אבע^ד פון אפליל זעפסטען דעם אויף . טא־שע דעל אין ״איהל
 פעלמישטען פון דינעל געװעזענער דעל בין איך .אםווידאניע נאזנאצעט ״זײא
קאזליצנך. קטער־.דא

 ןלעכין אונ 'שלײען גענומען האט״ער !פױידעל ,פױידעל ! אא —
 מיינע פאל ,לי?ע מײנע פאר מיר דוא באצאהלםט דאס אט :הענד ךיא

 .אויפאפפעלולנ מײגע פאל פעךגעלטולג דיא איז דאס אט !דיל פאר טרײהייט
.ךיר פאר . . . וױיזען צוא אום ,געלד אן געהיילאטהעט ריןד האב איןי !

זיןר האב איןי — ׳ גליק רואהרעס איז דאךט ליבע רײנע װאו אז ,אפלימעל
.געאיךלט ביטטער ביטטער, . .  איז פאלש׳ ז_ײן מיר כןע^סט פלײדע דו אז !

.וועלט ךעל יף1א לײע .קײנע ניטא שױן .  ניט. ךאס .כןען איןד ,נלין נאל ;
.גלויבען .  ,()לכילוהניק פעךלײטךער אפעךפלוכטען פון אבליף איז ךאם .

 פעלפלו?טק אין אעעװיזען מיל האט מען װאו לליפען מוז איך ,גײן מוז איך
. בליף . .אליגען זײן זאל הלואי !גאטט א . .  ךאךט איר איך זאל הלואי .
 טאמער ! אא ,שטײט ?ליף אין װאס אמת איז טאמער נאר !געפיגען ניט

 יף1א לעבין ניט מעהל איך דאלף — ,געליפטען איהל בײא איהר איך געפין
.וועלט דעל . .נעהמען לעבען דאם מיר וועל איך . . .אונ . .  איהר פאל .
.לעבין איהר צוא אשטראף איהל פאל זיק וועט ךאס או: !אויגען די אין . . .

 ,טיש ישיײב זײן פון שופלאךציג ךעם גיעפיגט -уг האט רײד דיא מיט
̂ער , פילען מיט .קאראפקעס וואךען,עטליכע דאלטען  גענומען ארו־ים האט .

א, — .פילען ךרײא  אדער לעבין צום אךעל איך גײא איצטער ,זא?ט.ערז גו
טוייט. צום

 געזעטצט זיך האט , טלעפ ךיא פון האסטיג געלאפען אלאפ איז ער
.פעטראװ דאם אין געפאהרען אוועק איז אונ איזוואםציק אײן אויף

 אלויף איז ,הויף רעם אויף אלויף איז ,געיקזטעלט אפ זיך האט .ער
 דער אין אנגעכןלוגגען האט ,פליגעל הײפיגען דעם פון טלעפ ךיא ^עלאפען
 .^טפעלט ,אמאל נאך אן ,קלי^ט ״ער ;ניט ^עפינט םען — הא^ד ןעבטער

מען )ה״א( פהן דער
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א — שוין אט :אינװײניג פין איהם מען  ״עי ♦ נעפאלען אלױס איז ׳שליםעל ך
 האקטינ איז .ער ״ טהיר ךיא ױעפי^ט האט כען ;פינף אמינוט גע׳שטאנען איז

 גיט ,דעט.קאךיךאר חךןד האפטיג לויפט ,גיט אוואלט רעדט ןיל ,ארײן
 אלמען ךי אין פױידלען זעהען דער האט ?גל וויא ־, טהיר ךיא האפטיג אלים

 .איז .צוריק אטראט ^עגעפין ערז האט ,פעחאן מאנס אפלעטלען פון
 זיין םיט געשטאנען איז קאזליצקי .קאלטינע: זיוואיא א׳שרעקליבע געװען
 איויפגעה״פין הא^ד ךע?טע ךי ,געאלמט תקען פרײדעלם או־יף הא^ד לינכןער

 י ליפפען זײנע אויף געישוןעפט האט שמײכעל אפײזעל ,פא״קאל דעם מיט
 פלײןו / האנר אין פאקאל דעם מיט אשטאטױע װיא געשטאגען איז פרײדעל

 איז לעאן .טויל אפענע אײן מיט אױגען אױםגעגלאטשטע מיט ,אטוך וויא
 , צוליק פאךוואלןען קאפףז ךיא ,פאלאוים פום לעפטע דער מיט נעשפןאנען

 האט דאם .פלאםס טויט געװען איז .על ,נענומען פאגאגדער הע^ט ךיא
 דעם געטאן אװאלף די;נלםטע האט פליירעל .םעקונךען /גטליכע געדויעלט

 אגעשלײא האט אונ לעאן או־יף געטאן אװאלף זיןי האט ,דער,עלד אן פאקאל
!לעאן א :}עטאן

 אוג אגעשלײא נענעכען .ער האט !טוואר פלעזחענאנא אוועק —
 האט .עלד ךער אויף געפאלען איז זיא .זיך פון געטאן אעזטײס איהר האט

.ךיװאן פון פי־ם אן נןאןף ךיא אפגעשלאגען זיך

 אחײזערע םיט שלי;ען גענומען %ר האט !מיר פון ,גאךינא אוועק —
לםט אט :שטיםמע . איך זעה ̂. .  װאם טאג אפען ארוים איז .;ןךםט אט .

. זיך טהוט דיר מיט . . א אז ,געהעלט מאל אײן ניט שוין האפ איך !  ת
.נענלױפט ניט האפ איך נאר ;פאליש מיר פיזט .  אז ,נעמײנט האפ איך .
 יועל טרײע םײנע פאר אז נימײנט האפ איך ;מ״נע וויא רײן איז האךץ ריין
.פרױא אטלײע האפין איןז . . נעאיךרט זעהר מיך האפ איןד א . עוױינט פאנאנלעל זיןי האט %  פױידעל חאטפ .קינד ?לןלײן וויא ̂.

 איהל האט אינפעט לעל דאך ,דיוואן אן קאפףז ךען ישלאגען צוא זיך האט
 האלז אפק איהם פאלט ,אױפגעשטאנען האפטיג איז זיא ,אױפגעהײפען

:ווײגענדיג שלײט אונ
 כין איך ,געצװאונגען געװען פין איך ;לעאן ,ים1א מיך העל —

♦ • • געװען
 דוא :זיך פון נעפענדיג אשטײס איהל אגעשלײא על גיט ! אוועק—

 האפען וואם ,הענד טלײפענע ליינע מיט אנליד>ען ניט ?ויל אן ;יך זאלםט
 וױא !זאגםטו ,געצװאונגען געװען פין איןי .ליפאווניק רײן געאלמט ;נלסט

 װאס ? טעג צװײא לובאווגיק בײן איז מען אז ,געצװאוגגען דאםז מען איז
 האפען אויגען מײנע אז ,פעלענטפעלין זיןר קע^פטו׳ װאם מיט ? זאגען כןענםטו

 האפ איך אײלעל ,אײנגעשלאגין אדונעל מיןז וואלט אי1הל א ? געזעהן אללעם \
דאם )ח״א( כהן דעל
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.גיזעהן אללעם דאם . א . א  מיט שטייט מען אז ,געצוואונגען איז ךאם ! א
!טליננ׳ט מען אונ זיןז קוםט מען לובאווניק דעם

 אז ,געזאגט מיר האט מען ;וױינענדיג אנגעהײבען זיא האט !לעאן—
.אפום נעפראכען ים1א זיןז האסט דוא . א אונ .  ביין אײן ךא זיןד געפיגםט ת

.דאןקטער . .
ך א . אסכןאזקע -נ . . ,ליגק מיט דעקק שאנךע דיינע נאןז ווילקט רוא !

א א .אונפערשעמטע ח .  !יס1א או;ז צװיישען איז יעצט .
.או־ים מיןי העל ;לעאן ליבער ,זיןז -עלגארפ . . 

! ׳שלאנגע פאלשע ,אװעק—
 ךיא טךינ,קען קאנצעטזגע צײט גאנצע דער אין האט װעלכער ,קאזליצקי

:דאנען פון ארויס :אגעשױיא מיט .געלאפק צו יעצט איז ,שאמפאױער . . ! 
.געליכטע מײן צי ךיהךען צו גיט זיןי זאלפט דוא . .  אלעבעדינען דיר וועל איןי !
• לאזען ארוים ניט דאנען פון

א מיט אונ  איהס האט לעאן .שלאגען בענומען גלײןד זיןז ̂ער האט רייד ך
 איוע בייא אונ וואנד אן געפאללען איז יענער ,פעטיש צוױיא געלאזען אראב

 געהאט ניט פח _קײן מעהר שױן האט ער צײנער פיר געפאללען ארוים איז
 איהם לױפט פױיד־על ,ציטמער פון לױפען געלאזט זיף האט לעאן .אויפצוישטײן

 זאגט אונ זיןז פון א־שטייס איהר גיט ער , איהם אן אן זיןז קלאמעךט; ,נאך
.אױס איז ךיר אונ פויר צװיישען :ראזעגד . . אוועק לעבען מיין האקט רוא !
ם ישוין אט אסוף זײן לאז טא > ^ענומען נןװאטיר אין װאם , אללע

.ליבע ערפטע אונזערע פאר אנאגלאדע איז דאם ,ךיר צו געהערט ,איז . . 
. ןרושה מײן דיר איז דאם . . .גענוג ! . . או״ים איז לעפען מײן . . . !

,צו הער —.נןעשענע פון אפיל נענומען ים1אר .;גר האט רײד דיא מיט
 דײן פרן מיר צײלט דער מען וויא מאנאטען עטליכע שױן איז עם :ער זא?ט

.§אלש.קײט . .געגלויפט ניט אלם האב איך . .  בע־ מיר האב איןז גאר .
 מײנע מיט זעהן וועל איך אויב , איבעךצײגען ־זיף■ וועל איך אױב : שלאהען

 ;לעפען אריפער ניט דאם איך זאל ,אנךעךין אײן מיט ביזט רוא װיא ,אליגעץ
 ׳ פילען מיט .אקאראכקע טיש שױיב מײן אין אנגעגױיט מיר איך האב דאצו

 ניט צרות מײנע פון איך װעל ארום שטונדען דרייא אין ; אײנער איז אט
. זויםען

 אךאפ אונ םױל אין געװאךפען אר״ן האט פיל דעם נענומען האט ער
• .געשלונגען
«אונמאכט אין געפאלען איז אונ געטאן אנעישױיא פרײדעל האט !אאײ—

געזעצט זיך האט , טרעפ דיא פון האםטיג נעלאפעז אראכ איז לעאן
*т*т г»  ч י «נ * ютчт . ״ ־
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♦14
♦ נטריגע:אי דער פון אפפער צװײא

 געלאפען צו איז אוךםאלט אין אין.קאךידאר געבליבען איז פריידעל וויא
 דיא פין זיך צו געקומען וױילע ןער איז וועלבער ,קאזליצקי אונ לאקײא דער

 צו אב זעהן איהר ךאךף מען —.נעגעבען איהם האט לעאן וואס , פעטש
ק אז ךק ;דאנען פון פליײאךזען יס1אר אונ ראטעוןען  געפינען ךא איהר זאל מ

.ניט זעהר מיר לויגט
 ךיא כןוועטצען ,וואסער מיט שפויצען נעגוםען איהר זײא האבען ?לײך

 אביסל געגעבען איהר האט מען ,זיןי צו ;גטוואם געקומען איז זיא ;שלײפען
.וױין  ךיא פאר גענומען איהר האפען זייא .א־ויגען ריא נט:געעפי זיא&האט .

 הױף דעם נעפיהוט תרך ,טרעפ ךיא פון נעפיהךט אראב איהר האבען ,הענד
.גאס אפען געלאזען אונ

ר מי  Ш איד דען ״ נןװאךטיר אנדער אײן זעהן הײנט שױן זאללען -
 נײענדינ אױין קאזליצקי זאןט ,אפשנײדען גוט ניט מעשה הײנטיגע פאר

♦ ציױק
 צעהן געױען שױן אי» עם . גאםם אפען ישטײן געבליבק איז פרײדעל

 זיןי האט טומעלט צו געווען איז זיא .פינסטער נוט ,נאבט דער אין אוהר
 האט זיא . זיך טהוט איהר טיט וואס געבען געקענט ניט רעכנונג _קײן

 אג־ טךאטואר ךעם אויף געזעצט זיך האט ,.עךד ךער אויף געלאזען אךאב
 מענישען . צײט אלאנגע נעזעסען איז זיא . פאנאךענשטאלב אן געשטיצט

 זײן אין פארטראגען איז יעדער - טראטואר איבערין האפטיג גײען ,לויפען
 דא אז , געאךט ניט האט ״קײנעם ,געזעהן ניט איהר האט ״.קײנער ^עשעפט

 האט זיא ,אללעמען אויף קוקט זיא . וועלט ךער אין אוננלקליכםטע ךיא זיצט
 פאךגלושעט , צעךבךאכען , געשלאגען נידער געווען איז זיא ,געזעהן ניסט

 ךיא אין פײער ךיא לעשען נענומען ־שוין האט מען . משינע װיא כמעט
 .נאס אפען געוואךען'שיטערער זײנען מענשען , זײא מאבען צו אונ מאגאזינען

.געגעבען א?טונג ניקט זאך כןין יף1א האט זיא
 מיט לײכט געטאן אישטויס איהר האט ״ אדוואךניק גענאנגען צו איז עס

!שלױכ/ז דאמאי שטופייא ,וסטאוואי : זאגט אוג פוס ךעם щ יפגע'שטאנען1א לאעזאמ איז זיא , ?עטאן אשויךער איהר האט,
 צן געקומען איז זיא ,לאנ^זאם זעהער טאסיג קט;נ;נפטי;אי נ״ן גענומען האט
 בײא ,פע;פטער פאקא^טע ךיא ,פאדיעזד א_קאנטער5 ךער .פןװאךטיר איהר

 פון .עךו.וא?ט איהר האבען ,̂לינקליך י1אז זיטצען אמאל פלעגט ;יא וועלבע
שטאךתנג איהר .איך בין װאו :זיא זא^ט ! הא — .^ . .  קום וואגען פון !

איך 6. )ח״א( כהן דער



.איןד . .לעאן מיין פון לױה ךער פון קרם אי־ א . . .  מיין , ליפער מיין .
 האט !אויגען דיא אין םיר פאר סם אײנגעגוםען האט לעאן מךימגר

.שטארבען ,ער רועט ארום ׳שעה ררײא אין :געזאןט . שוין איז ערײ א .
.געשטאךבען . . .ניטא שוין איז לעאן מיין ! . איןד בין פאךגעפטערן א !

ט אונ ,גליכןליך אזוי געװען ט דוי̂י .צרות באךג אזא מיר אױף ל̂י .  מײן !
 ךער מיט פעךגיפטעט זיך האט ,אבגעש־ניטען לעבען דאס זיך האט לעאן

 אונ־ אזויי דאך בין איך אונ ,פאלש ^עווען איהם גין איך אז איבערצייג^נ
.איז דאס 'שרעקליך יייא > שרעלןליך .ייאו א שילףג ; .  מיר בלײבט װאס !
. ? טאן צו איבער . .דארטען אפישר ,איהם צו געהן אויך . . .  . .־.אױבען .

.גנין אי־ אומשוללע װיא זעהען דער .ער וועט
. גע^פיגט ניט נאך האט מען - גלענןל פאךן געטאן אציא האט זיא
ק— אין־ אז ,וױיפען פךיסלוגא ךיא אוייך :זיא זא?:ט ,ניט מיל .עפי^ט מ

. אי?ריג דא ?ין
זיא ,עפנען גײט מען העךט זיא ,אנגעכןלונגען וויערער האט זיא

 ךיא ארויף גײט ,ארײן געהט זיא ,טהיר דיא זין־ עפינט .עס , אװײלע וואלט
 אויף געגאננען איך בין צוריק יאהךען ןיווײא פאר :זיא זא?ט , א — .טרעפ

 ,וואהנייפג אייגענע מײן אין אהער געארמט לעאן מײן מיט טלעפ זעלביגע ךיא
;פליק פיל אזוי אויף געהאפט האב איך וראו . .איצטער אונ . . .  איצקער אונ .
.צוליק געהן צו אראב מעהר ניט אום טרעפ זעלביגע ךיא או־יף איך גײא . . .

/ ז״אלען דיא ,ציממערן דיא זײנען דאס אט — .אימוענינ ארײן טיט זיא
.פליק פון שטלאהלען ךיא געלויכטען מיר האבען װאו . . אונ .

.•איצטער . . .גרוב פינסטערע דיא םיר פאר זײא זײנען איצטער אוג . . . . ! 
. פוםט יױא ;׳ א וויסט װיא . .ניטא דא איז לעאן אז ,זיינען ?יממערן ך . . . 

. קורץ ,א א א י זײן גיט מעהל דא ישוין װעט לעאן .  האט קורץ .
 אײן װיא פעלשװאונךען מיר איז לעבען מײן . . !?ליק מײן געדויערט
. . . ך. ױ !זײן ניט אויןי איך ךאלף ניטא איז לעאן אז ר
 זיא , שלײבטיש דעם גע.^פי^ט חאט ,.קאבינעט דין אין ארײן איז זיא

 װעלכע ניט וױיס זיא .פילען מיט צװײא.קאראבעצקעס איז דאךטען .זעחט
 נעהמק איך װעל ,ווירקען ניט אײנע פון וועט , זיא טראכט ,נו .נעהמען צו
’ • אניערע דער ׳ פון

 אונ (געשטעען אראכ איהם האט אונ פיל אײן גענוםען האט זיא
 אשטינןל גענומען האט זיא ,גע־שלונגען אךאב אונ אײנעש נאך גענרםען האט

אײנגענומען האב איך ,־שטאךב ״איך :װעךטער דיזע אן שרײןט איג פאפיר
אי;טליגע אשרענןליכע ,טויט מײן אין בעישולךיגען ניט ״קײנעם זאל מען . ״פם

 ;בעשיללי^ט מיך האט לעאן .מאן מײן אונ מיר צװישען געמאקט מען ״האט
מײנעם אין ליפע מיט שטארפ איך .רײן בין איך אז ,װײם גאט ״נאד

האט וועלכער ,לעאן פון צאךן גיגןטיגען ךען פלוכע איןי אגער ,״העךצען
ט־ר )ח״א( כרן דער
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 אנןינד לאז איך .האלכען ים1א נעוועלט ניט מיך האט אונ געגלױבט ניט ,מיר
 אממע ךיא אז ,פעךלא^נ איך ♦ לתוימהלע ארעבוע איין ׳א?ןםע אײן ײא3״

 זילבער- הויז ךיא פון עךװײטערן זיך זאל ךעןעכןכןא .קינד מיין ישפעטעו ״אונ
 טאלטער אונזער אז װינישק איך וואלט ,לעבען װאלט לעאן אז ,#טײן״

 ‘פעל־ זײן דוךןי ,װעלכער פאטער איהךן וועלעןכןענען ניט זאל ״ױעבעקקא
 יאהרען םײנע םיר אונ' אומזאנסט בעשולדיגט מיף האט ׳ צארן ״פלוהטען

.פרײדעל .פיהרען צוזאממען זײא װאלט אלליין גאט שייךען .״פערקיךצט
 מײנע אין ברענט ״עפ , שטול פון נעטאן אחאפ זיך זיא דואט ,א—
 _קײן האב איך ,וױרקען צו אנגעהוייןען שוין האט גיפט דאם .געדעךים

. געהאט ניט טעות . ♦- זעהען זיך מיר װעלען באלד ,לעאן ליבעו ״יעטצט . • 
 דיץ־ וואס צו ,זעהען װעסטו דאךטען אױםהערען 'שוין מיןי װעקוטו ךאךטען

. נעניראפט האט בעם ניפטינער .  א?ער , האןען חךטה וועםט דוא .
. •' שפעט . . שנײךט ״עס ׳ א א . . .לייב מיין אין ןךענט .עס . .  ? א א א .

.טוייט ךער איז שרעןליך . על אײן ערי. איז דאןד אבער .  ךיא גענען $נ
.שלעלט !אײ !אײ לעבען פון שךעלןען . . . אסוף זײן װעט ?אלד . . . 

! טאטען מיין מיט געזעגנען זיך געהן איך לאם
 האט אונ ^יממער פאטעךס אין איטפעט מיט אװעק איז זיא

י :שײגען גענוםען
.שלאף פון אויף שטײא ! טאטע ,טאטע— . .  מיט זיןל נעזעגען !

. טאכטער אײנציגע דײן . !
א ה  זיןי שרעכןען םיט אלטער דער שרײט ! טאקטער מיץ ,װאס , -

 איז װאם ? טאכטער מײנע וואם הא : שלאף פון געבענױנ אחאפ
? אשךיפה דא

ס . 'געדעוים מײנע אין ,האלצען מיין אין אשריפה איז -/ן . . . %о י ?ךענט. . .  ,טאטעקע ,שטאךג איך !שנײדט оц !נ־לאקעךט עסי .
. ישטארב איך .  אךעךבײאיגע אין געפאלען זיא איז וועךטער דיא מיט .

 האט וועלכע ,נד:.קי איהר פון אקטע ךיא געלאפען ארײן איז .עס .לןיעפלא
 נענומען די;ע האט ? פרײרעלע אײןי מיט איז ױאס - .בײא דעו נעוױי^ט
 י$-1א שווער פרײדעל זא^ט ,איהר זײט ךאם חוה — . ווײנען אונ 'קןרי;ען

. נײט :אטמענךינ . . . פאפיר ךיא נעהמט . .  שיײבטיש אפען וואם .
.דארטען .ױיבי^קען מיין קינד םיין חאפט . . . .  .♦ • • יאנען פון לריף אונ .

.שטאךט פעלפלובטע דער פון . . . שטאךג איך . . . .ישטאךב איך . . ! . .
? לעבען מיין , דוא רעךסט וואפ ן מײנע טאכטער / דוא ךעדםט וואס—
.שן־נאיט ! טאטע— . .אונז אויף זײנען . . .האןען ,בעפאלען . . . 
.לעאן אונ מיר ^װישען אינטךיגע אשרעכןליכע נעמאכט .  האבען זייא .

.אויבען , ארויף גאלד גײ?גן לעאן אונ איך : אויםנעפיהרט ניסמ אפער . . . 
.אוייבען . .שנאה _קײן ניטא איז עםV װאו ,ךאךטען . . . . קנאה הךין .
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װאם )ח״א( כהן דער



 אמ שרײען ;ענומען ערי האט !מיינע טאכטער ,דוא רעדקט יואם—
.שרעק פון שוידערן ־ . .

א . שלעפט י א - . . . ?ךענט ?גם . . ; . שנײךט פלאנןעךט ,עס !
.מײן אין . . . לײב . . . . .אםוף זײן װעט ̂אלד■ באלד אפער ! . .  אי־ .

.לעאן מײן צו ןעה ׳  לױז אגיפט-פילול אײנגענומען .עךסט 3הא איןד . .
.צו ׳ .וועלט ךער פון צה־ת ךיא פון וועךין . * .

. טאפטער !אי אי אי ; אלטער ךער ישךײט זאגסטו ,םם— .  טאכטער .
! געטאן דאם האפטו וואם

 גענומען האט זיא ;.ענטפעךין געכןענט ניט ישוין איהם האט זיא
.בךעכק . .?ןראמפפען גענומען איהר האט ,עס .

 געפאללען אויך איז אונ אנעשױײא געטאן אלטער דער האט ! אײ א—
 אנעשרײא נאןו האט זיא .איהו אױף האנד זײן דער?יךד יף1א איהר געבען
: ־שטיל געוואךען איז אונ !לעאן :געטאן

 ו שכנים אללע צו געלאפען אחם װײלע ךער זײנען מענטשען ךיא
 האט מען ,מענטישען אנגעלאפען זײנען ._עם אטרעװאגע געמאכט האבען

.ךנןטו־רים געפראכט
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• טעות אגליכ־ןייכער

 גײענדיג ארויס ,אץוואשציק ךעם א;ײף געזעטצט זיך האט לעאן וױא
 ניט אויך אללײן האט ״ער ;^לײך פאלען געהײםען ;גר האט .קאזליצקין פון

 ניט^—פאטער צום ,ניט געוױם — אהײם פאהלען צו װאוהין ^עװאוםט
 ,געוואוםט ךאןד האט ״ער ניט: אױן־ טױג אגאסטיניצא אין פאוזךען אריין

 באלד ךאךף ,ער װעלכע דוךך ,פילול גיפט דעם אײנגענוםק האט ;גר אז
.שטאךבען . .  געטאן אקוק האט ״ער .אגאפטיניצא אין ניט ךאם טױג .

 איצטער אז םאןג«* ךער זין־ האט .?נר .צעהען איז .?יפ — ז״גער אפען
 נעפינט ךאךטען ,ךרײפיג ^װיאךפט פײא ךער אשטעטל ק׳ נאך ע;רזאפאי גײט
 איז,ער ארום עהזא'ש אין .שטײנפעלד אהרן דינער טרײער זײן אײן זיך

 אלזא ,ארום 'שטונדען ךױיא אין וויךהןען .עךםט נעהמט פילול דיא .ךאךטען
.צװאה אײן י§צושרײפען1א צײט האבען נאך וועט/ער
 ךר־טען צום געקומען איז .ער .וואגזאל צום פאהךען געהײםען האט .ער

 ,װאגאן אין געזעטצט ארײן זיןי האט אוג אבילעט גענומען האט ,זװאנאק
 האט אונ קופײא זײן אין געזעםען ערי> איז פאהךען פרן צייט נאנצע ״ דיא

 פאפטופאק פרײדעלם איבער געדאנקען אין פעךזונקןען געווען 'איז ,געוױינט
אונ )ח״א( כהן דער



 פיללייכט ,אונישולךינ זיא איז פיללײכט :ארײן ניט זינען אין איז איהם אוג
 געב־ויט נאר האט ,ער ;מענטשען ישלעכטע פון איגטויגע אײן געװען דא איז

 האט ערז .אוינען ניט אבער ,לײגען .קענען אױעךן אז מײנונג *ךער אוייף
 געאךקט גע־שטאנען איז זיא וויא ,אויגען זײנע מיט געןעהען אלליין ךאן־
 עריזײ פון וואהל אױפם בײדע טרינכןען זײא װיא ,'שארלאטאן דעפ .מיט

 אנדערהאלבען איוזם יײא אײן זיןי געפינט זיא אז ,אלליין דאם אונ *.ליבע
.שולדינ איז זיא אז ,בעױײז אגוטער אױך איז לעת מעת

 ^טײנפעלדס אןייף געפאהרען אריין איז ,עלף אוהר ק׳ אין ״געקומען איז עיר
 געזעט^ט זיך האט לעאן .געקומען געווען ניט נאןי איז ךיזער ,ךןװאךטיר

 זאל .ער אום גיך שךײבט אונ זיטצט ער .אצואה שרײבק טיש שלײב בײן
.)^סיסה( אגאנע דיא אנהײבען זיןז וועט עס אײךער ענדיגען צו פאםפײען
 זעהט ער ,שטײנפעלד אהרן געקומען אריץ איז ארום א׳שטונךע אין

'זין־ װאונךעךט ער .ישרײפט אוג זיטצט לעאן ,װײטען פון קומט װיא :
װיא .אהײם הײ;ט איזגעפאהרען לעאן אז ווײס׳ ער ? איצטער אהער לעאן

 געשאפט אנײטיגער איהם האט וואהרשײנליך ? צוריק ש־וין .ער ק־מט י1אז
 וואס ^לײצע איבעױן אק־ק גיט ,'שטיללערהײט צו גײט ער . .געצװאונגען

 נפעלר־שטײ אגעשרײא גיט !אײןי מיט איז װאם * גאטט —»אצואה ער 'שױיבט
 העךר , אייןו מיט זיך טהוט וואס : הע^ד ךיא מיט נעבע^דיג אבראך

! ׳זילבערישטיין
,געטאן אקעהר .זיך האט ,שרײפען געענדיגט געהאט שוין האט לעאן

.טומילט צי וויא אקוק איהם אזייף יט1
 /אגטישטײנפעלדזעהט אידדדאס? װאסשרײבט ,וויללען גאטטעס אום

 דער .טאן צו אקוק אײך יף1א אישרעק דאך^ איז ןיס !אויס זעהט איהר וויא
« דאןד ווײסט איהר ; ניישט גאר מיר פון לײגנט ,העךר ליבער ,מיר צײלט

מיט העלפען אײך איך נןען פיללײבט .?רײנד אגוטער אײך נין איך אז
.כאטה אײן

 זיפץ אביטערין מיט לעאן זאגט ,ניטא הילף נןײן איז מיר פאר —
.טויט ךער — הילף אײן איז מיר פאר

 אייער ;םיר עךצײלט , מיר עךצײלט ,װיללען גאטטעס אום —
.אוםגליק מײן איז אומליק אײער ,שי^זאל מײן איז שיקזאל

. פאלש מיר איז פרײדעל —
 מײן לײג איך :געטאן אגע׳שרײא 'שטײנפעלד האט 'ליגען איז דאפ —

 ׳ ;>ײלט' דער לאנגער שוין מיר האט איהר י ליגק איז ךאס לןאפף/ ־מײן
 איױףאיחר... §אםקװילען האט איהר אײך,אז פאר איהר מעןיבעועךט אז

.^עגלױבט ניט אויך אלײן דאך האט איהר נאר .  הײנט איהר האט װאס .
.גלויבען גענ־מק

.אויגען מײנע מיט נעזעהען חאי איך —
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הערר )ה״א( כהן י־ער



 ני־ט זאלט איהר :'שטײנפעלד אהרן שרײט !זילפערישטײן הערר —
 פױידע !אויגען אײערע גלויפען ניט זאלט איהר ,אוייערין אײעךע נלויבען

 גוט איהר האפ איןי .איהר פאר נןאפף מײן לייג איך ,עננעל אײן איז
 אזא געזעד׳ען ניט לעפען מײנעם אין נאך האפ איך נעלערענט: כ/ענען

• ליבע רײגע אזא ,העךץ טרײעס
 איהר װאלט , געזעהק האפ איך וואס ,זעהען וואלט איהר אז —

 אהרן, * געישיכטע גאנצע ךיא עךצײלט איהם האט לעאן .זאגען ניט דאפ
.זאנט אונ געהארהט אויס האט

 אונטער איץ געװען איז דא אז ,נקלאר אויף איך זעה עךסט אט —
. לעפען אײער פעופיטטערען צו אשונא פון זאך נעפיהךטע
? איהר געפינט אזױ —
 האט װאס :שטײנפעלד ענטפעךט ,טאנ וויא קלאר איז ךאס —

? ציממער אין ארײן זײט איהר װיא ,פרײדעל נעטאן
 ערפױיט וויא זיך האט אונ מיר אױף געפאללען ארוף גלײך איז זיא —

.לעאן ליפער מייןי :נעטאן אגעשרייא האט
 זיא אז ךען ;אונשולדיג איז זיא אז ,מען זעהעט פון דער אט —

 אךער געזיכט ךאם פאךךע־ןן זיך זיא וואלט שולךיג געפיהלט זיך וואלט
 .יענער ,ךײן איז םאװעסט( )ךער געװי?םען ךער ווענןען כײא .זיך אפקעדרען
.איהם פענען איז אולינןעס גןעםטע ךיא רוען אױך גיט פיךכטעט . .  וואם .

? יעמאלט געטאן איהר האט
 געטאן א׳שטױס איהר האפ איןי ,ראכט מיר ;ניט שיוין געדײנק איןי —

• ^לד ךער אן געפאלען זיא איז ,זיןי פון
 נאך זיא האט וואס :.עךגער םיט אהרן זא^ט ,פעם ניפטינער א —

? געןאגט הער
 האפ איך אז ,אנגעזא;ט איהר האט מען :געטאן א;אג האט זיא —

 « ךאגלןטער פײן אײן ךא זיך געפין פולטא איך אונ אפום אןיפגעפיאכען זין־
 ךער אונ < תירוצים האפען פרעפטופניכןעס אלע ,ניט דאס גלױפ איך נאר

.געכןלונגען גיט מעהר נאך םיר האט תירק .  נעוויזען יס1א מיר האט .ער .
• אפ_קאז$ע װיא

 גאכהער ,סעקונךען אײניגע אויף פעךטרא?ט זיך האט שטײנפעלד אחרן
.אמת רײנער איז דאס :.ער זא?ט .  צוא קפאסאפנע ניט איז פױידעל .
 אז ,זאגען איהר געקומען איז מען טאג: וויא _קלאר איז עם .״ליגען זאגען
 נאטיךליןי אוג ,װאמאל פון פאהכעגדינ אפוס געפךאכק ים1א זיןד האט אידור

 ( מען האט אלזא ,פאהרען ניט ווײטער .קען יצס אצופךאכענע מיט אמעגיש
 .אךאקטער װאויגט щ װאו אהויז אין פײא דער געטראגען אךײן אייךי
 זיא .יפען1?ל געכןענט זיא ר,אט ךאם אונ ,.?גךצײלט איהר מען האט ךאס

 געװיפ לוייפען געלאזט זיך זיא האט אט ,לעפען ךעם וויא אײך דאןי ליפט
פאללער )ח״א( כהן דער
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 ךאס אונ ׳ איז טאן ליבער איהר װאו ,אלט ךעם אין פעלצוױיג־לונג פאללער
. ? פערשטײט אידזר אלאװאושקע איהר פאר װאר . .

 ישטײט זיא וןיא אױגען מיינע מיט גיזעהען אבער ךאך האפ איך —
אטישקהי .עפעס איהם םיט טךיגכןט אונ געאךמט פאךלעץ דעס מיט

:פאלאזעױע איהר פאר אײך שטעלט .געצװאונגען זיא װאר דאס —
 ,ארוים ניט איהר לאזט מען ,לעת מעת אנדעלהאלבען פעלשפאלט איז זיא
 מען טהוט װאס — ,מאן איהר פאר אונ זיך פאר פעךצווײפלוננ אין איז זיא
 זאןד א^דער .קיין האט ׳ יס1א ווייזט ״עס וויא ,יעגער ? ?וװאןאךע צוליב ניט
ע אט פיהרען צוא אונטער ױיא נעמײנט ניט  ךאם זאלט איהר ,סצענע ךז

 אראזרױר סאכען צוא געװען איז ציל זײן וױיל ,אוינען דיא מיט זעהען
 איהר, פון פעללאנגט גיט ךאס וויא מעהר .ער האט אלזא אייך ןיוױישען

.נאכנעגעגען זיא האט כ־ןלײניגלףט .דיזע אייף אינ
.שטײנפעלד ליבער געלעבט זײט איהר , אא —
 'שטײנפעלד אהרן זאגט ,זאגען וואס נאך אײןד װעל איך ,װאלט —
 דיא ריהטינ יפגעגע?ין1א אייןי פאםקוויל אין מען האט ווארום נױיטער:

 זײזגי נאזגאצעט איז ,עס ווען ,אבע^ד פון אפךיל סטען 6 ךעם ,צ״יט
 אנרעלהאלבען גאנצע דיא אויף געשףבען ניט .ער האט װארום , קװיךאױע

 ,הער"זילבערשטיק ,איהר פארש^ײט ? געווען דאלטין איז זיא וואס לעת מ?גת
 צוא האבין געדאלפט מען האט ,לעת מעת אנדעךהאלבען גאנצע דיא אז

 האט פױידעל אלדענטליכע ךיא װארום ,קצענע דער צױא איהר פאלגאטאװען
? פעךישטײט איהר .,קלײניננןײט ךיזע אויף אויך נאכנעגעבין לײכט אזוא ניט

 .ױעפינט מיר האט איהר ;לעאן שךײען גענומען האט !אי אי —
.אויגען &ײנע

 האט איהר וױא ? געקוםען זײט איהר ווען ,גיװען איז וויא —
ט גלײך: אײך מען האט ,אנגעלןלונגען ^ ע  ארײן נלײ־ זײט איהר אוג ט

? ציממער אין
 ביין װאךטען צוא זאסטאװעט מיר האט מען ׳ לעאן זא?ט ,נײן —

 איז טהיד פון' ישליםעל ריא אז ,אינװעגיג פון געזאנט םיר האט מען ,טהיר
.נעפאללען ארויס

 אינטליגאנט דער :שטײנפעלד זאוןט כןלאר איז אט !אײך גאט —
 קוםט פאיעזט ךער װען , צײט ךער צוא םצעגע דיא פאךגאטאװעט האט

 זאלט איהר אים נאר ;קומען געזאלט האט איהר ווען הײםט דאס ,אן
.מינוטען אײניגע וואלטען צוא זאסטאװעט איץד מען האט ,פונקט אין טרעפין

 אלעס ךאם איך האב וואס פאר ;אמלאך זײט איהר ,לעאן זאגט א —
 סייא בין איך ? אללעס דאס פיהךט ױאצו ,וױיא י1א אבער ? בערעכינט ניט

̂ער האט װעךטער ךיא מיט .פאללארען וויםאײ  דעם מיט קלען:'שא גענומען .
.פעלצװײפלונג פאללער כןאפף
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? זילבערשטײן העךר ,איהל ועדט װאס —
 אט ;אצואה געשליבען האג איך װיא < טזעהען דאך האט איהר —

.זיא איז
 האט ?נר אינלעם ,אהון זאגט ,צורײםען מיר װעלען צואה דיא —
.איהר צורײםען אונ צואה דיא נעהמען ^עװאלט

.פלײבען ם־ז צואה דיא :שטײנפעלד ליבער ,נײן —
. אונשולד פריידעלס אין צװײפעל אין אלס נאך איהר זייט שוין ניט —
.טאג וױא קלאר־ היינט מיר בייא איז אונשולד פרײדעלס נײן — . .

.האב איך . .סם אײנגענומען אבער .
:פעךצוױיפלונג אין אהרן שרײט !אײעענומען איהר האט סם —

? װאו ? רז־ען
 שטונךען דלײא אין .אוינען ךיא אין פױידלען פאר ,דאךטען נאןז —

..ער קאנצ?יטז אײננעהמען דעם נאך
 ארויס איז אונ אהרן ישלײט .קטער־ךא דעם ;אך שוין לו־יף אי־ —
♦ געלאפען
 װירקט פילול ךער װאס ,לעאן זיך פאר רעדט , אװאונדער איז מיר —

 ׳ אײנס האלב שױן איז אוג;עטצט ю א־־ר א״נגענומען האב איןד .ניט גאך
 גוטער _קײן ניט איז דאס אדער ,קראפט־ זיץ פעללארען ןגו האט פיללײכט
 געבליןען איז ער !װיךנןען ניט מיר אין װאלט גיפט דאס אז ,א .סאסטאװ

.געראנקען טוױעליגע אין פעדזונסןען
 ,ךאנןטער ךעם מיט געקומען'שטײנפעלד איז ארום שטונדע אפיךטעל אין

 אפיל אײנגענומען אטעיות דרךך האט לעאן אז ?יךצײלט האט .ער וועלכען
 האט / פולש דעם פאר לעאן גענומען נלײןד האט.?ןר אױין איז #ו וויא .םס פון

. אויגען ךיא אין קרקען גענומען איהם
ץ —  ^טוואס פיהלט איהר :?גר זא;ט ;ניסט גאר אייך אין זעה א
. ניט גאר נײן — .לײב ן א אוױיטאג
? אײנגענומען איהר האט אפילול פאר װאס —
 ךער אין אײעעוױלןעלט צװײא נאך זיך בײא איך האפ אט —

.איהם ווײזט אוג כןעםענע פון ארױם נעהטט ״ער . פ^נאטוךכןע
 זיך האט אונ איבער לעזט סיג^אטוךנןע ךיא נעהמט דאקטער ךער
 ניט האט איהר :._.עו גט־זא ,זילבערישטײן העלר — ;געלאכט פאנאנדער

ה האךטלײב צוא אפילול אײנגענומען האט איהר ;םם נןיין אײנגענומען ה י ה
 גערוען איז .עס אפרײדע פאר װאס פאךשטעלען זיןד .הןען לעזער ךער

 ארײטער .וועךטער דיא דעלהעךט האבין דיא אז ,אהרן פאר אונ לעאן פאר
 האןען אויגען ךיא ,געזיכט אפען לעאן בײא בעוױזען זיך האט פארב

 איז פרײדעל זײן אז ,נעדײנקען דעס בײא שםחה פאר פינלןלען גענומען
.גליק דאס געניסען וױעדער װעט א־ג לעבין װעט ער אז ,טױיא איהם
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אי׳» דאלןטער דער אז ,שטײנפעלד איהם פרעגט ,עס קוםט װיא —
 אזא געמאכט האט איהר אז , щ קומט װיא :געגאנגען אװעק ןעװען

’ ? טעות גלקליכען
 איך האפ האקט פון אונ .קאראבקעס צװײא געװען איז דאךטען —

• אונטעך׳שײדען גענןענט ניט
נעפיהךט גוט אזוא האט וואס ,אהרן זאגט ,גאט איז געלױפט —

.טו־יט פון גערעטעט אייך האט אונ
 צוגעשיכןט מיר האט וואס ,לעאן זאגט , גאט איז געלויפט אונ —

אוייגען ךיא ט;ני>יפינ מיר האט װעלכער ,זײט איהר וויא ?רישד טױ;ען אז_א
.אונישולדיג איז פױידעלע טרי;ע הײנע אז פעוויזען אונ . מײנע ,א .

 װײנען נעבעך מה זיא ,צער גרויס אין נעבעך ״יעטצט איז זיא ,טהײעךע
.קלאגען אונ .  אישס האט װעלכער כאראקטער העפטיגען מײן איפער ווײא א .

.צרות פיל א1אז גןעךאוךזאהט . .לױפען מוז אין־ א . .  ,איהר צי־א ?ליןןן .
.פעךצײהונג אום פעטין אונ פים דיא צוא איהר פאלען .  אפ געהט װען .

? פאיעזך דער
.ארום שטונז־ען זיפען אין —
. פעװהיגען צו איהר .אטעלעגךאםםע שוין איןד לייג ,נו—
 גאנגען דער האפ פױידעלע.איןז ״ליפע :אזױ אונשרייפט זיך זעצט ער

 רעםש־סטען מיט .חאראלןטער העפטיגען מיין מיר פעךצײהע ; אונשולד ,דײנע
 פער־ אי־ם ךיר פײא פעטען כןניע ךיא אויף וועל אונ אהײם איןז קום ״צוג

א אויפ .״צײהינג  גלינןל״יןר מיר וועקטו ,וואגזאל דעם אױף זײן וועלען וועםט ח
. לעאן טרײ״ער .עוויג ךיין ,םאכען

 געפאלעןאהרן ער איז , טעלע^ראממע ךיא אװעקגעישינןט האט ער אז
 ,פרײ;ד ליבער : זאגט אונ קוםען גענומען איהם האט ,האלז אפען שטײנפעלד

.נערעטעט מיך האט איהר וואס־ פאר דער ךאנכןען אײןל איך זאל װאס מיט . . 
.געעפנט אז־יבען דיא מיר האט פעךשטאנד ליכטיגער אייער .  אונ- איך א .

. צחית פיל אזוי אגגעמאכט אונז האט פעס פערפלוכטער מיין !זינניגער . . 
. אונ,קלאגען װײנען ,קלעמק יעצט זיןז זיא מוז וויא ,טייערע אימײן . .  אפער !

א/ !.. ךיאטעלעגראמע פעקומען וועט זיא אז ,פױיען זיאזיך װעט װיא  איך .
. דער״פײא זײן וואלטיװעלען .  צליט דיא מען'שוץ לעבט דער וויא ! גאט א .

!איהר םיט זיך ̂זעהן צו
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ע ראס ^ .אץטיינע ךער פון א^פער ךךי

?ױיליןד. פערבואכט אזוי זייא האבען ןאײעזד ךעם ביז שטו;ךען זיבען ךיא
 פיל אזוי פון זיןזי דוהען צו ים1א ישלאפען זיןד לײגען צו געוועלט האט לעאן

 פאר אבער האט ער —,טאג דעם געשטאנען או־ים איז ער וואס ,טרעװאגע
 מישקה נאך געשיקט אךיבער מען האט אלזא .אײגשלאפען געכןענט ניט פוײךע

 מען . פױיליןד זעהר צײט ךא פעדבראכט בײדע האבען אהרן אוג לעאן אונ
 וועלען זייא וויא ,פעךצייהוננ אום בעטען איהר װעט ער וויא ,געךעךט האט

 אונ ,פױינד גוטע פאר אבאל מאכען וועט ״ער וויא ,צוקוםען דעם נאןד זיך
 , יזעצען פעםט וועט ער וױא אונ ,געישיכטע ךיא צײלען ךער לועט ער וויא
 געװאךין לוייז ז״יינען זייא וואס ,גליק דעם פײערין צי טאנ דעם אין יאהר אלע
 איפער .ןוײנגען גךונךע צו געװעלט זייא האבען וועלכע , שונאים ךיא פון

 אוגטער , ש^אים ךיא אױפזוכען וועלען זייא וויא נערעךט זײא האבען הויפט
 זײער נאך נעהמען צו ראכע זײא אן אום ״ ןעלדין כלב געוויס איז װעלכע

. פעךדינקט
 אוועק איז לעאן .אב געהט פאי.עזד ךער ווען ,צײט ריא געקומען איז ?גם
 ארום אשטוגךע אין . שטײנפעלד אהרן גענומען מיט האט אונ געפאהרען

 אפען .מארנענס דעם נ״ען האלפ נעװען שױן איז עס .געקומען זייא זײנען
 ער ;ניטא איז זיא — פױידעל ניטא דא איז צו ארום זיןד ער קונןט מאגזאל

 זיא איז ישזיין ניט ? זײן דאפ קעןי וואס .ניטא איז זיא — איבעךאל איהר זוכט
 איז זיא :ער זאגט ,פעךצייהען ניט מיר וויל זיא אז / מיר אויף בײז פיל י1אז

 איהר װעל איך :פעךגיטיגען איהר װעל איף אבער ,גערעקט פאללקאממען
 אבלאהאט־ איויפטאן וועל איך אדער , נוטע בךיללא^ען ?גטליכע קוייפען

 זיא וועט איך ךעכען זאכען אזעלכע מיט ;נאמען איהר יף1א זאןד וואךיטעלני
♦ פערצײהק מיר

 װאס פעךד ךעם טךײפען הײסט אונ איזװאםציק אײן גענומען האט ער
 נאסען דיא .הערליןז גע'שײ;ט האט זון דיא ,׳שײן וואר וועטער ךאס .גיכער
 אפער געשעפט זייער אק צוטךאנען ז״נען אלע ,מענשען פול עוין זײנען

 ךעם מיט אזײט אן פאהךען ^עהײסען האט ער ,?ױיליןז זײנען אלע ישײנט עס
 , אץוואםציךןעס מיט מענשען אטאלפא ו_ױיטען פון זעהן ךער זײא ♦ ^אסעײ

.הינטען פון .קאךעטען’מיט
 בײן לעאן פרעןט ! מענישען פיל אזוי פאר זי״ין ךאס .קען וואס—

. איזװאשציק
V.ער עגטפעךט . אלויה איז ךאפ ,ישײנט עם—
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 מען :זעהק זייא .געענטער דיא קומט לרית ךיא , װייטער פאהרען זײא
ממות״. תציל ״צדקה :שרײט מען וויא הערין זײא אונ אמטה טראגט

 טריט עטליכע גײן לאמיר ;אהרן צו לעאן זאגט ,אבשטייןעןז לאמיר—
מת. דעם דין קלוח

.געלט פוםקע א אין ארײן װארפט ער ,אננןעשטײגען האבק זייא
 טךאגט וואס ,ךעם פײא לעאן פרעגט ? נעשטאךפען דאם איז ווער—

.פוםקע ךיא
ס א ד ער. ענטפעךט ,פרסיגן צווײא !ײגען -

”.מטה אײן וויא ניט מעהר ךאך איז דא—
.מטה אײן אין ליגען פו־מינן פײדע— . I םמות תציל צדקה .
 מטה אײן אין צװײא ליגען עס װאו ? נעווען אסיפה פאר דא איז וואס—

.ספה אשךענןליכע מאל אללע איז .  מיט אקינפטרין װאהךשײגליןו איז ךא .
? אקיגד

.וױיפעל אױנגע אטא?טער מיט אפאטער ,נײן— , !ממות תציל צדקה .
 איז אישויךער אונ ,לעאן אגעישרײא גיט ! אטאכטער מיט אפאטער—

.נעשיכטע אשךע^ליכע זײן געמוזט האט דא :לײפ איןעױן אריפער איהם
 וואס , אײנער אפ זיןד רופט , געשיבטע אטרויעריגע געװען איז דא—

 ךעד אונ ,?לוץלוננ געשטארפען איז נוײבעל דיא :גענאנגען פײא ךער איז
 נלײןד איז אוננליק׳ זײן לעפען אריפער נעקענט ניט האט פאטער אלטער

.אפאפלענןםױם פון װאהרשײנליך נעשטאךבען
 האט וועלכער ,לעאן פרעגט ? פלו^לוננ געשטאךפען >יא איז וואם פון—

 דיא איגטערעסירט זעהר אידט האט ךאך אוג , .אהיים געאײלט זעהר זיך
.*עשיכטע
.סש אײגגענומען האט זיא זאגט מען—
 אידט איז אישוידער אונ לעאן שרײט ? אײנגעגומען זיא האט סם—
? זיא איז ווער :איברים אללע אךיבער

. ניט ווײס איך—
. ? פאטער איהר איז ווער— . ? אידט מען רופט וויא .
.אמלמד געװען ער איז אטאל ;אליהו שםעון מען רופט עם—
 זיןד האט אוג שטיממע אכײםענךע מיט אגעשרײא לעאן גיט ! אאײ—

.שווער מײן אליהו שמעון :אפף(נ פארין געטאן אחאפ . . 1 װײב מײן פרײדעלע !

 ישטײן ;עבליבען זײנען אללע .מטה דער צו געטאן אךיס זיןז ד«אט ער
 האט מען .געטאן אגעשךײא אײנער האט !אךין ךעם אבז שטעלט ,־שרעק פון

 אין אײניגע זאגען מאן איהר איז ךאס —.געשטעלט אב אךין ךעם גלײך
. שטיל רער . .

.שטיל דער אין אנך׳גרע זאגען ,זילבערישטײן לעאן איז דאס—
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 פאללענ- ארויף ישרייען גענומען ער האט , מיינע פרײדעלע ,פרײדעלע—
.ארין רעם אױף דיג

. ש^ימטע ארייסענךער מיט שךײט״ער !ארין ךעם מיר עפנט—
 אפאלכ ׳ פאטער איהר נעבען געלענען איז פױירעל :געעפנט האט מען

 קוססען נענוטען איהר האט ער .ןעזיכט אפען איהר בײא נעשפילט גאך האט
. וואהנזיננינ מיא

 נעקימק מיר דאס ביזטו ךאס אט !מײנע פרײדעלע ,פרײדעלע ! אא—
.וואגזאל אפען טךעפען צו ךיןי געהאפט האב איך .עגטנעגען .  דיא ערסט .

* פאראד מיט , םוויטע יסע1אגר מיט ענטנענען מיר קוססט к נאר . !. п 
.'שוו״גסט . .שװײנסט דוא . . . . I גיט וואךט ךעךסט.קײן דוא ! .  ביזט דוא .

.אונשולדינ . .טהייערע מײנע ,אונשולךינ ביםט דוא . .  דערנאגגען האב איך .
.אונישולד רײנע . .אפעו . . !שפעט צו ,שפעט צו .

אי» עס .שטילל געוואךען איז אונ איהר יף1א געפאללען ארו־יף איז ער
 נענאםען זיך לױה'האבען’ךער פרן םענשען אללע פצענע; געווען.אשךעכןלי^ע

.טרעךין מיט
.נ״עלעכטער אוױלךען םיט אױפנעשטאנען ער איז מינוטעי אייניגע נאןז

 דאס , פודעךט צו האר ךיא ,אויסנעגלאטשט איהם גיייא װארען אױגען ךיא
.בלאהס שרענןליך נעזיכט

ה׳ פױידעלען מײן האבעןםיט חופה פאהר איך ! הא הא הא— ה ה  1ה
 נעהאט מורא האב איך וױילע ,געהײם אין געווען איז אונזערע חופה ךיאעוסטע

 נרוים מיט זײן װעט אונזערע חופה צווײטע ךיא אפער פאר ךער ;שונאים פאר
 עזל זאנען אונז וועלען אללע וואס !ה ה ה ה מענשק נןיל אונטער פאראד

!ה ה ה ס ניט מוךא נןײן נא1ש .ק״ן $אר איך האפ \עצט ! ה ה ח ה י טוב
• אללע זאגען ,זינגען פון אךאב איז ער—
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טייהל ?ווייטער

♦ אנול איז - געלד אן בילדונג אונ #אןהייט

 ?ארנע־שךיבעגע דיא ז.ײט יאהר צװאנצינ נעלאפען פאךאיבער איז עם
. בעגעפענהײטען

נלןלאםסע• ךריטער פון אװאגאן אין .מאנאט אגוםט ענךע צו וואר עס
 מאן אױנגער געזעםען אין ךיגא פון געגאגגען איז וואס מאךגענצונ פון

 האט אוג ,זעהען יס1א היבשען זעך״ר פאן נעהןלײךעט/ עלעגאנט 24 א\אהר
 האט זון דיא ,ש״ן זעהר וואר וועטטער ךאס .צײטונג אבלאט געהאלטק

 זײגען פעלדעי דיא אויף װאגאן; פון פענסטעו ךיא אין ^עשײגט אריין
 ו^בואה דיא :זאנגען אבגעשניטטעגע ךיא פון איבעררעשטע דיא געישטאגען

 ׳ נעזעריען נאך זיןד האט ווייס ערטער ;גענומען אראב לאננ שוין מען האט
 דיא .פעלךער ךיא א־ויף טאן צו וואס נאןי האבק לאנרלײטע דיא וויא

 ,לאטיישען מייפטענטהיילם ״אונ דײטישען ױךען ווארען װאגאן אין פאשאזירע
 ,פעדצייהען מיר לעזעריװעט נארידער גע׳טױען; ,גערעךט האבען וועלכע

 ניכט. לאטייש פךן פעףטטײא איך נוײל $עבק׳ איפער ניט עם כןען איך װאס
 װאר אונ פאשאזירע דיא אים גענןיממערט ני׳שט גאר זיך האט מאן ױננער ךער

 ךער בײא אבגעשטעללט זיך האט צינ דער * לעזען זײן אין פעךטיפט
 אוגטער ךער ,פאשאןירע אײנינע װאגאן אין ארײן זײנען עם ק׳ שטאגציאן

א ;מאךבען איין מיט פרויענציממער בעיאהךטעם איין ארײן אין  עלטערע ף
 ן געכןלײךעט רײנליך אןער אײנפאןז װאר , 45 איאהר געזעהען יס1א האט
 אײנפאןד או־יך ,שײן ךײצענד װאר ױנגע דיא ;פיזיאנאמיע אגוטע זעהר מיט

 אכער ד\ איאהר .געזעהען אויס האט , נעקלײךעט נעשמאק אײנעם מיט אפער
 וואױ זיא ;זעהען װײטער וועלען מיר וויא ,מעהר זיא װאר טהאט ךער אין

 רײצענךען אײן מיט צאךט זעהר אונ װײפ געןיכט ךאס ,שלאגק אונ הױך
 ♦ פיזיאנאמנע ױיצענךען זעהר אײנער םיט הויפט איבער וואגנען ךיא פוךפוראױף

 . מאן ױגגען ךעם )ענגעגען( וױזאװיא זיטצען צו געקומען אויס איז זײא
 אײניגע ינאך ארײן זײנען ?גס ׳ זוואנאק לעצטע ךער געהאךט זיך האט עס

 פון אײנעם נןענט דער האט מאן ױנגער ךער וועלכע אוגטער ,פאפסזיךע
♦ גענ־ןליידעט אנשטענלייג ,מענש עלטערער אײן װאר ךיזער ;בע.קאנטע זיינע

 רײכענךיג איהם ,מאן י־נגער אינזער זאגט !גרינבױם העךר ,א —
. האנד דיא

א )ח״ב( כהן דער
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 געפענךיג איהם ,נעקומענער אריץ עךשט ךער זאגט !ױםפכןע א
לאעװײלע ךיא וועמען מיט האפען ךא וו־על איןי נוט, גאנץ א :הא^ד ךיא

.פעךטרײבען צו װא^אן פון . פלאטצע אללע ? ךא זיןי מען זעצט װאו .
. בעזע^צט זינד

.םאן ױנגער ךער ןאנט ,מיר געפען זיך זעצט פיטטע —
א־שוויסט הערין נעלאזט זיך האט עם .נעזעטצט אװעק זיך האט ךער

.ארט פון געףזזךט ךןי האט פא^עזד ךער אונ
.איצטער ךאס פאךםטו וואגען פון ,ױםפקע וואס , נוא —
איהרװײסט. װיא ,ישױן ךאך איז יעצט .דובעלן פון פאחר איך —

? נןאנט ךעם אין דא איהר פאךט װאו . םעזאן פאדער דיא פון ענד־ע צו
.אפאםעישציק מיט אגעשאפט ךא האפ איןי —
? יעטצט איהר וואוהנט װאו —
ט. גאר פעםער פךעג ? וואהן איך װאו יויםפקע, ,״עע —  דואמוזט ני

 ניט דיף־ ריפע אונ ניט ךיןז אירץ איך וואס ,ױספקעי האפען׳ פאךאיפעל אוךאי
.פאמיליענאמען רעם םיט .  גיווען פיזט דוא אז נאך ךיך щ אין־ נאר .

.אינגעל אפיצעל .  ראוונען פישעת מנ_ין אין האסט דוא אז נאך נעךײגק איןו .
.איךען עטליכע פין טלתים ךיא פון ציצית דיא געפונךק צוזאםען .  אונ .

 פיזטי אי י הע הע .טאטען פון א^עפאטשט פאר רער געכןראגען האםט דוא
!אקונדעס געווק

 ?ואו איז אלזא .גרינפוים העךר ,זכרון אגוטק האט איהר —
? איהר וואהנט

.אומעטום װאוהן איך אדער ,ניט ערגעץ אין װאוהן איןי —
. ניט שטײא פאר איןז —
 יוײפמ תא .געשאפט האפ איך װאו טיך, ישטײםטו. פאר װאוהן׳ איןז —

 אץד פין ךארטען נעישאפט האפ איך װאו איז אפאךראציק: פין איך ךאןר
 האפען זאל וועלכע ,ניט איך האפ פא^יליע .קײן ,איך װאוהן ךאךטען אונ

. מעסטאזיטעלםטווא פאסטאי.אנע איהר
.ױסף איהם פרעגט ,ניט פאמיליע _קײן נאך האט איהר —
; ניט נאך —
? איהר װאךט װאם אויף !געהײךאטהעט ניט נאך האט איהר —
'. ניט שידוך _ק״ן זיך מאכט עפ —
 אײפד אױף פליהוננ װײםע ךיא דא שױן את עם ׳ךאכט מיר —
5 לפינה( ארפ?גים )פן פינה פון װײט ניט זײן ישוין מוזט איהר ;פעךרעל

 .יאהר 43 שױן פין איןד ;פינה פאר העכער שוין פין איך —
• ייספקע

? הײראטהען צו ניט רעבינט:איהר ? װיא —
זעהר וויל איןז ,היידאטהען וועללען זעהר װאלט איך , פערקעהךט —

פיהרען )ח״כ( כהן דער
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ק ;אפאמיליענלעבין סיהרען  . וועלט ךער אויף אב קום איןד ׳ פיהל איןי ך
 מיטזײן טיש בײן זיןי זעטצט וועלכער אךעמאן ךעם מקנאיאפילו איך״בין

 ׳ פעךגניגען אבעזונךערען גאר בײא ךער זיך האט ער ;קינדער אוני פרויא
 גוטע איהם זײא זײנען װיעדער ניט; פעט־יף יןײן האןין חאלאפט;ע מיר וראס

 ,אומ־והיג זײא זײנען נעזו^ד, איזניט ער ווען איהם; זאךגען*פאר זײא ,פךײנד
.מאכען צ־ געזונד איהם מיגעלען אן וועגךען . .  ךאס אננעהטען וױר װאללען .

.על^יסטענץ גאגצע זײער אגיהענגיג איז נעזוגד זײן אן ךען , איגטערעם איז . . 
 אײנער פין איןז אונ — ,פױינד גוטע ךאןי איהם זײא זײנען ווײלע דער

 יוער איך אז ;פוײ;ד גוטע .קײנע האב איך ;וועלט גאטטעס אויף אללײן
 אדינער אפילו האפ איך ;מיר פאר זאךגען זאל עם ווער ניטא איז ^רא^ק,

? אקינד צו , יא1א?ר צו גלײבען זיך ;גר נןען צו אפער ,אטרײען
 זאגט ,שטאנד עהעלאזען דעם שלעכט י1אז פיהלט איהר אז הײנט —

• לעבען אפאמילױגן פיהרען אונ אפרױא נעהמען מען דאךף ,־יוסף
 האבען וויל איך :גרינפױם זאגט ,לייבט ניט אפער מען כךנט דאס —

 טיט אונ פאמיליע אגשטאמ־ינע אײן פון ,אקלוגע ,אױנגע א'שײ:> אפרוייא
. גיט מען נןךיגט זאממען צו אללעס דאס אוג — ,.ןעלד

הר אי  פאךדעךען נאר נןען עס : ױםף זאנט ,פריגען ניט נעוויס וועט -
 איהר אױב :מעלות אללע אליץ האט װעלבער מעלות אללע יעגיגע רער
. יאהךעז אייעךען אין אפרויא נעהמען איהר דארפט ,געלט וױלט

.מיר פאר איז־ינע יאהריגע אפעךציג ,פוי —
.נעלט אן נעהמט טא ,אפױילין איהר רױלט נוא, —

. אן איןז — . .! ט ל ע , געשאפטען פײנע מיט אמאן בין״הײנט איך ג
.״ .אךעם גיט рз איך

.נרינבױם העךר / ;אהרען אין אךעם ניט אפער זײט איהר —
.געלט נעהמען דאךף אמאנםפעךזאן ,נײן —

? געלד נעהגיען דאס .ער דאךף װארום ,גיט גאר פאך־שטײא איך —
. ? וואס פאר .  צױא אגהײבק דאךף איך ,מאן אױנגער היינט פין איך .

 אינ ׳ לעבען פון גליק ךאס ^עניסען הײסט דאס ,וועלט ךער אויף לעגיען
אוג , ליעבע אויס הײראטהען מען מוז ,;ליק ךאס געניסען צוא אום

זאל מען אז רען ראלע; אזײטיגע נאר שפילען דאךף מאטעךגאליזמוס
 אלע האבען גיט יא1פר דיא שוין ךאן.קען ,געלד יף1א קונןען דוױפטזאכליך

אלזא ;מא?ען גליהןליך מאן איהךען זאל זיא װעלכע מיט ,אײגעששאנןטען
אונ — ,גוט זײן אויך דאךף ,ניט זיא האט ,גוט איז ,געלד ?רויא ךיא ;אט

 .ער איז :פעללאגגען ני?ט מאן ךעם פאן זיא ךאלף זײט איהר פון .ױעךער
 זײנע מיט זײן צו?ךידען זיא דארף ,רײך ניט ̂ער איז ,גוט איז ,רײך

 ,כאלעס .קײן ניט ,פעךלאנגען ני?ט איחם פ-ן דאךף אונ ,אלײן טרײהײט
 מאן פון בונד דער אז אננעהמען מיר װאללען װײטער .פאדער כדךין ;יט

אוגד 7. )ח״ב( דערכהן
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. ליבע _קיק גיטא אגעישאפט איז פרויא אונד ״ .  — ,שולצפות מאכען זייא .
 פאמיליע זײנע אונ אךבײטען צוא פערפפליננטעט איז מאן ךער וויא אלזא
 דיא זיף־ יף1א טךאגען צוא ראך זיא האט א1אז ,הא״לטען אונטער צוא

 יעלער אלזא — ,,עויציהען .קיטלער פון אונ )חאזײסטװע( הױזװעזען פון לאסט
 צוצאהלען איהם זיא זאל וואם פאר אונ ,פפליבט זײנע זיך האט שותף

.ניט איך פאךיעזטײא
)^ננצגעגען( וויזאװי געזעםען איז ,װײסען מיר וויא ,פרײלין ךאס

 ;גע׳נזפרעך זייעו אײנגעהאךפט אויפמעךכןזאם האט אונ ,מאן ױנגען ךעם
א - אײמעשלאפען באלד האט זיא אבער ,בײא ךער געזעסען איז אלטע ך

 אקוק האט״ער ,מײנוננ זײנע געזאגט אלױס געהאט האט ױסף אז
 זײער האט איוזל אז פעמעךיןט .ער האט ,פױילין דאס אוייף נעטאן

 מיט. מילד זעהר נעקונןט איהם אוייף האט זיא .ווערטער זיי^ע אינטעלעסילט
. ^מײגעל ליבליבען אײן

;גרינבוים איהם $טפעךט , געניט גיט אונ ױנג זעהו נאך ביזט דױא —
 גאר איז װעלט פראקטישען ךער אין פא^טאזיעס; ױנגע אלם איז ךאס

 זיא װעט , געלד אן אנןרויא היינט געז־טען זאל איןד ,וױיטעל . אנדעלס
 וויא .בעךער איהרע מיט ,מאךעם איהרע מיט נןװעללען זא וױא זא מיר

 זאגאר אלעס שויין זיא פאךדעךט ,פרױא נאמען ךעם טראגט זיא באלד
 שטאנדע אים איז מאן דער צוא ניט קוכןען פרױען' ךיא ;כןראפטען די איבער
ט: דאס האט זײא צוא , ניט אדער  נ־אר :אנדערע אויף נאר קוכןען זײא ני
 אוייך זיא דארף— .קאךלםבאד אין נעפאהרען האפמאנן מאךאם איז וואס

 געפאךןרען איזראעלםאן מאדאם איז װאס פאר ;.קארלפבאד אין פאלרען
 מאדאם האט װאס פאר ;.עמם אין פאהרען אויןי זיא דאךף — ощ ־אין

 זיןד זיא דארף — אפערע איטאליעניישע אױף אבאניךט זיןד שטײנהאלץ
 אפאר ךיא האט װאס פאר בעלעטאזש; אין אלאזע איויף אבאנירען אויך

 מאגם דעם אויף ניט גאר קוכןען זײא .פערד אפאר אויך זיא ראךף - פעךד
 ♦. טאן נאך זײא דאךפען א1אז ,טוען יענע וויא נאר קונןען זײא , גןעישענע

 דיא וויא אײנאנדער י.ען1פר דיא נאך טוען ישטאנך ארעמען אין איז אזוא
 אײך איך וויל װאם אלזא מאנען. זײערע גידלות שטעלען אונ אןעזנאנעם

 דיא פון פריהאטען דיא עזטעלען צוא ?רידען צױא אום אז !פיך,רען אויס
• געלד ברײננען מיט זײא מוזען פרױען

חאראנןטער־ פראגען איז ;נס , ױסף זאנט ,געבען צץ אײך וויל איך —
 מאךעס זי;ערע מיט מאן ךעם פדלות( )שטעלען רואינירען וואס פריױען לאזע

 אין ̂עם ,לײגנען ניט מיר ךאך וועט איחר אבער ;בעדער זײערע מיט אונ
 'שפארזאם זײער זײנען וועלכע געװיסען מיט ,כאכאנןטער מיט נ־רױען פראנען

/, בעסערע ךיא פון ים1א אײך( אײןי)לןלײפט וואסלט — , הויזהאלטעריש אין
אידד )ת״ב( כהן דער
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 כאראנןטעי איהר האבען ניט זאלט איהר װאו הײראפןהען ניט פריער זאלט איהר
.געלערינט נןענען

 אן אןרױענציטמער :גרינבוים זאגט ,מייגיגע דאס בײא בלייב איןי —
.אגול איז געלד

 ךעם אױף ,איהם אױף האט פריילין ךאס אז ,פעמעךנןט האט ױסף
.נעטאן בליק פעךא?טליכען אײן נרינבוים״
 זאגט ? םײנ^נ .קאפריזנען אי;ער מיט אויס איהו פיקךט װאס איז —

 אײן פיהךט איהו אונ פרײנד אהנע אליין זיןי איהר װעלגעךט אט :ױםף
♦ לעבען פרלידענלאזעס

 נעהק יאהרעןז ךיא וײילע ןער .שלעכט זעהער טאכןע איז ןןם— *
.ניט לעבען _קײן פון נאך וףיס איך אוג ,פארװארטס

 ריא פון װאס איין לאזט אךער ,זיף §או ניךךיגער אשידוך טהוט—
.לעפען צים קומען איהר וועט ,איהר פון פעו־צאנןט איהר װאס מעלות

 איך טהוא געלד אונ יחוס ,קלוג ,שיין ניט איך נןךיג ׳. ניט פוי״דאס—
. ניט שידוך גןיין

 איהר אז , ױסף זאנט ,זאגען אײך וועל איןי װאס איהר ווײפט—
 זיך נור ניט שלעכטעם טהוען געזיגונגען אזעלכע מיט אןדעלע נאןי אונ

 'שלע?טעס נאןי ?זהוט איהר ;אפאמיל;ענלעבען פון זיןי ליישײען זײא וואם אלײן/
- גאגצען אין מע^־שלי?.קײט ךער

♦ ניט פעךשטײא איןר—
 האבען װאס ךיא , טאן מאךכענס ארמע ךיא זאללען וואם—

? געלד נןיין
. האבען חתוגה ניט זייא לאזען—
 .ענטפער אײן איז ךאס !;ענטפער אײן פאר דאם איז וואס ,פיױ—

 מיר ^ענטשולךינט ,מע^טען לאזען אכאראכןטער פון אונ , אײן.עגאאיפט פון
. ךרוק איויס דעם פאר

אין־ לןען װײטער אוג ? מיך ךאס אךט וואפ טאכןע !ה ה ה—
ק V וועלט גאנצע ליא פעךזאךגען ד

 שוין װעט ,פפליכט זץנע טאן צו בעמיהען נאר זיך דאךף מנדער—
 אט ,גרינגוים הער ,םיך איהר פערשטײט .הפלל אט־ובת זיין טמילא ךאם
.איךען אונז פײא ראזװלאט שטאמטט בריךער אײעךע דוךןד

 אײן בלײפען גיט ךען כןען מען ? ךאזווראט צו שי.יןי’ ךאס איז וואס—
 איז אמאדכען ווען וױיטער אונ ? אונפערהײראטהעט רןנד אלךענטליך

 אפעךךאךבענעם האט זיא ווײלע נאטיךלץ־ דאס איז געלאסען איױס
. חאראכןטער

 האט איהר ,זיך בעױהמט איהר ;גריגבוים העו ,פאלש איז עם—
 יועלט .דיא ^קענט איהר אז ,םען זעהט עךסט אונ ,אוועלט געסא?ט דוךך

ניט )ח׳יב( כהן דער
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 זיך ־שטעלט .אועמרףט פון נויט׳ פון ארויס .נאר קומט ראזװראט .ניט
 כןען פאטער איהר ׳ ניט געלט .קיין האט וואם ,מאדכען אךמעס אײן פאר

 איהל מיט וועךט מענש אױגגער ,איתומה איז זיא אדער ,געפען ניםט איהר
 מייגןט ,ניט געלט .קײן האט זיא אז ,אועליק איהר דאך וױים זיא ; פענןאנט

 ארויס איהם װײפט זיא : ליפע דוךך חפחין דעם זיין ?ןמלא וועט זיא , זיא
יי יצ געפיהלע זיינע דאדוךך אום ,געפיהלע ליפעם איהךע אללע

 איהר לי?ט זיין,ער אױןד ען(ר .עפ אדער ,איהר ליפט װיא.ער זיך מאפט ?נר
 פאל־ װעךט זיא ; לןעלץ גא^צעם איהר אװעק איהם גיןט זיא ;ײיךנקליך

 ;אװעק איהר וואךפט ער ,אפגעקיהלט גאכהער וועךט העךץ זײן ,פיהרט
 ארײן פאלט זיא אךער זינען פון אראפ גײט זיא אדער ? .ע;דע אם איז װאם

 איןו >לײד זעהער מיר טהוט איהר !מאךכען אלמע איהר א . ראזווראט אין
!זעהער אײך פעדױער

 ,עס :פלײלין ךאם אויף געטאן אקוק .ער האט װאךטער דיא פײא
 אױגען ךיא , װאנגען איהרע אױף טרערן גרױםע צוױיא פעוויזען זיןד האבען
♦ פײכט ווארען

 האפען זיא :איהל צו ױםף זא;ט ,מאךעמאאזעל ,זיא מײנען וויא—
נערעכט? אונז פון איז װער .געשפךעןד. אונזער געהאךט װאהלשײנליןד

 מיץ , זעהער אייך גק־דא אין־ : זיא ;א?ט ,געהארט גוט האפ אי־—
;געשלעכט אךמעם אונזער פיל מײנונג גוטע איהרע פיר , הערר

 זעהעגךינ ,ווײכער געװאךען איז וועלכער ,גרינכוים ;אגט ,מײן איך—
 :געשפךעך זײער אין אנטהײל איויך נעהמט מאדכען שא־מאנטעס אזא אז

 זײן זײא לאזען 1 זײן או^לילןליך גאר ניט הןעננען םאדכען דיא אז מיין איך
 פון פעפל״ען דאם זײא וועט ,שטוךיךען זײא לאזען ,הא^דווערכןעךינען

• געבען בדן
;ניט אויך העלפט דאם : זיא זאלט ,הערר מיין ׳ איךךען.זיך זיא—
 געמײגט האכען אונ גימגאזיום גיענך־יגט האפען וועלבע ,פרײליגס איך,.קענע

 חלןר אלע אלע !ניין אפער — , געלד אן פארטיע אגוטע טאן צוא ךאחךף
ז! געלד גיפ ניט щ יע ,קען געלד, װילען אויס

ם א  איץ פון זאל מען אז ,ױםף זאגט װאוגדער אײן וויךלןליך איז -ד
 זייא װאם מיט ניט גאר שוין איך וױים געלד פעךלאעען אױך געשטוךירטע

.״ענטפעױן פאר זיך ענ.ען(ר
ך אי  איז שטוךױם דאם ,גרינבױם זא?ט ,^נטפעךין פ_אר זיא כןעןי -

 זיא געפיהלע אנדערע ,געדאנכןען אנדערע פרוי^נצימער ךעם אױין גיט щ גאנצין, אין גאר מע^שען ךעם איפער פילדעט ךאם אפער ,געווים זאך, אגוטע
 זיא ,פרוימננציממער אלע וויא אויג אנדער אײן מיט װעלט ריא אױף קוקט

 אונ — ,פרוי^ציממער אלע וויא אנדעךס מאנםפעךזאן דעם פעטרא?טעט
 זיא , וױים ;ענציםער1?ר אגעװאױנליכעם :הםרון נאנצער דער לי?ט ךעךינען

לעכט )ה״כ( כהן דער
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ער נאנצען אין נעבען איבער איהם איז זיא ,מאן ךעם פאר נאר לעבנט  ׳,
 .פעהאן מאנס ךעם פאר גוט איז ?רױא אזא אוג — ,װעלט גאנצע איהר איז
 זעלפס׳שטאנדיגען אײן פאר זיך בעטראכטעט אבער שטודיךטע דיא

 איז מאן ךער ווען ,גאטט בעהיטע אונ ךןל/ פיר נור לעבט זיא אידיווידואים,'
 ן אטראפלןע פאר איהם זיא בעטלאכטעט ,איהר פאר געבילךעט וועניגעל

 דוקא א?רויא האןען ךאךף אמאן אונ ;פלױענציממעל אױם קורץ״זיא״איזי
 אדעל קלאםם םיטטעלין ךעם פאל , לעךט װער הע! הע אפרו^צימער

 דא ,װייטישאפט אויף קונןען ך־אךף אפלויא װאו ,,קלאם אלעמען דעם פאל
 אשטוךיךטע זאל װאנען פון דען ,;יםט נאל פרויא א^טװ־יךטע ־שוין טויג

 פיר גוט איז שטוךױם דאם קוךץ .פיהלען צוא װעזען ה־ויז דאם וױםען פלױא
 פון ניט ךאס איז סאנסןעךזאן לעם פאר אבער ,אליין פלויענציממעל דאס
ק , ניט _קײן.עולה נאר איז ןאפלע..עטאװא .גל;קען גח־יםע ךיא  דערחתן וו

 איז ?גס ױאם מיט דאך ךאךף פען ;געלד שטוךיךטער דער פון פעךלאנגט
.מײגוננ מיינע איז ךאם אט .חפלויװת דיא פעכדעהןען .  צי שוין גענוג נוא .

.לוייכעךן זיך װילט ״עפ ,פלויךערן . . .פלאםצאטכןע אפען גײן אלױם מוז מען .
 אלױס איז אונ ״קעפענע פון צינאלעגטאש זײן גענומען ארוים האט ער״

Т- נעגאנגען
 ארוים נעױען איז נרינבוים אז ,ױםף ט־זאג ,אטפודאק דאס איז אט—
/ נעגאננען
 מענש ךיזער וויא אזוא אט ,זיא ;אגט הערר מײן ,זיא מײנען וואפ—

 בין איך ..עךפאהרען זעלבפט מיר פון האב.עם איך מאפםע ךיא איז א1אז
 ־׳ ?גלטעוין מײגע בײא אײנצינע אײן בין איך ,ג־מיינונ ךיזער פון אפפער אײן

 אונ ן לעבען דעם וויא מיך זײא ליבען ,פאלשטעלין זיך איהר נןענט ,אלזא
 אקי^ד פר ;ליק אבעםערעם איז וואס אונ ,מאכען גליכןליך געוועלט מיך האןען

 האט ,ײך1 ניט אפצװאר איז פאטער מײן ? עןטוךירען געןען צו איהם וױא
 נעהאלטין האט ,גיפנאזױם אין מיו פאר געצאלט האט ,געישפאןט געלד נןײן
 פאטער מײן אונ הא?נונג גוטע ניגעבין האב איך — ,רעפעטירער מיר ג־אר

 רועט זיא > זאךגען צו ניבט איך האב טאכטער מײן פאר :זאגען אימער פלעגט
 ♦ ןעלד אקאפײלןע אטעכנאלאגאן צו אינזענער אײן צו אדאפןטער הײראטען

 יאהר אנךעךטהאלב שוין איז .עם ;נעאיןרט זעהר אבער זיך האט פאטער מיץ
 מיר גענומען האט מען .אטעדאל םיט נאך גיטגאךום ױעדיגט האב איך וויא
 פאן !געלד :שטימע א*ינער מיט ׳שױמנן אלע אבער ,פאךט;ען שלאגען פאר

 בעטען זײא ;ריידין צוא וואם ניטא גאר אין טעכנאלאגען אונ דאהןטאךען
 מיט רײדען גענומען ישױן מיר האט מען .רובעל טויזענד צעהן ׳ צװאנציג

 זײ מאנט דר מען אז .געלד יך1א בעטען ךיזע אונ ,פו־נקאפציכןעם אײנפאכע
 ;זייא זאגען V פון ךער מיר האבען וואס .ים1א זיך זייא לאכען ,שטוךיךט״

א םיט  מען פראנצײז.קען דיא םיט אונ געאמעטױע דיא מיט ,געאגראפיע ך
ניט )ח״ב( כהן דער
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 4 האננען געלד מען מרז לעבען צום אונ לעבען דאךף מען ;זײן זאט ניט י
 אנדעךט־ ;שטוךיךען מיין פון געפזר־אגעץ אלױס איך האב וואס , זעלוט הײגט
 געהאט קירים האב ,געפען שטונדען מיט גענןװעלט זיןד איך האנ יאהר האלגנ

 אשטעלע אױף רא^ק זייא גאט שױן איך פאהל אונ.יעצט ;אמאגאט רובל 20
 ׳ אונוויסענדע מענשען גראבע פון אבהאנגיב זײן ךאךף ,גובעלנאנטע אלס
 מײנע זײנען ךאס אט — ,יט1בל שטיקעל ךיא פאל ניט מעהר הײםט דאס

 בעסעלע אויף ;'שטוךױס מיין פון ?נךױ.יכט האי איך יואפ ,גליכןען גאנצע
 איזט מאךכען אלעמס אײן פיר ,הערר מײן זייא זעהען ,האפען ניט איןי כןען
. וועלט דעל אויף מיטעל נןיין

 פון ,ענטציכןט װאר .ער .אויסגעהארכט איהל אן־יפמעךגןזאם האט ױסף
 געךיהךט .ער װאל איבעךהוי?ט ,מינע ױיצענךע איהר פון ,שײנהייט איהר

 דיא געפיהללאז וויא ,.גךאב וויא :זיך בײא טךא?ט.על ,א .לאגע איהל פון
 זייא ;וױיניג זייא פאר איז )הן( ,גלאציע אזא ,שאגהײט אזא !זיינען מאננער
 צו כןענען גענױער איהל זעהען דאךף מען .געלד אונ געלד נאל וויללען
.איז זיא װעל געהן ךעל ,לעךנען

 זיך,עלװאהט האט .עלטעלע ליא ,אבגעישטעלט זיןי לואט ןאיעזל ךעל
 םיט געלאגךזעט ךא ש־רין האפט לוא :עלגעל מיט זאגט אונ שלאף איהל פון

 א?לע?וךען זעהט דעל מען ! פױילינס שטוךיךטע ליא א ,העךךן אײננען
 מען אונ ,ניט איהם ווייס מען יואס אונ ניט איהם ען(ה מען װאס , מענשען

 האט וױיבעל ךיא פון ױיד מאס נײען ךיא . אטהותן איהם מיט ש־וין וועךט
.גענלמען אלויס ניט אויך ךיל פון ^טװ־ילען ךאם

מא א מ  מיל האט שטוךילען ךאס װיא ,בענןלאגט זיןד האב איך ׳ -
.געגעבען גליק .קײן

־שטאנציא דיא ישוין ראךז איז דאז .דפלנױת מײן , קום ,שוין קום—
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ל מי  ,מוטער .ךעל בײא זיא פלע^ט ? פעךפל״בען לאנג דא װעללען -
 זיא האט .ךעל.יוײלע , װאגאן פון אבשטײגען גענומען שוין האט זועלכע
.א?שיעד צום האנד ךיא מאן ױנגען דעם געלײכט

ל מי :מוטעל ךיא זאגט פאיעזך צווײטען דעם ביז זײן לא ײעללען -
 פאל אנװײזונג אײן א־ויף געלר אבנעהמען דא דאךף איך לאך וױקט דוא
. ^אסטען לײזע אויף ךיל

.זיא פלע^ט ? זײן מיל װעלען ײען אין.עךשפ־ךט—
 וױיפט דוא ;מוטעל ךיא .ע^טפעךט ,מאךגען איבעל אדעל -מאךגען

 ״ פעךזאן אװיכטיגע אוויזיט אג׳שטאטטען לאךטען לאלפען מיל אז ,דאך
.לעפען גאנצעס דיין פעךלאנקען צי האסט דוא וועלכע

:זא?ט אונ הא^ד ךיא איהם גיט ,גלינבוים ױספען צו צו גײט .עס
 ךיא ,א !ה ה ה ? סתונה ניט האפ איך וואם ? צונ^לאגען אזוי בץטו װאפ

פלײלין )ח״ב( כהן דעל



 •' זעהען װיעדער אויף ,נו לןאןף ךיא טומילט צו ישוין דיר האט יפרײלין
 איהר אז ;צעלשטלײט ױםף איהם .ענטפעךט ' זעהען וױעדער איויף—

.אונז צו אריין קומט ?נחעפוךט אין זײן װעט
אי,־ > זײן » אײך בייא מאךגען איבער ארעו מאךגען' ךעכען איך—

.דאבקין זימל מיט אגע־שאפט .ןעפעס האב , . . .מהישב־ותן .יע . . .  אגאנץ .
 א?געבען איהם זײן גוט אזויי װעפט דוא ױסף נא : געלעגענהײט נוטע
 לא^ט דער גרינבערג איהם האט װערטער ךיא מיט .מיר פון רובל 800
.וואגאן פון אפגעישטײגען האט אונ הונדעלטער אכט

• אװעק װײטער איז פאיעזד ךער .פײפען גענומען האט לאקאמאטיף דער
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.2
.טאטען מיין פץ נפלאות דיא

וואס ,פערצײהען געוויס מיר װעט לעזער דער — זילבער־שטײן ױסף
מיר וועלכק פון ,מאן ױגגער דער אז ,געזאגט ניט פױער איהם האב איך

 ,אברוךער זילבערישטײגס לעאן ,זילבערישטײן ױסף װאר ,געךעךט דןאבען
 לעזער .ךער וויא ,געיוךט ךין נאןי אוואן־ געישטאךבען איז מוטער זיין װאס

זילבעישטײן ױסף — געשי?טע דיזער פון .קאפיטעל טען 4 אין ןעהען כןען
ךאש ;גערעכינט האט ;נר ,פעךפליפט װאגאן אין זיטצען געןליבען איז

 ״קענען נענױער איהר וועט .ער ;וױיטער פאהרען איהם מיט יוועט פױילין
 1װא ?רעגען וועט ?נר ;.עלטעלין איהרע נאך פרעגען נאך וועט יגר לערגען

 זיא ׳שטײגט פלוצלונג אמאל מיט — .גופעלנאנטע אלם אננעשטעלט זיא איז
 ניט געפליןען איז .ער ב5א ,פערישװאונדען װערט אונ ווא;אן פון אראב

 ניט זיך האט פיזיאנאטיע איהר וויא מעהר ;נאמען איהר זאגאר נעװאוקט.
 איך ׳ געפזױיסט זיך ̂ער האט ,נאר .העךצען אין איהם בײא אײעעפראגט

 מאךגען איבער צו מאךגען אז ,געזאגט איהר האט מוטער דיא ,געהעךט זזאפ
 — .אוויזיט א?שטאטלען ךאלטען דאךפען זײא ,עדענפורט אין זײן זיא' וועט

и פאיעזד יעדער צו װאגזאל ךעם אויף זײן שוין איך װעל. . .  מיז איך .
 איך אז אונ ,אךרעםע איהרע פרעגען איהר בײא אונ ,אויפװאךטען איהר
♦ מאכען גללקליך איהר זאל איף זײן נןען ,אךךעסםע איהךע װײס

 נא?צע ךיא װאהךענד פאךזוננןען וואר״ער נעךאנקען אזעלכע אין
 ^אפף ךער דען ,בעלעזען ניט מעהר שוין .ער האט צײטו^ג .קײגע .רײזע
• געדאנקען למע מיט פיל שוין וואר

 געפאהךען אראב איז עדענפורט, אין געקומען .ער איז טאג פאר
אהײם )ח׳׳ב( בהן דער



 האט אונ איןעךנעביםען האט,עןזדואם ,צי^סער זײן אין ארײן איז ,אה״ם
. שלאפען געלייגט זיך

,לעאן צו־ אױין נעװעלט ,ער האט ׳פריה דער אין מאךנען אויף
 ,על- זיןד האט יוסף .געפאהךען אלױם איז ״על :געזאונט איוזם מען האט

 אבנעבען. דאךף ̂ער ,נריגבױם פון או־יפטלאנ אײן האט .על אז ,איננעךט
 זיך האט ?גל .װײט גיט געוואה^ט האט ךיזער .דאבקין זימל הפל 800

.דאבקינען צו אװעק איז אונ פאלטא ךעם אנגעטאן
 ארוימ :אגעשלייא ןריחאזע פון העךט ״על , טלעפ ךיא ארויף איז /גל

 צוא אלויף שיװעל מיין איויף וױיטעל שמײען ניט מיר זאלסט דוא !כאנען פיון
!ארוים ? העלסט תא !טלעטען

אױנגער אלויס איז טהיל, דיא גיעפינט זיך האט דאלויף לײןד5
 ךעלי האט .על וויא .נענןלײז־עט אנשטאנדיג ,פאלד אגעלבען מיט ?אן

 זעהל'שקאגפוזעט זיך ̂על האט ,פלאשצאטקע אפען זילבעלשטײן ױסף זעהען
. טלעפ ךיא פון אלאפ האפטינ איז אונ

״ וועלט ךעל איויף אפלעכענען ׳ זימל ׳ךיל מיט זיןי װעל איך , נוא —
. צײנעל ךיא מיט שקל״ענךיג געזאןט האט״על

מאן איין געזעהען זין־ האט ,ױעפיגט זיץ האט טהיל ךיא ?ש.עת
 אוייפ אײן מיט ,אישפיטציגע באלל ?לאליכען איין מיט 56 איאהל

אין ,א_יאךמי.קע אין ,געזיכט אגעזונטעם מיט ,אלאנגען נאז נעבויגענעם
אין ,פןטן טלית אלאנגען מיט / אפגעשפילעטע איין זופעצע אלאםט;קעגע

 ליננןער ךעל אין .שטיװעל דיא אין געלאזען אלײן הריזען מאםעפטענע
 האט האוןד ךע?טעל דעל מיט אונ אפיפקע נעהאלטען .על האט האנל

ךער האט .על וויא .אפען נעשטאנען נאןי איז ױאם טהיל דיא געהאלטען
? מיל צוא גייםט דוא !ױםפקע א :פלײנךליך ^ל זאגט ,ױםפען זעהען

.אלײן קו־ם
 אלויפ ;זפעס איהל האט װאם ? זימל ל׳ אזוא זין־ איהל ?נךגעלט װאם

 הײםט דאם ,שטוב אין גײ^נךיג אױין ױםף פלע?ט ? גליל זעליג ןעטליבען
טייש אגלױםעל :אײנפאך זעהל מעילילט ױאל דיזע .שטאלאװע אין

מיט ישטולען אלטמאדיישע געשטאנען דעען אלום ,אלטעל אײן אלונדעל
 אגלויםעל דיוואן אלטעל אײן ;א?געליםען ווײם ;נלטעל ,בעצויגען צעלאטע

 מיט װאל ךילע ךיא ;שמיטציג זעהל אונ בעצױגען צעלאטע מיט יך1א
 דעל געישטאנק נאך איז טיש אפען ;שמוטציג אייןר בעשטלײט זאמד

 אלי־ם ;טהעע אבנעטל^קען /ילסט האט םען וויא ,גלעזעל מיט פאמאװאל
. געזי?ט הױז ךיא געזעםין נאך זײנען טייש

.ױםף פלעגט ? געטליבען אל־וים איהם איהל האט וואס פאל —
ץגג ךעם ,טלײבען אלוים געלאךפט ניט גאך איהם האב איך —

א-יך )ח״ב( כהן דעל



 ױ פון װאךפען אךאפ אונ זייטען ךיא .קאלען צוא געראךפט איהם האפ איך
. פאךך דעם ,טרעפ

? װאס פאר —
т  . “

 ךייךק געקומען איז ;גר !כןען ניט אױננ וואם !וואס פאר שטײטס —
!נקען גיט פנים ארצ?נזות איין װאפ !פאוץר ךער לייצען מײן אשידוך

? לייצען אימנר אשידוך ךעךט .עו אז ,הטא ךער איז וואס נוא —
פון װײט ניט שוין איז זיא דאכט מיר ? װאס ? צײט ניט נאך איז ?גם

. צװא;ציג ךיא
.אי]י מײן דאם ניט — . . םיט טאן וױל איך ,יע אשידוך רײךען !

רעךט .ער וועטען ,ױםפקע , פאר זיןי ׳שטעל נאר ? דען וויא אשידוך איהר
. מיר . . .או־נןען מיט ! . .  געקומען ?נר איז ארקען מיט ? שטײםט פאר דוא !
 דאך איז ״עם ׳שיי;ען צוא גװאלד ךאך איז .עם .אישיתןל!.. רײרען מיר

!אאיךען מיף זעהםט דוא וויא .זיין צוא קורע
? ארקען וואםער מיט —
♦ שטײנפעלד ארקע אי;ער ? ארקען ניט ענםט(ר —
’ זון זײן ,מאןקוםען מיט —
.מאטקען מיט ? מארקוס וואפער —
 מארקופ פאקםען גוט גאנץ זיך וואלט עםי :ױםף זא$ט ? איז וואס —

.לײצען אײער פאר ,מאטל איך מײן
,גאר _קיק ניט איז עדז ;גיםקאםע זײן אפילו װאלט אינגעל דער —

 ,ביכלעך די מיט ךאו־טען צופיל אפילו איז ?יר : איהם נןען איןז ;לערנען נןען
 דײן ײא3 געיוען איז װאם ,ארקע אשידוןי פאר איז וואס אכער ! נוא

!הא !אייטקעל איין 'שעפטעלעס ריבצע שמערעלע ר׳ מיט ,אױגג לעאנען
: זילבערשט״ן ױסף זאונט ? שטײנפעלד אהרן |ט1הײ פעהלט וואפ —

 אדער , מארקוס זון זײן , רײך זעהר ,רײך גאנץ הײנט איז שטײנפעלד אהרן
אגעבילדעטער אנןלוגער מענש אלײטיישער איז ,ווילט איהר וויא ,טאטעל

.לאהצען אייער פאר נץגוט:גא זיך פאםט ער״ ? איהר װילט װאם ,אלמדן
/ צי־א דער אוייך אפעטעך אונ אשוטת ט:ביז דוא ,ױםפקע ׳ פע —

 ךיא גלעטען גענומען זיך האט אונ ים'שפי;ענךיג1א ?גךגער מיט זימל זאגט
. !איישג לעאנען דיין בײא לעאן בייא געװען ךאך איז ארקע :ןאךד . .

.ךאןד איך'וױים ? מיר ךעךצײלםט דו . .  г..אשלעפער אהער געקומען איז ̂ער !
 אמםךר האבען געדאךפט האט לעאן ריין ,אנס טרעפען געראךפט זיך ד»אט

,אמעגשען פאר געמאבט אונ זיך צן גענומען צוא איהם האט.ער ,קתשין . . 
 ריבצע שמערעלע ר׳ מיט ׳ זימלען מיט אשידוך טאן ליידאק דער וועט

!הא ! אזון 'שעפטעלעם
 פינגער ךעם מיט ,קלאפען געגומק זיך .ער האט וועךטער דיא מיט

. הארצען אין

— 105 —

אחרי )חי׳ב( כהן דער



 ויילט װאס ,מעלש װאזנער אגאנץ דזײנט איז שטיינפעלד אהרן —
 ניט געװען ?גר איז לעאנען צוא אנגעקומעז איז .ער פשעת , אמת: ? איהל
 אין אז / מענש אראםטאראפנער אונ נןמגער אזא אפער איז ער״ ;ױיןי

 איז ט;הײנ ,נײטיג דיער ןרודער מיין פאל געװארין .ער איז צייט אקולצער
 זעהר אנגעלעפט .ער האט יײ?נןײט זײן ;האגר רעכטע ךיא ?רוךער פייפ ?גר

 , אטהייל געגעפען געשעפטען אנדערע אין איהם האט פװדער ךער ,אךענטליך
.לעפען דעם וויא איהס לי?ט מײנער ברודער דער , קורץי

‘ךיר. איןד פרעג ? איז.ער אץזוס פאר װאם !.יחוס אפער —
. מישפחה פײנע אגאולץ פון הײם ךער פון ישטאמט ער״ —
 שמערעלע ר׳ ,השלום ;נלױ פאטער מײן װיא מהות אז_א אפער —

 ;זיין ניט כןען ?גס אונ ,משפחה זײן אין ניטא ךאןד איז ,'שעפטעלעס ליכצע
? פאלשטײקט דוא ,ארור אין אײנער טרעפט מהות אזא דען

 אזױ גירוען דאס איז װאס ,ױסף זאלט , ניט גאר פאךשטײא אין־ —
? פאטער אײער

.צדירןם גענוג מיר האפען — אצךיק , לומדים פיל מיר האפען — אלמךן
 זיןר האפ איך ,דולעפין .שיוטה אזא זיין זאלםט דוא ,ױספקע ,פע ~

.דיר אויף געריכט .ניט .  כןין פאךישטייט אוג !אגעפילךעטער ,אשטװ־ירטער .
. ניט אינטעלעס
 איהר וואס ,פאטער אײער ניווען י1אז ךאם איז וואס ? וואם פארט —

♦ וועזען אזא איהם פון מאכט
ךאךף ,טאטען מײן פון נפלאות ךיא ציילען •דער נעהמק זאל איןד —

.אנאנד גאך אטאג פשיט זיטצען- איך . דאס װעל איך ? איך װאס.רייד טפו .
 ציילען ךער ךר וועל איך !אאיד בץ איך רײא דעךציילען אויס ניט אחזדש אין
 געבויט איבער אמאל ד»ט טאטע מײן : װעדק נשתועם װעקטו ,זאך אײן

 רײטענדיג ניזעםען איז פלאטניק ךער פויער ךער וואס ׳פאר דער נאר אמקוה/
 אין געװק ער איז לנזהר זהיך אזא ? שטײסט פאר דוא ,באלקען אפען

 אבער אימת ; הביל הונדעלט אפאר מגנשה ךיא ״געכןאםט האט איהם .כישרות
פעטךאפען גיט געלט _קיין איהם בײא האט ,איךעשלןייט אין נז־גע איז עס װאו

. פעלװאונךערט ױפף פרענט ? ניט ךאם לאכט איהר —
 טאטעס מיין אין נונע איז עם װאו ;זימל זאגט !לאכען איך —

 :אזאך נאןי צײלען דער ךיר װעל איך .ניט ליגען כןײן איך זאנ נפלאות
 ניט זאל ער אום נאר ותיקון דאװנען גײן מאל אללע פלעגט טאטע מיץ

 אײן פעגעגענען פלעלט ער װען אונ ;דאוונען פארען אשה .קײן פעגעגענען
 שול אין אמאל נאך נײן נאבךעם אונ אהײם אומקעהךען זיך ער פלעגט ,אשה

 אמאל גענאנגען איפער איז ער ,געטראפען זיך האט מאל איין .דאוונען
 אויס האט אונ ,פעס אין געוואךען ער איז ,אױפען ךעם אויף פינף פיר

פלענ_ט עס וואם הײנט ? פאךשטײםט דוא .אםנין יף1ה אפען זיך פײא געפויט
זיך )ח״כ( כהן דער
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 פטח אגא^ץ מילא :אגרויל געווען גאר איז פםח איהם םיט טאןז אב זיך
 צו גיט ניט פלעגט אונ / שמוךה איך מיין .מצה טרולןענע עםען ער פלעגט

 פאר .מיויל אין ווערין נתהמץ ניט ןאל עם פדי ,שלינגען אךאב אונ כןײען
 ער .טאן אפ זיך פלעגט עם װאם שמורה ךיא באכןען בײן הײנט ? שטײםט
 אללײן פלעגט ;האלץ נאןי אפױער מיט וואלד אין פאהךען אללײן פלעגט

א טלאגען  ,אטלמר אז נעטואפען זיך חאט מאל איין ;?רונעם פון וואםםער ך
 האט ,וואםםער עמער אײן נעטךאגען צו האט ,’אידאפילו איין*עהרליכער

 • אנלעיע אײן געבאכןען האט מען אונ ,שמורה געבעק גאנצע דיא געפםלט ער
 , מצה אגעבעק געמאכט המצדיג האט ער :געטראפען זיןי האט ווייטער
א אויף געזעסען איז אקריקוטען ווײלע  אונז בײא האטש ,וױיטער .דןאלץ ך

 — ׳ פאךשטעללען זיך לןען&ט דוא וויא ,פםה פשר גענוג ךאןי איז ישטוב אין״
 געווען זײנען טעלער זײן מיט טאם זײן מיט ?לאז זײן וועגען ךעםט פון

 ? פאךישטײסט דױא ,געװען ךאם איז איד אזא אט .טריפוואפם מיט .בעצײכנעט
 געטאךט ניט שטוכ אונזער אין האט אםלחא מיט בשר רעדט ווער ,הײגט
 איין מיט פלײש געשילןט צו אינז _קצב ךער האט מאל אײן .קומען ארײן

 אקוק געווען מישב זיך ער האט ,בײא דער געווען איז טאטע דער ,אינגעל
.אפםולה ציצה אײן געפינען ב״ה האט אונ ציצית זײגע געפען

. סף1י פרעגט ? געווען איז וואס ,נױא —
:אנגעלאגט האט ער ? געװען איז עס װאם ניט פאלשטײפטו וואם —

 האט ־שטאלט אין .נעהמען ניט פלײיש .קײן מעהר _קצב ךעם פײא .זאל מען
 נאנ,קעלע ניט עסט שעפטעלעס ריפצע שמערעלע ר׳ אז װאוםט ךער זיך מען

 מעהר אידט בײא געקױפט ניט לןײנער מסתמא האט — , פלײש .קצבס רעם
 לןינךער זיינע מיט װײב זײן געקומען אפילו איז עס ? פאךשטײםטו ,פלײש _קײן

 איפער גײן צו געקומען איצטער אידם איז עס :טײנען ,ווײנען שלײען
.הײזער ךיא

 ןעהאט רלוםנות איהם יף1א וואהרשײנליך פאטער אי;ער האט נוא —
פלײיש? נעמען ווײטער נעך.ײסין אונ

 אן נוג;ז איז װאו..עס / איךעשקײט נוגע.אין איז .׳גם װאו א_ודאיניט! —
 געװען איז דאס אט .זאך .קײן אויף קונןען ניט .עו פלעגט והיתר איסור

 פסק לא :פשוט איז לעךנק זײן הײגט .הדור מצויני ךיא פון איד אשטיק
.מגךםא פ־מא . ק מײן מיט מתיחם זיך בין איך מײנפט דוא אונ . ט א  ט
. ? אליין .  ב״ח דער אונ ז״ךע אײן.?גלטער טאטעם טײן איז ש׳ןד דער !נײן .

 זיך ציהט ידיוס אונזער ? פעלשטײםט דוא ,זײדע .עלטער מאמעם מיין איז
.אבינו אברהם ביז אװעק .  ^עהאט האפען מיר ? לאכםט דוא ,ױםפקע .
 דוא ,פדהצור בן גמליאל ביז געצויגען אװעק זיך ולאט װאם פריף אי־וס

 , אשךי^ה אין געווארען פאךפ־אלען איז ןריף ןחוס דער ? פאלשטײסט
ךיא פון אזוא וױא — , רב ךיא;ערפ פון געװים שטאמט ארקע אײן אזא אוג

ערב )ח׳׳ב( בהן דער
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 —.הכהן אהרן פון עזטאטט ,אבהן ראך איז ןגר ,ױםף זאגט ? ריב ערכ
 איז אונ״ער א־שנאךער גערוען איז .ער אז איך געדייגק וױילע דער פטור
 אפראסטע געווען איז מײנםטו מאמע מיין היי^ט יע .ניט מהותן 'כןיין מיוי פאר

 1 הידוךים אלע מיט נןטן טלית איין געטךאגען האט ןיא ׳ ניט נאןי — ,אידינע
 אמאנ£ביל וויא אט מישנױת אפרק לעךנען אונ ,תפילין אין דאבנען נןלעגט

.אמאנםביל וויא פשוט ,אאיךען מיך זעהקט דוא וויא ,בילד( )יאטאנעם
. גע׳שמייכעלט אונ נעהאךכט האט ױםף

 געלעכטער דיין אצוךה מיר בײא האט .עם ? ױםפקע ,לאבםט דוא —
 חברה ךײנע אלע מיט דוא ;אאיךק פון לאננט פיליפיטש אנטאן וױא אט
 ,פאךשטײא איןז נאר .אאיד בין איןז װיא ,אנטא׳שקען פאר בעםער ניט זייט

?די ,טאטען מײן פון נךלות ךיא װאכעדינ אפיון מיט מאבםט שײגעץ דוא
שמעועלע ר׳ !ניט נאך — ,ארקען אי;ער מיט אשידוןז טאן וועלין זאל איןד

. ישידוך _קײן טאן ניט ױנג ךעם ארקען מיט װעט שעפטעלעם ריבצע
 ךיא פון היינט איז שטײנפעלד אהרן :ױםף .זאגט ,איהר ווילט וואם —

.שטאט אין א^לאםגער איז ;נר מענשען פײנע
ה! — ה . 1!אגלאםגער ה' ה . /ױםפקע ,וױיפט רוא אגלאםנער ,ה ה

 לאטךעפ אװאטאנע מיט בראנפען אפעםעלע ? אגלאםנער װעךט ;נם װיא
 אפײגעם אגלאםנעם ים1א ךען ,קלײבט מען ךכפין כל אנלאםנעם פאר מאכען

,משקדז גיט ?גם ווער !אפע ? זאקאנו פא ,מאן ארע^טליכען אײן מעגשען
פעךלאננט .ער ,אהין ניט נאר זיך רוקט מענש אךעכטער .ווערט .יענער

♦ גאלקעייען איהם זאל מען ניט נאר
וויא איירעם בעםעיין איהר.קײן װעט ױפף זאגט ,װעגען ךעםט פון —

.האבען גיט מארקום
!מארקעם זײנע מיט אן ישױן הײבט ער ! מארקעם ,מארקעם —

.ךרײא,קאפינןעם צוא פאצט אין מען נןרץט מארקעם .  / מאטקע ,מאטל זאג .
א וועמען ארום וויםען איך װעל .רעךםט ח .  טאקע איז מאטקע ךער .

. ? איז ווער טאטע זיין אבער ,אינגעל אניסלןאםעךיגר .  דער איז מיר בײא .
.ןחום א^דערם ניט ,.יחום ,.עירך.יהום . . . דךכןא :הוס אגרױםען אינ !

פאךזיצען לײצע אײער ךאןד װעט ;חום זוכענדינ א1אז אבער —
• ;אהרען איהךע

.יאהךען איהךע פארזיצען זיא לאז — . . ? העלפען איך щ װאם !
 װעל איך ,טאן גיט איך.קען אונ ,טאן ניט שירוך ניךדינען רףן וועל איןז
 טאטק מײן ,אין.קבר טאטען מײן ריהרען זאל װאם שידוך אז.א טאן ניט

 צרות טאכןע האב איןד ? פאךישטײםט דוא !'שעפטעלעס ריבצע שמערעלע ר׳
 איך האב ^עךםט אט ? טאן איןז זאל װאם אבער ,אמת שדוכיפ ךיא פון

 דיא פון נעקומען נעכטען זײנען מיר ׳משלען מײן מיט אשיתך געטאן
דער — ? א׳שיתך פאר געווען דאם איז װאס מײנםטו וואם איז .הנאים
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 אנגעפיכןעװעט ,ךיר איןי זאג אמשפחה ,הארץ כדור גאנצען אפען •גךעםטער
 םשפחה זײ>נר אין :כןלײן צוא פארט דאס איז מיר פאר אבער רבנים; מיט
 וואס נאר ־, שעפטעלעס ריבצע שםערעלע ר׳ וויא אזעלכער נעװען ניט איז

 אפען שירון־ מגסערער .קײן ניטא איז .עס אז ? טאן געזאלט אין־ האב
 אונ נידרינער לאזען אראפ געמוזט זיך איך האב אט הארץ, כרור גאנצען
 מען װאס וױיס» איך אויב אסור אז לאהצען מיין מיט איצטער אונ .געטאן
 שידוןד א״ן דער בעויען איז עס !אשידוןל מיט טאן, צ־א אן גאר הייבט
 _קיץ שוין איז מעהר ;מוישלען פאר נענימען צוא שוין איהם איך האב

.נעבליבען ניט ־שידוןז ךעבטער
 אײער אז ,זאגט איהר רויא ;ױסף זאגט ,אהיתש מיר איז דאס אט —

̂ער ,.עס קומט וויא ,אידען אונטער ש־ם?;נ לײטישער אז.א איז ?זהותן  .זאל .
 מיר וױא ,איז װאס ׳ מוישל אי;ער וױא , אײדם אײן אזוא האבען וועלען

̂ער ,גנלײבען ךאס זאל או;ם צװישען אונ ? ניט ל?ודן גאר.קײן ווײפען,  גיײם .
.ראבגען פון המלות פירויש דעם ניט אפילו ידאך

לןלאפענךיג אוים זימל זאגט ,געװעלט דוקא ;נר האט גופא ךאם אט—
איצטיגע ליא פרן אז זא;ט ;אחכם איז מחותן מיין .טיש אן פיפכןע ךיא

 געפלאזענע איויס איין ממיש ?פועל אציבעלע׳ ארוים קומט איעלעך לומלישע
.אײ .  ״עס / געזאגט האט.ער ?כן ? שטײםט פאר ,אפיקולםים װערין ז_ײא .
 .איד אײן.?נחךליכער זײן חאטס וועט ,לעךנען ניט .קען אז.ער גלײכער, איז

 איבער ניט זיך ?נס :הײםט דאס ,דיןל דבש אבול :געזאלט האט הטלןי שלמה
 אפאךצלע נעמען דאךף .יעדער . תורה ליא איז דאס לבש א־ג ,האגיג מיט
 גיט וועט איהם ,אסאך לעךנען טאקע מעג צליק גרויסער דער ;נאן־ זיך נאך

 ניט זאל _עם ,זײן נןאךזיכטיג ראךפען מוחות קלײגע אונזערע אפער ;שארען
 נאטירליך .אויך פונה מיין געװען טאקע איז ךאם אונ .מאס די חאפין איגער

 נאכדעם נאר ;״קענען איז щ װאס זאל .^ר׳חךר אין ניגעבין איהט האב אין־
 דיא געלאזין אכ איך האב ׳ניט װיל ױלג דער ,ניגעפין אקוק האב איך אז

 פאר דוקא איהם מאכען צוא גיװען ממית ניט שיוין זיך איך האב ,לײצעס
 .דעה מײן צו מקכים איז אונ אהנם אאיד גיפונען זין־ האט אט אוג .אלמדן

 ה׳שלום עלױ טאטען מײן פון זכות ךער איז דאס אז ,ע(טאר ךעבען איך •אונ
זאל מיך׳,עי שטײםטו פאר כדי׳ ,לערנען ױעלין ניט זאל גישטאנען^ער .בײא

גאנץ ע(טאר איז щ אונ . עו־לם לענעם יף1א נפש ענמת האבען.קיין ניט
 אינגלעך, ךי פון יס1א זיך ט:לאז עסי ױאס טאקע, זעהען מיר ,והראיה ,׳רעכט
 , כפרות .קײן שלאגע; צוא ניט רעכט איז זײא בײא :לעךגען הןענען װאם
ת וויא איז ;גס ,זאגיןז זײא ? איז וואס בנו צו ;ךן ט  ;הושענות שםײםין.קײן ני
 נאך אוג ׳״כ1י ערב מלקות זיך ^לאגין צוא ניט ;אפיקומן .עסען.קײן צוא ניט

 זײא בײא אי־נ אידישקייט, ;אנצע ךיא אין נומן איז וואס ׳ זאכין ,טויזענדע
. ניט ךאם פאטרעפט
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? ניט זאך .קיק אונ גיט לוםיש _קײן ערז פןען פאל דעל אונ —
. ױםף זאגט

 טאבאק מיט פײף זיין אנ־שטאפעולדינ זימל זאגט ,פאר דער נאר —
האט מױשקע וואס ,השלופ עליו טאטען מיין פון זכות ךער איויך איז דאם

. ריסיש כןיין לערנען געוועלט ניט , .  פאר נינומען אמאל האג איןי נאטילליך .
 צוא עלײ לאז ,,קענען איז ״עם וואס לאז,ער תיתי מהיכי ,יאלעהךער איהם

 גיגעבין אקוק האב איןי נאר — ,אגלױםעל זיץ װעט ער האבען״אז ניסט מיר :
 ״על לי;ענט אט . געפףיט זיך איך האב ,גוט גאנץ - 'ניט װיל ױנג י,.ךער
איד. אײן.עךליכער פלײ?ט אונ,על ניט, »ײ האלטפון /גל אונ ניט ביבלעך לךן

 .על דארף ,אחתן נעווארין איז ?גר איצטעל? זיץ װעט װיא נױא —
.כלה דער צוא אפריף שלייבען דאןי . אגעלערי^טע? געװיפ איז זיא .

 שרײפען געוױם איהר װעט ״ער אונ ,אגעלעלילטע אװדאי איזי זיא —
Т» מען צאצקעט פלאלט ?תב זײן מיט ׳ רבא אםפרא איז ״ער װארום ,בױף ,

. ניט קפראך ךיא ךאןד קעןיעל.ז ? 'שלייבען ״על וועט וויא —
 ישטײםטו פאר שויין ניט !ױפפקע ,גייזט דוא אשוטה פאל װאם א —

• מען אונ ,שרײבען איבער װעט ̂ער אונ ,שלייבען װעט אנדעלעל איין ? ניט
• ש;קען אוועק וועט .

. פער־שטײן צו אן איך הייב ?נלסט אט ;ױסף אג,טזז *אהא —
 נמרא פון אגיגון מיט זימל ווײטער זא?ט ,מיך ׳שטײםטו פאר איז —

 שיטען ,לאזע^קאםטען זיך איך דאךף װאם פאױןיבאךד: ללעטענדיג אונזיך
ער טייץ, צוא רוםיש לעךנען געבען איהם געלד,  ךער מיט האךעװען לאל או̂נ

 כלה ךער צו פריװלעך ^טליכע שרײבען אן ^קענען זאל ער ? איז װאם ,זײל
 אקאפ;קע:. מיר^אםט אונ ,ניט ^רנאר הארעוועט אמעהו־ - מחותן, צום אונ

ךעפ ךרי;ען אנדערער אײן לאז מהותן צום שיײבין אןליװל אונ ,ניט געלד
. מאךק פון אראב אונ ,גילדענעם א^וױי פאו מוח ־

־. ױםף זאגט ,קענעןז ךאך מען דאךף נעשעפט צו אבעי—׳
 פיהר וויא ,יס1א איןו קום וויא ; זימל זאגט ,ניט אוךאי געישעפט צו—

 אן מען.לןען אײננערעךט, זיך האט מען ? ענטעלקייט(געל ניט גע־שעפטעןי איך
? קומען ים1א שטיוועל אן הןען מען איך, פרענ - ,קומען אוים ניט שלײפען

 'עזטיװעל, דאלף מען אז תירוץ, דער איז אלא ? קומען ים1א אראק אן ל,ען מען ,
 אז אונ , שנײדעל דעל נײט — אזופעצע לאךןש מען אז ,ישוםטעל רעל נײט
 ווער אונ ? פאךישטײםט דוא .שלײבעל דעל שכײפט—אבליוועל דאלף מען

 דזקא — ? נגיד ךעל איז װעל אונ ;שלײבעל דעל תקא - ? _ק?צן דעל -איז4
 כןענען לוב דאם ,גביױם אומעלע נעהמט אט .ניםט גאל .לןען וואס רעל .

 מענשק פײגע דיא אונ ,זײא האבען י;נלן1מ ךיא אונ — האלטען ניט '^אפען
 האגי איך ;אשלײבעלל םיל בײא געווען דא איז נעכטען . זײא ;יזײנען
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 זאיןיהאב וויא ניט, איהם נעפעלט מילא אטעלענראמע. אנישרײבען גערארפט
 , דאיף גט,מע:!א׳זפעטעף .ער׳רער מו״קא; וואנאני ю מנע פךישלי \גע־שךיבען

 , ישרײבק וועט מען אז איז וויא׳ :איך גןךעג .מוקי װאגאנאװ ю :ישױיבען
 , שבײבען װעט מען אז אךער ? עױקען צו ניט גאוואראו װעט “בו_קא ״װאגאני

 ,איןד זאל י ניט אסור אז - ? געלד אן געבען וועט.ער מוקי״, ״וואנא;אװ גוט
 װאט הייגט —. שײנקען וועט גאװאךאװ וואס יןאפילןע׳ ךיא גקךײגכןען פאר

 נראמאטילןע ךיא מיט מײמעטי״קע ךיא איך ראךף וואס ? נאריש זיך מאבסט
 ? באנק אין ניט אקאפ;קע פאר ךער גיט מען אז , גיטעטריצקע מיטיךיא

 פאר רובל טױזענד פינף פאגק אין מיר מען גיט ,ניםט גאר כןען איך אונ
? הא ? הלמו־ת דיא איןי דאךף װאס הײנט—התימד״ מײן

 זיץ ניט מען ךאךף ,השכלה פון האלט וועלט נאנצע ריא אפער— ’
.אויםנאהטע לףן

 אכןריגךאלין זיןי אױף אקאדכןע אגטאן !פע ,מארעס ריא -גאלטאנצען
♦אפען אהױקעי אנטאן אךער ,אנוסטען וויא ; .  ניט נוײט אזוי וױל איך .

.רײדען . .אטוךלורױא . .  טאן דיא לאזען .פון ךער ניט חאלט איך ! פע .
 זײנק ?גלטערן םײנע װאו װעג, דער אין געהן װעל איך ; װיללען זײא וואס

.אויספיהךען בעסער וועט װער ;עהען, װעללען מיר אונ ,געגאגגען . עי .  ד
א איןד טהוא וױילע ;מענ:ש פײגער ךער בין איך אונ שדוכים, פײנע ך

 אײןד נאט ,אומזיפט ניט אייך צו געקומען בין איןד .זימל ר׳ ,העויט—
. אבצוגעבען אײןד איבעךגעגעבען מיר האט גױנבוים דױד רו״כ; 800

 ,ער ;געלד ךיא צונעהמענךינ זימל זא?ט ,שײגעץ ךער ,דוידקע א—
 חתונה הײן האט ער װאס ,ױננאץ .ךער ,הךין את ליתן עתיד יך1א איז
.^אולה דיא ?ועבב מיט ךער דאןז איז .ער ;גיט

.מאןגען ,ה״נט דין דא דאךף ?גר—
—и בייא מוז ״ער ;ױנגאץ דעם ,אוילױיםען איהם ײעל איך !גוט 

.האבען חתונה מיר . ש אגיםקאסעךיגער גאר געווען וואלט .ער . ע  נאר ;מ
.אװעק איהם הךגט חתונה ניט האט ,ער װאס

.גײן צו ארויס אום שטעלעגדיג זיך־ ױסף זאגט !אגוטען—
א— .ניט גאך זיך הײל הער ? ױספקע , איועק שיוין ג־יסט ח . זײא .

אן איהם״ אונ״שרײב .קאממער אין מושלען מײן צו דא אױין נײא ׳טט אז,ײ
 אוג אישרײבעךל מיט דאךטען.;ןפעם זיטצט ״ער .בלה זײן צו אצעךנאװנןע

.שרײבעךלעך דיא .קענען וואס נאר .נעבעך זיך מוצעט .  דאןד האםט דוא .
 < אײנלעגען פיין מען דאךף בריף דיא.עןםטע ;ױספקע קאפף,ז אנוטע ,עפעס

.גוט אזיוי דיא ׳גײא
אומ ׳ זימל ר ,טאן געדאךפט ניט אפילו ךאס איך האב א״ך—

ט איהר צו נאו .אלךעױן אײן צו אנצוקומען איז, .עס גוט װיא זע־ען« ןא̂י
ליב י '״ כ(“)ח כהן דער
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 איז < חבר אלטער אײן פאןט ־, אניטךי־בע, גיין איך וועל ,מױישלען ׳ליב
.נעלעךינט דןיר אײן

 ,ער .ציממער םױישלש אין געגאנגען ארײן /גר איז ױיד $יט'דיא
 ךאלק, אלרויסען נעכןראגען האט ' ,אצעךנאװאלא אעעשריבען אי־ם האט
т געגאננען אוועק איז ♦
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♦ אכןלאפ פאי אלןלאפ — עךאיננערינגען טרױעריגע ךיא
 איז .ער וועלבער מיט / כןױילין דאם פעךגעפען גענןענט ניט האט ױםף
 פאר פארגעשװעבט איבןמער איהם חאט בילד איהר .וואגאן אין געפאהךען

 שמײכעלהאבען רײצענדער איהר אױןי פינע, טרױריגע איהרע ;אױנען דיא
 / עײןלאךען געכןענט ניט זיך האט ער .איינדרוק אטיפען געמאכט איהם אויף

 וויא ,אײנךרוק מעהר איהם איויף געמאכט פיײלען ךיזעפ נאר האט לוארום
 מינע איהךע ;זיגען פון ישלאגען ארוים איהר געוואלט׳ ער״האט .1אגדערע

 צעך־ געזוכט האט ער אױגען. דיא פאר געשוועןט פאךט איהם י האט אבער
 ער איז נאכהעד ;װ״פען מיר װיא ,דאבקין זימל בײא פריער שטרײא־גנ
 — טעאטער אין געגאנגען ער איז אפענד פון ;פעקאגטע אגךערע צו נעגאעען

 געךײנכןט האט ?גר .זיננען פון שלאגען ים1אר קאנטזגע ניט דאןז איהר האט ער
 אבישטעללען זיןד װעלען זײא ,געזאגט איהר האט מוטער דיא אז ,גוט גאנץ

 זײא אז ,זײן .קען / הײםט ךאם ,םארגין איבער אד־ער מארנען עדענפוךט אין
 איהו״זעהק מוז איך .נאבט דער בייא פאײלזד הײנטיגען מיט קומען זאללען
 עךפאהרען נןענען איןי װעל פיללײכט :זיך בײא ער טראכט ,אמאל נאןז דזאטש
.דאן אונ ,אךרעםםע איהךע . .זעהען איןז וועל . .  ניט זיך ער האט אלזא .
 ,וואגזאל ךעם יף1א געפאהךען אוועק איז ער .אוהר ךרײא פיז שלאפען געלײגט

 דאכ אונ — פאםםאזיךער פיעל אן קומען עס :פאלעזד דעם ערוואךט האט
 א;געקונוען איז װעלכער׳ים1גרינב דוד זעהען ךער האט ער .ניטא איז יסארכען

.פאלעזד דעם מיט
 ךיא רײכעלדיג איהם ער זאגט י ךא װײטער ביזט דוא ,ױםפקע א —

א עךװארטעפט וועסען ;.האנד ? ךא ת
 זיך קוקט ער .צעךישטרײט ער זאלט אימיצען/ דא ערװאךטע איך —

 - וואגזאל ךעם געגאנגען דורך שוין זײנען אנגעפאהרענע אלל?ג ניטא,־ - •אהם
 זולםט וועמען ,פף1י ,שוי; זאג —.גיטא איז פךײלען ערוואךטעטע ךאם אונ
 געװאךט האט אונ געישטאנען גאך איז וועלבער ,נרינפוים רוד זאגט ? דוא

.איהם אויף
איך )ח״ב( בהן דער



 געפאהרען אונז מיט איז װאם ,פרײלין ;עגעס ערװארטע איןז־ —
• ^עבטק

 אין ךיר שוין ליגט פרײלין דאם ;אשמייכעל םיט גריניוים זאנט א —
..מאגען . . .לײט ייבנע ךיא נוא ! . .  ו פאיעה־ דעם מיט נעפאהךען ;ע איז זיא !

 איז זיא .וואגאן א^דער א<ין אין אפעוןסטער דורך ןעזעהען איהר האב איך
.אוג ,טהיר אנךער אײן תךך גענאנגען דוךך ךא יואהךשײנליך . .

 זיןי האט ,פראזע זײן ענךיגען װעט ער ביז נעװאךט ניט האט ױסף
 אללעציממערין געגאנגעז דרךןי איז ,מענישען מענגע ךיא דװ־ך שטויםען -נענומען

 נאןז האט נרינט־ים .ניטא — פלאטפארעפ אפען ארויס איז ,װאגזאל פון
. איהם אויף .געװאךט

.געפאהרען אךאפ לאנג ישױן זיא איז נוא :ער זאגט ? ניטא איז זיא— . .
. היא געוויס איז ץיא

. ױסף פךעןט ? איהר מען געפינט װאו —
.זאממען צו פאהךען איאב לאמיר קום —  געפיגק 'שױן וועלען מױ ;

 — .איןוואקציק אײן גענוםען האבען זײא זוכען. צו אױף איהר אמיטיל״װיא
 אפק זיצענדינ גרינבױם איהם ?ךעגט ? אזוי זיןי דױא ״קאבאיעסט וואם אבער

. איזװאסציה
• : I • : т

? הא у מוםר אביםיל זאגען ניט מיר איהר וועט אפשר —
 ליבעס פיהרען ךןי מע^םט ; נריגבנוים זאגט ,ניט גאר מיר ארט ךאם —

. גלאט נאר ;די־אווילפט פיל וויא אינטריגעס, .  /ניט איהר ךאך ענ?ט(ר דוא .
.ניט איהר דאן־ ווײסט דױא .  צי אמײךעל א׳שוםטעךס זיא איז טאמער .

! הע הע ;אבאנדערס
.ץ־ןום.י םיט אן שוין היויפט איהר א — .  געהאט הײנט האב איןז .

 גאר איז אךטאךאנןס אײן אזיױ ,טישוךאק אזא .זימלען אימנר מיט אפאט;עכע
.דורות אונזערע אין אזעלטענהײט . . ק ! .אמוזעאוס אין פיהךען איהם דארף מ . . ! 

 ן טשוגענעם ךעם טאטען׳ זײן א־ויף נאוה בעל אקישוגענער ער איז הײנט
.אירט בײא הײנט זיצענדיג נעלעכטער פון ט(געשטיה זין־ האב איך

? אשידוך אום געהא^ךעלט זיך האט .עפ ? װאס—
 מילא ׳. לאהצקען .זײן אישידוך ױיךען אשךכן געווען איז щ ׳ ;ע—

 פון גערואךפען אראב איהם האט ?גר ::מפלה המנס געהאט האט ישדכן :ךער
.פןרעפ ךיא .  אפען לײגען פאנאנךער נענוטען דאס .ער האט םיר פאר אונ .

 האג איך אז טשוראק ךעם ׳טאטען זיין פון ןנפלא־ות גדולות דיא טעלער
.?לע?טער פון אײגזיטצען געכןאנט ניט .  װעפ ̂ער ,פאךשטײא איך נאר .
. יחום ז_ײנע מיט אצרה אנמאכען ךא .  לאהצע װיא ,בעטעךכןט האב איך .
.נעװײנט האט אונ וױיטען פון געזעסען .איז

 :חוש דיא אוג , דיט אײנער פון ליבעס דיא ;נרינבוים זא?ט ,;ע—
.װעלט דער אויף צרות גרויסע אן טאכען ■אנדערזײטס
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- ױפף זאגט ? זוןי איך װאס ,פרײלין ךאס איך נעפין װאו אבער—
,ליבעם ךיא אװעק וואךף л כןאפף פון דודעם דיא ארויס שלאנ ,הער—

.קאפףז ארוהיגען וזאב אונ נדן נעהם ,גלײבען דיין נאך אשיתך ?הוא
 א״ערע מיט רוקען זיף איהר זאלט גרינבוים, הער , הױפט איפער—

ביז אבהװ־ בלײבען מען דאךף ,פאלגען אײך זאל מען אז : זנצוית
־. האאר גיאע

ו נ  זיין מאךגען איךװעל ; לעאנען צײלען דער שױן װעל איך ,נו -
 מיט האב איןד :טאװאךישץ אלטער איין מײנער ךאןי איז איהם^ער ײא3

' געלערינט הךר אײן אין איהם .
.פעטערסבוךנ אטעל נעבען אגגעפאהךען זײנען זייא  האט נרינבוים .

:זאגט אונ אבנעישטױגען
 צו ניט איז ךיר אױב ,נומער מײן אין ,ױהף ,מיר צ־ ארויף קום—'
 װאס .לעאן ברודער דיין נאך צופרעגען נאך װאס פיל האב אץי .לאפט
ר אלם נאך איז .ער ? פאךט ״ער מא?ט ע ק ^ אנ על ט ? א

כיט שטײגע^ךינ ארויף ױםף זאגט ,שלע?ט זעהר נעװען איז אמאל—
 אפאראךןשיזמום צ״טעװױים איהם טרעפט איצטער נאר ;טךעפע דיא איהם

מיר ? פךעגען צו מאנט דער הײנט זץי איהר האט וואם .מעלאנכאליע פון
.וואגאן אין געזעהען אויך נעבטען דאך זיך האבען

 פאמיל;ענ- פון ױידען צו פיינט האב איך ,מץ־ פאלשטײסטו—
 ךעךט אוואגאן אין .מענש־ע; זייטיגע פון געגעגװאךט אין אגעלענע^הייטען

.זאבען אב־שצי מען
 אוג נאמערז א״ן גענומען האט גרינבױם .אטעל אין ארײן ז״נען ךיא

• טהעע לאנגען ךער געהײםען האט
? לעאנען מיט געזעהען ניט זיך איהר האט לאננ וױא—
 איף .יאדיךען מיט אצײט געזעהען גיט איהם מיט זיך האב איך—

 ניט גאר נאך האט לעאן אז צײט, דער אין דאנען פון געפאהךען ארוים בין
 אײנינע געייען ךא איף פין צײט ךער אונטער .הײךאטהען צ־ נעקלעךט

 ;זעהען צו געקוטען ים1א ניט מיר איז לעאנען גאר , װײםט דוא וויא ,מאל
.נעפארען אריוים זײן גראד־ .ער ?לעגט ,זײן ?לעג איך װען זיץ נאר . .

נאןז־ .נעשטעךט געיואךען איז ?גי אז אויןד װײם איך .איך וו״ם געישיכטע
 אויפלא^ד נאך געפאהךען אוועק געווען איז .ער אז אונ שטאןבען פרײדלם
ט. פמ/ןט איך וױים אן פון^יעמאלט .זיןי׳אוג קוךירען  האב.עטװאםיע איך גי

. 'שטוטנע זעהר אבער נעהעךט/
א אלז ךער נאך : ױםף .זאנט ,קורצען אין ״עךצאהלען אײך איך נןען -

ךאס ,אויפלאנד נאך געפאהךען אװעק לעאן איז געשיכטע טרו;עריגער
 , געשטערט נעװען איז .ער ווײלע ,געפיהלט אװעק איהם האט מען ,הײםט

 אהרן םיט צײט איאהר געװען ער איז אויפלא^דע אים .װײפט איהו וויא
שטײנפעלד ׳־־ )ח״ב( כהן דער
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 .ער ;זיך בעגעהען צו איהם מיט וויא ,געװאו&ט האט דיזער .שטיינפעלד
 אן האט לעאן וויעדער אונ .טרײטטען מאסען אײגיגער געכןענט איהם האט
 געפיהלמ זיך ?גר האט געגעגװאלט זײנער אין ;קומען אױס גענןע^ט ניט איהם

 וױיסט ווער ,שט״נפעלד ךער ניט ווען טאכןע אוג - .מונטערער ׳ קױיער
 געקומען ״ער איז אױםלאנד פון קורץ, .געװארען אידום פון וואלט .עם װאם

 רױיזען ךאך איהם אין זיןי פלעגט צײטעױ״ױיס נאר ; געזונד ’ פאללקאממען
 ;האןען.עךכןלאלט ךנןטארן ךיא .שחיורה( )מרה מעלאנכאל;ע פון טימפטאמען

 אוים איהם װעט ד־אס אונ ,האןען התונדי װיעדער זאל _ער ,זעהען מוז מען
 ,חתוגה וועגען ריידען נענומען איהם מיט האט מען .גאנצען אין היילען
 ,אװםפילציװער זעהר געווען איז % וױיל אונ ; פעם אין ווערען ער״ פלעגט
 פלע?ט .ער .ךעם װעגען איהם מיט ריידען צו װײכען מוזען מען פלע?ט

 איממער איז רעבעקקען, א־ויפזוכען ניט װעט ״ער װאו :זאגען איממער
.הײראטהען וועגען רײךען ניט װעט אונ ,אומלילןליך העבםט

. גריגבוים פףעט ? רעבעקקא װאםער—
י א  אנןנד געפליפען איהם איז פױידען פון . ניט װײכט איהר ,-

 .אממע אײן בײא געװען איז קילד דאס .אלט מאנאטע אייניגע אמאךכען
נאןי גלייןד ;געקומען אהין איז אממע דיא װאו ,ניט מען וױיס הײגט

אונ;נם קיט־ ךעם מיט געוואךען פעךשװאונדען זיא איז שטאךבען פױידעפ
 שטארבען איהר בײא געײען זײנען וואפ ,מעלשען דיא .ניפט גאר איז щ א־נ — ט־ױזענדער לעאנען אגעענןאםט ש־וין האט .עם ;געפינען צו ניט איהר איז

 .כןענען ניט זאל .קינד ראם ,אממע ךיא געבעטען האט זיא יודטא ,זאגען
 זײן פאר ווערין בעשטךאפט לעאן זאל ךאתךך אונ ;פאםיללע אונזער

.וועלט דער פון אװעק אװלנע איז זיא וועלכען דור־ ,פעם גיפטיגען
. גרינבוים זאנט / שטראף אישטינןעל איז ךאם—

 גאר אײך ״קען איך .לעאן פאר ש־טראף אגרויםער איז ךאם ,נײן—
»פין דער לעבען דאם זיך נעהמט מענש דער פיל װיא ,פארישטעלען ניט

, 60 װיא ים1א זעהט אונ 47 איאהר הײנט איז ער״ :פאר זיך שטעלט
 ךער ניט גאר איהם וועט איהר אז , זעחרפךראבלע אונ מאן גדא?נר אגױיז
 לעפע^ךינ ניט פױידעלן מײן .קען ״איך טעגות: זײנע איז וואס אונ .לןענען
 זײן חאטם מיר זיא לאז ,געפינען ריבינקען מײן חאטם איך לאם ,מאכען

.צרות״ גרויסע מײנע אין אטיײסט .זגטגואס
.נרינבוים פךע^ט ? אפרויא אן טאקע זיטצט .ער ? וואם נו—

ר ע  געכןאםט האט ןןס .ארום יאהר זע?ם אין געהײראטהעט .יע האט -
 * געפועלט איהם גייא ךאם האט מען ביז פאמיליע׳ גאלצע אומער געזו;ט גענוג

א נאבצוגעבען נאר א־ם געהאט חתונה האט .ער  האפו װעלכע ,פאמיליע ך
 ךיא אום געקיטמעךט ניט זיך האט .ער אבער ;רוהען געלאזט ניט איהם

 פאינעשלאגען דאן איהם האט מען וועלבע :איז זיא װאם אונ ווער גןריויא,
האט )ח׳׳ב( בהן דער
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 אויף זאנען ניט נןען מען .וױיפ זיין אן זיך ה§ט זיא׳ אונ גענומען׳ ער האט
 ךער פון אננעװײטץט איז ךןארץ לעאנס דען ;גלינקליך איז זיא אז ,איהר

 איהר מיט פעךפךײננט ערי .רעגעקקאן אן אונ פרײדלען אן .עךאיגנערונג
 שטאךלןט גי§א ךאס אונ .ניט איהר טיט ך,אט .קיגךער ;זעלטען זעהר

 מעהר איהם אין /ע־װענןט אונ רעבעקקאן צו ליפע דיא מעהר איהש אין
.איהר אין אטרײסט זיך זוכען צו אום אויפצוזובען, איהר לו?ט דיא

? אמאל וויא אייפריג אוג אךפײטזאש איז״ער ,געישאפט אין איז וױא—
 דער ;וועניג זעהר אפער ,גע־שאפט אין ײע זיך מישט .ער .-יקזװאך

 איהש צו איז ״ער .שטײנפעלד אהרן אײנער איהם פײא איז פיהרער הויפט
 אײן שוין האט ״ער :רײך זעהר איז.ער היינט אונ , ארעש זעהר אגנעקומען
 האט,ער ךאס אונ — .געשאפטען פיל אונ דאם .קאמענעם אײגענעם

 ; פעךךינט װאו ,כןװעלען ליא ווייפען מיו־ :.עהןליך זעהר אמעלעפט
 .ניםט איהש צו האפען מיר ;פעלנומען ניסט אנךאשען ?גר האט אונזעךע

 משוגענעם דעם פאךנעשלאנען מעןךאס שטיינפעלד־״האט מארקום אזין, זײנעש
 אמתן אין אונ .געטריפען ארויש עודכן דעם האט אונ ,זימלן אלטאךאנןס

 םארקוס הוייפט איפער אונ איהם, פאר געפאשט זעהר שידוך ךער װאלט
.לאהצען פאר

/ זאגסט דוא וויא ,געשאפט אין ווײגיג זץי סישט ער אז פאלך וויא —
? טאג גאנצען ךעם ער טהוט װאס איז : גרינפויש .זאגט

 ער האט ,אויםלאנר פרן געקומען איז ער בשעת ,אנפאנג פרן —
 :_קבר פרײדעלעס אויף מאגומע^ט פראכטפאללען א שטרויען גענומען

 רער אין מצבז־ת מארמארנע ךרײא מיט ,ארבײט פראכטפאללער אמײערעל
 איהר פאר זײט אײן פון ; פריידלען פאר מיטטעלסטע ליא :ז.״טע )•ארדער
 װעלכער אונ ןאסמען צ־ איהר מיט געשטארבען איז ױעלכער ,עסטרין פאטער

 מצבה א אן־זנ זײט אנדער ידער פון א־נ איהר; נעבען קנןבר איז
 יאהר ערשטען ךעם אלזא . אגלאטע נאך איז זיא ,זיןד פאר בעשטיטט

 בײא זיין שטענדיג פלעגט אונ ,געבײדע ךיזער מיט בעשעפטיגט ער װאר
 טײערעל דעם אר האט ,געוואךען פארטיג איז עס אז נאכהער .ארגײט דער

 פלעגט ער אונ ,מעפעל מיט אװאהגציממער וויא אזוי אינװעניג אײעעריכטעט
 עראיגנערונג דיא אן פעךזו^ען װײס שטונךק אפזיטצען אוג אהין פאהרען אפט
 װעט מענש דער אז ,געזעהען האט מען .ווײנען אונ ,פערגאנגענהײט דער
 איהם גענומען זיןי מען האט ,לעפען ארט אײן אזױ מיט ציהען לאנג ניט
 ניט אנפאגג פון דאך מען האט דאס נאר . האפען צו דזתונה יײדען צו

 זײןפצךכי עוסק זאל רײדין/ער צו גענומען איהם מען האט ,פועלען ענט(גענ
 איגיצי.אטױו)ךער דער געװען איז ער .נעפאליןט גךאד ער האט ךאס .צכור

 שטיטצען צו אונטער איז ציל איהר רואס ׳אפסצעסטיוא א״ן פון אױפטוער(
אונ לײכט, הײראטהען נקענען זאללען זײא , געלד פיט טאךבען אךעמע

װידער )ח״ב( כהן דער



 װעלכע ,לייט יוגנע ךיא פאר אלבײט אךער שטעללען בעזאךנען צוא וויךער
• נרן אן הײראטהען

דאס א :גלינבױם זאנט ! דא אײך בייא איז אבסצעפטווא אײן אזוי — т ן — —  . . : т ו т т : т  т

. װעלט ךער אויף װאהלטהאטען נךעפטע ךיא פון אײנע איז
 ךאס אינ איןשטאךט אוגז בײא ראזװראט געגומען אראכ האט ךאפ —
 יף1א אן זיך רו?ט אפםצעספזװא דיזע • העלצעי טרויעליגע פיעל טרײםטעט

 איז עי ,מיןד איהר פאךשטײט ,וױילע זילבערשטײן פרײדע פון נאמען ךעם
*..קאפיטאל אםנאװנעם ךעם טגעבען האט אונ איניציאטיװ ד־ער נעווק

 אזעלכע אײנױכטען אללע'שטאדט אין רײכע אללע .װאלטען הלואי —
 ךער או־יף װאהלטהאט גלעםטע ךיא איז ךאם ;גרינבױם זאגט אננםצעסטוןעס,

.װעלט . .  װאהלטהאטליבע שוין האט לעאן ווען ,וױיטער ער ;אגט אלזא, .
 אונ מעלאנכאליע זײנע פון הײלען יפ1א געמוזט זיך ער האט ,נעשעפטען

? ערהאלט גוט זיןי האט : т  :V I • т

 פון . לפואה אגךויםע געווען איהם פאר איז דאם ;ױםף זאגט יע, —
 נאך :זיננען פון ארו־ים איהם בײא איז פרײדע אז מײנט ניט וועגען ךעקט

 נעהמט ,_קאנינעט זיין אין זיך פעךשפאלט ער אז ,עם טרעפט איצטער
 האט ער וואפ , קארעםפאנדעגץז דיא לעזין נעהמט ,פאפירק אפאק ארוים
 ער װען אויך .טלערען טיט זיך גיםט אונ ׳ פרײדלען מיט געפיהךט אמאל
 אװעק ןיך זעטצט ,_עלמין בית דעם אויף אוועק- ער פאהךט ,צײט האט
 לאזען פאהרק אהין נאר .װײנט אונ ״קכר פרײדעלם לעבען מײעלעל זיין אין
 מיט פאהרט .עם .חלע׳שען דאךטען פ׳ען ער ;אללײן ניט מאל איהם.קײן מיר

 שטארען מיר אונ ,שט״נפעלד מארקום אדער איך ,או^ז פון װער מיט איהם
 מײדען;יטרעפט ים1א אונז וויל וויעךער ער .צעלשטרײען צי דאךט איהם זיך
 אײן ער געהמט וועג אפען אוג פום צו הײם דער פון ארוים ער גײט ,עם

איהם םיר פאהרען פיל צו זאממט ער ,בעמעךנןען מיר אז נאר איזװאםציק.
.זײן ניט אללײן ךאלט איהם לאזען מיר קוךץ . נאך גלײןר

,נענאךניא דעם מיט געװען איז רואס : נריגביוים זא?ט מהשבותן, אים—
האט — , אומגליק גא^צען ךעם אננעמאפט האט װעלכער ,קאזליצקען ךעם

? אבגערעכענט איהם מיט עפעם זיך מען
 זאל עם װער געווען ניט איז אנפאננ פון , ױםף זאנט ,ניט לײדער —

 איז אונ נןרא;ק געװאךען ךאןי איז ,װײםט איהר רויא ,לעאן :דעךינען טאן
 האט אלחנן פאטער אלטער מײן . שטײגפעלד אהרן מיט אויםלאנד אין אוועק

 ;קאזליצקען ךעם זוכען גענומען האט מען אונ אךװאכןײט אײן נענומען יע
 נומער יענעם אין פעטראװ דאם אין .געפ־נען ניט אבער איהם האט מען

 . לאפוכין אנטאן נאמען ךעם מיט אײנער לאזיךט טעג עטליכע יענע האט
 נאף אפריל פינפטען דעם .אךינער זײנעם מיט אפיציר אםטאוונאי.ער אײן
מען האט מעהר אונ .דאךטען פון :עצויגען אוים האט._;ער נעישיכטע זי-ער
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 אטעלען אללע אין אנגעי־ךעגט האט מען .ואזאיסקעווען איהם גענןעגט ניט
 דיא אדאכ׳טער; קאזליצקי ניט ,לאפוכין אנטאן ניט א״ננעפונען ניט זיך האט

 היא׳ געײען װאלט לעאן אז . פאלישע װאהר׳שײנליןי װארען נעמען ?ייךע
ק , פיזיאנאמיע זײנער נאןי ערקענט פילליילט איהם ער וואלט  ךאןד האט ער ד
 אט .ךאנען פון געפאהרען ארוים גאר ער איז פיללײכט אונ — ,געזעהען איהם

 נילײבט פרעסטופניק גךעםטער ךער : .וועלט ךער או־יף אללעפ זיןד פיהרט י1אז
 װאס ךיא , ם;.עלקע ריא נאר חאפט מק .אונבעשטךאפט אונד אונבענןאננט

 ישטירןל אב״זײן מאבט נעגאךײא גרױסער דער אבער ;אוננעאיבט נאןי זיינען
ק ׳ גײן דער גיט איהם .הןען טייוועל _קײן אז ,רףלעכךג א־ג גלאט ארבײט  ד

 פון וויךען( )אללע פאזיסען אללע גערעכענט איויס פארהער איז איהם בײא
.דױיען צו ארוים זיןז וױא ,שױן ער וױיס זא פךעסטופלעױע דער

 אזא ,אינטריגע העלי׳שע אזא אז ,גרינבױם זאגט וועלט אשײנע —
 ךעם מיט איז װאס אונ !אוגגעישטךאפט בלייבען זאלל פךעסטופלעניע גװאלךיג
. ? זאצינסציק גלאוונעם .  פעךמײנטער ךער אז ,ךאןל מען פארשטײט דאס .
.ווראג אטײנעם פון ארוךיע אײן געווען נאר איז ,קאזליצקי
 לעאנען מיין האט ער ;זעלדין כלב וויא אנךערער נןיין ניט איז ךאס —
. גענןאנצעט איהם מיט האט ער אונ ,אן אנפאנג פון גערוז־פט

ך;עלא? ךער צו פױװלענןייען נעכןענט ניט מען האט איהם —
 אױבערשטער דער נאר ,גיווען ניט אוליגןע ה־ךן איז איהם אױף ,נײן —

 ער וואס ,בלוט אוגשולדיגע ףא פאר גערעכינט אב איהם מיט זיך קאט
• פעךגאםען האט

. גרינבוימ פךעגט ? אקןצן הײנט איז ער׳ װאס —
 זא?ט ,זאך אפעז־נךער איז דאס ,ארימאן אײן הישט איז וואס.ער —

 איז מעשה דיא ,גיװען געשטךאפט גינוג .ער איז גופא ;עמאלט נאר :ױסף
 זיא ;ןןכאנק בעט צו גילעגין יעמאלט איז שלאװע טאכטער זײן :גיװען אזוא
 גיררען זיא איז יעמאלט נאר ,אגעלע ,אוןרינע אקרײנקליכע מאל אלע וואר

 גוט אזוא ׳ מע;ש אשלעכטער װאר ערז וויא כלב דער .^רא^ק געפעהרליך
 ,װארישא אין וױינט וואס ,שמעוין זון זײנעם אט . .קינדער זײנע צוא .;יר .ןואר
ט א  זײנפ פרן גיװען נפש מוסר זיך האט אונ נךן מאל ?נטליבע גשעבין ̂ער ן

 םען^אגעז, ^קען לעאנען מײן געגען געשטךײט האט װאס.ער ךא אונ ןעגי;,
 . שלעבטסנןײט אויס װיא טעכטער זײנע צוא ליבע איוים מעהר ניװען »יז
 זאל ,צפוךהן פון טויט דעם נאך לעאן אז ,יס1א תךך גיוועלט האט זןר

 אויס ניט זיןד האט ךאס אז הײנט ;סלאװען זײן הײראטהען אויס דוךןד
 מיטלען אלעךלײא געזו?ט האט אונ ,אפײער וױא גי?רע;ט האט^ער ׳ בעלאזין

 געשריבין האט .ער :פױידלען אונ איהם צמישען אראזװאד מאבען צוא
 װעט ,געהאפט האט ,ראמרך ;פאלש אירט איז זיא אז ,פאש^ווילען

׳ גיזעהען האט ,ער .שלאװען נעמען.זײן װאךישײנליך װעט אונ גטין איהר עי
אן )ח״ב( נה; דער
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 г אינטלינע די געפיךט אונטער .ער האט א״ ,ניט װירקען פאפקײילען דיא .*ז
 געשריפץ׳ אים האט מען וואס ,דאם אלינען ליא מיט זעהען זאל לעאן זא

 עפ״ ;יך?ט ,אגט װאבסען ארליש פון ךעל וועט עםײ ,געךיכט זיך האט
 איל זיא :געמײנט האט ?יר וויא ״עתער נאך גיקומען ארליס פון דער איז

 גענונ אויך איהש האט דאס .אראב זינען פון איז לעאן אונ גע׳טטארבין
 טאג)האט יענעם .מענש אשלעכטער גיװען איז ערײ וויא אט ,נןט;געסױינ

 יעמאלט בץ איך ניסט: גאר געלישק אלײן איך דען מיר/ערצײלט; מען
 זײער גײוען ישלאװע זײן איז טאג .יענעם פשף( — פיר איאהר ארןגד גיװען

 / געוױךנןט האט מאכינאציאן זײנע אז ,נעװאלסט שלין האט זעלדין .ניראנק
 דאמלך אונ ,שלאװען זײן אפױידע מאכען גײן וועט .ער ,גערעכינט ;נר האט
 צוא גייט ״ער .בעשעךין צוא הײבען אן זיןד זיא וועט ,געהאפט .ער ’ האט

 •, ?שוךה אגוטע זאגען אן ךיר איך^קען , שלאװינקע זאנט.: אונ בעט איהר צו
. מאן ךײן וועךין זאל לעאן אז האלט עס

. זיא פרעגט ?אזלא וויא —
דען ;גי^טפעךט איהר ערי האט ,פרײדלען גטיו הײנט װעט —

. פאלש גיווען איהם א.יז זיא אז ,אקאזעט זיך האט ״עס
т— ארענרענטליכע אײן איז פױידיל אז ,װײס איןי ;זיא זאגט ,טאטע

.של^אים תךך געװיס דאס איז אקאזעט זיןל־ האט .עס איויב אונ ;?ר־ויא . .
טק אליס גאט זאל . האנד דײן דוךך גיװען איז דאס אלפ טאטע ,הי

 אררע^ליכע וואלען ,פרויא .על?טע לעאנס צפורה, אונ שלאװע
 גיכןענפ ניט האבען זײא .פאטער זײער אין נעראטין ניט גאר ,קינדער

 צווײטענס דעם פון גליק נעניפען געװעלט ניט האבען אונ שלעפטעם טאן'
מיר לעאן ױאלט ט:־געזאג מאל פיל יויא .איהם האט שלאװע אוננליק.

 נליק נעמען אבער - גוט׳ זײן װאלט ווילען אײגענעם אײן מיט נעמען וועלין
. אונגליק אײן גליק יענעס איז ,נװאלד מ.יט

 װאיענעם אין אפןרקט זעלדין צוא גיקומען ארײן איז דעם נאןל ’
 חאט װעלכעס ,זײן.קאבינעט אין ארײן איהמ מיט זעלדין.איז אלניפארש,

 אידגיװען זיא שװאך וויא ,שלאװע צימער. שלאװעס מיט געגרענעצט זיך
.גישפרעך האךכען.זײער גישטעלט זיך־ האט אונ ^עיעזטאךכןט זיך זיא קאט

 אויפטראגע מיין ;אפיציר דער איהש צוא זאגט ,זעלדין העךר —
 אוייפ זיך האט ,עס ־, גוט ?ראד העמטען דעש אליף געפירט אליס איך האפ

 געוואףן בײדע זײנען זײא ,נעו־ששט האט איהר וויא בעםער נאןד געלאזין
 איל װאם ,וועככ£לען מיעע פאר ,עלרליך געלשט אײך האב איןי .א־ש צוא
 אץר .גיךעט האבען מיר װיא ,אב זײא מיר גיט איצטער — ,אײןד גײא
 ,■ האפען מיר ״וועט מען אז דען ,דאנען פון פארען אוועק הײגט ־שוין נ«ז
♦ פערלארען איך .?ין

ןעלדין )דו׳ב( כהן דער
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 לאנגט ךער איהם האט ,ורעפסלען דרײא נינומען ארוים האט זעלדין
: זאגט' אונ

 צוא צזױיא איז אט אינ רובל зоо יף1א וועכסעל אי;ער איז אט —
 ווײם־ אינטךיגע ךער פון רעזולטאט דעם . אײןד ראגק איך .מנדעלט

. ין1'ש איןד
♦ איגטריגע װארט דעם הערענךיג דער געטאן אשויךער האט ישלאװע

 אײן מיט אינטריגע אײן געטאכט האט טאטע מײן ,זיא זאגט ,א —
 אייף וועכפלען זײנע פאר ךער גיגעבין אװעק איהם האט ?גו ,שאללאטאן

.ריבל הו?דעךט פינף . !גאט א .
 ג האנד די ױיכענדיג איהם שאללאטאן דער איהם צוא זא?ט .י ארױ —

♦ װעג אפען ישטײן מעהר ניט פרױא לעאנם אײך וועט איצטער ,רוהיג זײט
 אהיאפ ;יי־ זיא האט ,וואףט ךעם הערט דער האט שלאװע וויא

. לןאפף פארין נעטאן
 האבען זײא אומליק איין פאר וואם וױיםט ווער :זיא זאג;ט !אי —

!נעטאן אפ
 זיןד האט זיא ,ציממער איהר א־ן געגאנגען אױין ווידער איז זעלדין

 טהוט וואם ,,עלצאהל׳גן גענויי איהר זאל ער ,געשטעלט צוא איהם צוא
 ניט מעהר וויים ._עד אז ,ניענטפעלט נאר האט .לעאנען מיט ךא ךןד

 ווײפ װייטער פאליש; געווען איהם איז זיא אז ,דעלגאנגען האט לעאן וױאן
 געהעךט האט זיא אז ,געמעךנ־ט ניט איהם האט ישלאװע ,ניםט גאר

 ,ער איז > דרעךין לױז געכןענט ניט איהר פון האט .ער געשפרעך. זײער
 נײטיגע האט .ער אז > פאראװאגך דעם אונטער .קאפינעט זײן אין אױין

 האט .עם ,ישױיבען נעזעטצט ניט אבער זיך האט ״ער .'שרײבען צוא בריפע
 צוא זיןל האט ער־ .םאוועפטי אולריזעױע פון קאפףז ךער געשוױנדעלט איהם

. אקישעטכןע יף1א ןעלײוןט  צו□ צוא ליויפט שיאװע ,גאס אפען אטומיל ךערהעךט זיןז האט %ם
 װײטען פון זעהט זיא ,גאם ךיא שװאךץ איז ^פ ,זעהט זיא ,פענםטער

 געװארען איז זיא .ממות תציל צדקה :שױיט מען הערט זיא ,ארון אײן
 וואךען דאךטק ׳ זאל אין ציממער איהר פון אר־וים לויפט ,בעוועגט העכםט

אונ אין געקלקט איױך האבען וועלכע מענ׳שען׳ הױז ךיא ק פענסטער׳ ב א  ה
.געאכצעט א־נ הענר ךיא מיט געבראכען
! צײט ךער פאר געווארען אבגעהאנןט איז פױמעלע ױנגעקער אזא —

• זײא זאגען
. האםט מיט שלאװע פרעגט ? געישטאךבען ךאם איז ווער —
.. איהר מען ^נטפעלט ,שװער זײן מיט פרז־יא זילבערשטײנם לעאן —
! מיר זאגט ? אזיוא װיא : אגעישרײא זיא גיט פױידעלע! הא, —
פאלפ איז זיא אז ,אינטריגע אײן געפיהרט אונטער האבק שוגאים —
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.מאן רעם .  ניט ראם האט פאטער איהר אונ םם אײנגענומען האט זיא .
 מען פיהלט ךאס אט ,נעשטארבען אוייך $ו איז ,לעבין אייבער געקענט

.בײךען זײא
 פאטעלם אין געלאפען ארײן איז ,זאל פון ארויים האםטינ איז שלאװע

 :שרעלןען אין שאפעגדינ זאגט אוג האנד פארין איהם נעהמט זיא ,כןאביגעט
. פענםטעל אין אקוק גיב אויף', שטייא !טאטע . .מיט זךך לוברע אונ . . . . 
.ארבײט דײגע . .זײנען אן . . .ךײנע . . .ת1קרג:ז . . . ♦װאס רער אונ ! . . 
. דאפ האט . .געטאן . . ! טאטע מײן איז .

 אי םאוועםטי אוגריזענ;ע פון אי בעורעגט העכםט געװען איז זעלדין
 אלױם נעכןענט כןיט האט ערי ,טאפטער זיין פון אויפזעהען שרעקליכען פון

:וועךטער ךיא רײדען
 ,רועגען טובה דיין פון מיינע טא?טער ,נעמײנט דאןו האב איך —

!מיר פעךצײהע
.ךיר בייא איז ךאם אט — . .אטובה . .  אײנעם לעשט מען ! טאטע .

.מענ׳שענפלוט מיט ךארפט ךעם . .גענוג . . .גענוג . . .  ,ךיר בעט איןל !
'טאטע/  איף ביז קומען ארײן ניט ציממער מײן אין מעהר זאלפט דוא .

.ציהען ניט פיל װעל 'איך . Л שטאךבען וועל .  איןטריגע העלישע ךיא .
.געהלגט מיןי האט פרײדלען מיט

 ארײן איז ,כןאבינעט פאטערם פון געלאפען ארוים האםטיג איז זיא
 ^ענומען האט אונ בעטיל אפען געפאלען אח־יף איז ,ציממער איהר אין

 איהרע אין געװאיען איז ?נם א״קא^פף §אר װאם פאךישטײן כןען מען .װײגען
 איהר ליבט פאטער דער אז ,געזעהען זיא האט זײטם אײנער ::עדאנקען

ק ניט איהם שטײט זאך גןײן ,שטעו־פליך  ?ליכןליך איהר נור אום װענ אן
 נעהאט נאר האט .ער ,געקונןט ניט זאך כןיין אױף האט ;מאכען צוא
 געטאן אפ .ער האט אבער זײטם אנךער :זײנע טאכטער ךיא — צי־ל אײן
 בין אץי .ניט ךאפ טהוט ^אן ארךע^טליכער _קײן װאם ,פאקאםט אז.א

געזעהען פאראוים װאלט פאטער ךער אז , זיך בײא זיא טראכט , זיכער
 פאךט .עו איז הײנט אבער — ,נעטאן ניט ךאם .ער וואלט ,פוף אז.א

דוךןד אבגעשניטען לעבענם צוױיא האט ,מענישען צװײא פו־ן ^מעלדער
.פערצײהונג .קײגע וועךט ניט איז ״ער .אינטךיגע אהעליישע

אטומעל װײטער העךין געלאזט זיך האט ,ארום 'שטוגדע אהאלבע אין
 :זאגט מען וויא העךט זיא ,פעגפטער צום אװאךף זיך גיט זיא ,גאס אפען
! איהם מען פיהךט אן , געװארען משוגע איז זילבערשטײן לעאן

 אין ,אקארעטע פאהרט щ ,זעהט ?יא ,פענסטער ךעם .עפינט זיא
 ,זײטען בײךע פון זיטצען מענשען צווײא ׳ מיטען אין לעאן זיטצט איהר
א ,דובאם ישטײ״ען האאר דיא ,אהיטעל אן איז ;צו איהם האלט מען  ך

 זיינק זײא וןיא . טויטענבלאם איז ,על ,שרעלןליך < איוים:ע;לאטשט אויגען
געקימען )ח״ב( כהן דער
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 זײערע פון געטאן אױם האסטיג זיך ?נר האט ,היויז זעלדינס נעבען ;עקומען

 געטאן א׳שופ האט ,אראק אן נןארעטע פון גע^פרונגק אךאב איז ,העצד
 איז אויפגעריטען איהם האט ,ישויבען דיא בראכען צו האט ,פעצםטער צום

: שרײט אונ אינװעניג ארײן
.מה־תן מיין װאוהנט ךא אט— .  פאהךען מיט מיר מיט דא־ מוז ער״ !

.חתונה איויף
 פאנאנךעד לין■(שךעך זיןד האט ,צי?ומער ישלאװעס אין אױין איז ;יר

 אין איהר מיט זיך ךרײען גענומען אונ ,אומגעאךמט איהר האט ,ג?גלא?ט
:קרעלןליך ישױיט אוג ציטמער

.נצען־טא קום בלה ליבע מײן— . ;  צעטאן א^ס מיט האט טאטע רײן !
. שיד־ך אװײלען

 זיינע פון בעפרײט קזיים איהר האט מען ,געהאלעסט 'שלאװעהאט
 פון פיהךען אהיס גע^ענט גיט אנדעךם איהס האט מען .העצד אײזעךנע

:װעךטער דיא מיט שײדען קזטוב
\ ךיר אויף ױאךט פױידעלע אן > קום—
נאן־ געפאהךען אוועק איהם מיט מען איז טאג זעליען דעם ,קוף׳ן

 קראנלןהײט־ געפאהךליכע איהר בײא שךעק דעם האט ישלאװע אונ .איױםלאנד
. געישטאךבען זיא איז ארום טעג פיר אין :לעבען אױבער געכןענט גיט

איױס איז זיא ביז זיןד צו געלאזען צו ניט פאטער דעם האט אונ
• געגאנגען

 געשטראפט איז .ער וויא , גרינבויפ הערר ,איהר פאל^טײט איצטער
.געווארען . . .  זעהר וועלט זײן געהן גענומען האט געשי?טע ךיזער נאך .
. 'שלעכט . .  ♦ אנגעוואךען אלס דואט?יר גענימען ניט זיןי האט ;גר וואס צו .
 איהם האט שטאךפען ישלאװעס ז״ן מיט סאװעסטי אוגריזעניע ךיא װײטער

.געגעןען 5צ ניט געזונט _קײן יך1א .  היו־שבט פאר געהן ארום פלעצט .ער .
. פאךביטעךט אונ מאךעט פאר

,געשטאךגין פאטער מײן איז געישיכטע ךיזער נאך ארום יאהר פיר אין
 ברודער דער אז הײצט ;בתיבה איהר אפצענומען האט רויזל מומע דיא
 זײנע פאןראווען צו געלד געבען איהם מען דאךף ,אליממאן אײן איז

 װײטער גענוםען האט אונ געלד איהרע גענומען צו האט ̂ער .געשעפטען
 ,געשאפטען כט'עזלעכטע־געמא האט װארשע אין שמעון זוהן זיין . שוויגדלען

 געלד ךיא איז צײט אקוךצע אין — קוױ׳ן ,'שטיטצען געמוזט איהם האט
 ;לעאנען פון ןענםיע מומע ךיא כךץט טאג חײנטיגען . רויך וויא אוועק א־ויך

 זעלדינם בלב איז זיא װײלע ,ארוף ניט זיא טאר שוועל זײן אויף אבער
 ישמעון זוהן זײן וױדער שיוין האט צוךיק כיר איאהר פאר .אשוועפטער

 פאר .פאטער ךעם 'שטיטצען גענו־מען שוין .?גר האט ,שטײגען גענומען
 5צ זעלדין אלטער דער האט ,געשטאךפען שמעון דער איז לאהלען ציוײא

גענימען )ח״ב( כהן דער



 #װינךלען גענומען וױיטער האט לוױטה אטא?טעלם זײנע געלד זײנע גענומען
 אליבעךס־ ךער אז פהוש זעהט מען . אננעװאךק אױך געלד ךיא האט אונ
 איהם פעלפאלגט שיקזאל דאס ,ישךיט יעךער אױף איהם שטלאפט טער
.יפהעלליך1או;א

 איז אונ גרינבוים פון אבשיד נעניטען ױסף ר,אט .געשפראך ךעם נאף
♦ אהײם געפאהךען אװעק
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,4

♦ געעטאךבענע ךיא .ערזעהען
 געזעסען זילבערשטײן לעאן איז מארגעגם דאס נײען אוהר מארגען א־ריף

 ,כןלעםלא אסאמעטענע אויף 'שלאפראק אזײדענעם אין כןאבינעט ז״ן אין
 אז , ?ךא אונ בלאס וואר לער .פאפירען מיט אנגעוואלפען אטייש נעבען

 געישטאנען איז .ער בשעת ,מאל צום?גלסטען געזעהען איהם האט וואס ךער
. דערקעט ניט щщ איהם וואלט ,פױידלי>ן מיט הופה ךעו־ אונטער

 אונ איהם אין געקונןט האט ,האנד אין אפאפיר געהאלטען האט
 ׳.ער באקען בלאסע ךיא איבער איהפ בײא גערך,קעלט זיף־ האבען טלערען

 ליזעם א־ויף ,פױידעלע מײנע א : זאנט אונ פאפיר דאס אקוס געגעפען האט
 ? סײנט זײא זײנען װאו — ;פינגער גאלךע ךײנע געווען אמאל זײנען פאפיר

 דײנע ,מיר צו ליבע הײסע דײנע אוייםגעגאסען האסטו ?אפיו־ ךיזעם אויף
 אז ,פרײדעלע ,א ? האךץ ךײן לעטצט איז װאו — .געפיהלע הערצענם

א לשעת י אמאל וויססען וואלםט דױא  װאש ,בליף דיזען געשױבען האםט ח
 מיט בריף ךיזען לײענען וועל איך אז !אויסלאזען אונס פוןי" זיך־ וועט ןנס

 או^טער יעמאלט זײן וועסט דוא אונ טװיער אונ ניפיט מיט פול אהארץ
!.איז щ וועלט אטיראנישע פאר וואס , א ,פעךװעזונג פאללער אין .עלד אײאלג

 האט.ער פויזע אײנער נאך .געװײנט פאנאנדער כיטער זיך האט ?גר
 דוא .ער זאגט ,פױידעלע : אזיפץ גיט אוג קולןט ,האנד אין אגילד גענומען
. שמי'כעל?ט אונ מיר יף1א קונןםט . . .שאטען דיין איז דאס אגער . . . 

.ניטא ביזט אללײן דואי . .  :מיט פאטאגראפירט זיך־ האסט דוא ,פױידעלע !
 גליק מיט פרל איז האלץ ריין אז בעוו״ז צום ליפפען דיא יף1א אשמײכעל

. ? האךץ דײן לעטצט איז װאו — ,װאננע אונד .  :געמײנט האםט חא .
 אךבײטםטייש, טײן אויף .ענטגעגען שײנען מיר זאל מינע לאכעלנדע דײן
.נלי־ליך פיהלען 'קזטא^דיג מיך זאל איך אום . .  שמײכעלםט דוא ,י_א .

גאך )ח״ב( כהן דער



 , . . ! פעךשװאונךען מיר פון איז גליק דאם אבער — ,איממער נאך
!ניטא מיר פאר איז פױידעלע
 אונ ציממער איבעךין געהן נענומען האט ,געשטעלט זיך האט ער

. !;אהר צװאנציג : האנד דיא מיט ברעכען .  יאהויען פןרױעיריגע צװאגציג .
 אונ ו נעגאעען א^טער איז זון מײן זינד געלאפען פאראיבער שוין זײגען

.נאך לעפ' איך . .  :םי אזא ־שטעהן ים1א געקעט ךאם איןי האב וױא !
.צרות . . ר ! א .\נ . .לעבען מוז איך . .  פון איז װאס ,אלןנד האב איך .

. פאךוואגילט מיר . . עלענד ים1גו* אין פיללײכט לעבט וועלכע . . .  ׳מיין.קינד!
.״האפען איןי מוז קינד מײן . ' . ; רעבעקאן מיין ליב צו לעב איך ! . . ! 

 ניט ישפור איהר אױף גאך בין איך אוג ,איהר איך זוך יאהר צוואנציג
 קיגד אוגזער אז פרײדעלן, פון װאונש ךער װאר דאם ,ווייס איך !נעקומען

 אינ ׳ כ/ענען וועלען ניט פאטער איהךען זאל ערװאייטערן, מיר פון זיך זאל
.פעם גיפטיגען מײן פאר ראכע אײנע זײן זאל דאס . .  אצושטרעננע א !

: ראכע . .י ראבע דיזער אן לייד איןי וויא יאהר צװאנציג . .  , ריבינקע ,
; ? דוא טהופט װאס ? ;עטצט פיזטו װאו , מײגע טאבטער .  דוא זעהסט וויא .

.בילד דײן האבען חאטיש וואלט איך א ? ים1א . .  גיב !פרײדעלע ,פרײדעלע !
.ריבינקען מיין אוועק מיר גיפ !טאכטער מײן אװעק מיר . .  מיר ניפ !

 אזױ געשטאנען ים1א פין איןד וואם ת1צר אללע פאר טרײםט אטראפפען
! פיהל;אהךען
 בײלע אין קאפףז ךען פעךזינכןען האט רןרעסלע אין געפאללען ״עריאיז

.טהיר אין אגגעלןלאפט האט מען . געחליפעט האט אונ האנךע
 )לעאן איהם נאך געשילןט חאב איך ;יאזעף געווים איז דאם א —

. יאזעף( ריפען־ איהם פלעגט
 האמ ,פילד דעם מיט פאפירען ךיא גענומען צחאממען גלײך האט

 געגאגגען איז אונ אױנען ךיא געווישט אויס זיך האט ,פערשלאפען זײא
.טהיר ךיא עפענען

 האט לעאן .נעזעטצט אװעק זיןי האט נעגאעען׳ אךײן איז יאזעף
.ױפפען געגען כןרעםלע אין נעישטעלט אוועק זיך האט ,טהיר ךיא פאךשלאםען

. פרײנד אױגענד מײנער גרינביוים, דוד געווען הײנט איז מיר בײא —
. ךיר מיט זיך נןען .ער ,זאגט ער :לעאן אנגעהײבין האט

. גוט גאגץ איהם ען(ר איך ,יע —
 אפען נעווען נאכט הײנטיגע ביזט דוא :געזאגט מיר האט עד —

? יאזעף ׳געװארט איויף דאךטען דוא האםט וועמען :וואמאל
 אויף האב איך :יאזעף זאגט ? רעכענונג אבגעבען דאם מוז איך —
. אפרײנד מײגעם נעװארט

 האםט דוא : געזאגט מיר האט גרינבוים :מישסטו ,אפרײנלין — ״
. אפרײלין יפגעױאךט1א

װיא )ח״ב( כה דער
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 אזעלכע עיצאהלען צו ,ידסןז זאגט ,איז ךאס ניעךערטראכטיג וויא —
 פין איך וועלכער מיט ,אפיײלין אוינןווארטען געווען בין איןד ,־דומהײטען
. אינטעךעסיךט זעהר מיך האט זיא :וואגאן איין אין פאינעסטעךען ^עפאהךען . .

־י אינטערעםיךט דיך האט זיא :א׳שמײכעל מיט לעאן זאגט אזוי, —
• • • איננןערעסירען ניט ריןד װאלט זײן יןןען אבחור געווען װאלט דאס אז

א איז יוער י ? אזעלבע ךאס /
 דאס איהר האב איןד :יאזעף זאגט » ניט אױך איהר גקען איך —

 האטגעמאכט זיא וױילע ,לעךנען צי הןענען איהר אום אױפװאלטען געװאלט
. אײנדהק אײן מיר אויף

 לעאןמיט איפער זאגט ,אײנךרוק אײן ךיר אױף געמאבט זיאהאט —
? נוא ;אישמײכעל

 ניט געפליפען פין איןד אונ ,געטראפק ניט איהר איןז האב לײךער —
. איז זיא װאס אונ װער ■געװא־סט

,ווינשען יואלט איןז , יאזעף הערצו, :לעאן זאגט ׳. דאנק זײא גאט —
.אינטרץען ליפעס ךיא אין לאזען ארײן ניט זיןי זאלסט דוא

 האט ווען :יאזעף ענטפעךט הפל, הכיל געזאגט: האט המלןי 'ישלמה—
 געהאט שוין זיך האט ער ווען ׳ עלטער ךער אױף ? געזאגט ךאס ער

 , געזאגט גיט דאס ער האט װארום ;האלז פיזין תענוגים מיט אג^עזעטיגט
 װארי־ם ,פרודער ליפער מיין דוא אוג ? מאן אױנגער געווען איז ער פ׳שעת
 פעכןענט זיןד האםט דוא פשעת ,זיך נעז״אגט גיט ווערטער זעלפע ךיא .האםטו

? השלום עליה פױידעלען מיט
זיין הײגט ךאךפסט דוא אונ ,בלינד געווען איך בין י.עםאלט —

. אישפיגעל פאר מיןי נעהמענךיג ,זעהענךיג
 אונגלינןליןד אײך האט ליןע דיא ניט אז / איך זעה שפיגעל דיין אין —
ןליןז :אר האט אײןז ;^עמאכט  )ךעוונאסט( אײפעךזוכט דיא געמאכט אונגל̂י

 ניט פאךנעהםען .זיך זאל איןז ,זיין גיט מעהר ̂קען .יאהעצארען דײנעם מיט
• פעס אניפטיגען האפען צו גיט אוג אײפעךזיכטיג זײן צו

אים זאלסט דיא ,אטוכה פעטען ךיר וועל איןז ,יאזעף צו, הער —
זאלסט אי־נ טאן צױא אשיתך װענען טראכטען ניט יאהר צוױיא פין ־פעךלױף

.אנגעלעגעגהײטען ליפעס ״קײנע לאזען צו גיט צויזיך
 גךאד עןעם װאס :יאזעף זאגט ,פעילאנגען א;עלטז_אמעם איז דאס —

? יאהר ־צוױיא т ״ :

 איך אז < גוט גאגץ וױיסט דוא :יאזעף לאךען/(ערנ ךיר וועל איןז —
.גאטאכטער װאו איךגעגד ־האפ . .

? ניא —
 איך אויפ איז .נעפינען איהר םוז איך אונ איהר זוך איך אונ —

.איך;ועללען יואלט צווײא;אהר, ךיא פין פעךלויף דעם אין געפינען איהר יועל . .
אז )די״ב( כהן דער
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 וױא ;יאזעף אונטער איהם חאפט ,הײראטהען איהר זאל אי־ אז —
 איז זיא אננעהמען וויר װאללען ? לעאן ,פעללאנגען מיר פון דאפ לןענסטו

? איקאוךאד זיא איז טאמער :ךא שױן
איהר״ אין געזעהען שױן מען האט אלם.קינד :אשיינע געוױם איז זיא —

.נןראםאוױצא אזעלטענע זיין װעט זיא אז
? אלנגעבילךעט זעהר ,אונוויפםעלד זעהר זיא איז פיללײקט —
־. לעאן זא;ט ,געבילדעט װערען ^אלהער מען כןען געלד נוטע פאר —
 יע1נרא אונטער .ןגךצאנען זיא װאר ,ױסף וױיטער זא?ט ,פיללײכט —
? אונגעהאבעלט גראב זעהר איז זיא אונ ,מענישען

: האנד פארין נעהמענליג איהם לעאן זא^ט ,יאזעף ;צוא הער —
? מוךה ביזטו דאם ,אונגליקליך זעהר בין אץ־

I. איך װײם דאם —
רײער אונ ?רודער אײנציגער אײן מיר ביזט חא אז —  איןר כןען ״ א̂נ
? האפפען

. יאזעף זא^ט ,פלודער אטרײער ךיר איך בין געוויס —
 טרויםט אשטיקעלע מיר שײנק : יאזעף ליבער ,ךיך איך בעט אלזא —

 װאפ ׳ לעבען פינסטערעם גאוןצעם מײן פאר ;אהוען /גלטערע מײנע ציא
 איך יב1א אז ,האפפולג דיזע ניט מעהר מיר גיב ;פעלבראכט האב איך
.אײדים מיין זײן זאלםטו ,ריבינקען מײן נעפיגען וועל

 ?גר .בעטען ־זיין פון אונ וועךטער לעאגם פון נעליהלט װאר יאזעף8׳
 גענןענט ניט איהר האט איהר זובט,ער לאהר צװאנצינ :זיך בײא טךא?ט
 ךיא אין איהר .ער געפי;ט טאמער ;פילכטען איך זאל איז — ,געפינען
 !.עךצאגען אגג;לאט האפפליך זײן זיא וועט טאמער אונ , לאהר צוױיא לעצטע

 ךיזע געבען איהם איןד לאם .בעפילכטו^נ גרונדלאזע אײנע איז דאס
 ױשטפעךט איהם .ער האט ,פעללאעען ד״ן טאן װעל איך — :האפנוגג

.הא;ד ךיא ױיכענךיג איהם
:זאגט אונ געקוםט איהם האט »האלז אפען געפאלען איהם איז לעאן

 - ברודער אטרײער מיר ביזט תא אז / יאזעף ;איך זעה לעטזיט —
 מײן י פרן '.ענדע צוא זון ליא טאן אישײן מיר װעט איך זעה דיר אין

 דיא איויפהײבענדיג ?גר זא^ט גאט! גוטער .לעבענםטאג װאלנןענפאללען
 זאל איןי 4װא ,אוועג מיר ווײז ,מיר איבער ךיך .עלפארם :ארױף הענר

 שײנק‘ ׳ ריבינקען פאלװאגעלטע מיין ,כןינד טײערעס מײן געפינען ענען(ר
! עלטער מיץ א־ויף נחמה אישציגע ךיזע מיר

 רײבענדינ זיך טךיט פעפטע ציממער איבעלין געהן גענומען האט לעאן
 װאונש אהאלבער ,זיך בײא ̂ער טראכט ,נרא . צופרידענהײט פאן הענר ךיא

 גאט אונ טאן מען דאלף ;עטצט ;געגאנגען .עלפיל^נ אין ישױן איז מיינ׳ער
 װאלט לעטצט װעךין'. .עלפילט זאל װאונש האלבער אנדער דער ,בעטען

זיך )ח״בז כהן רער
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 הײנטי^עי гу ;_קבר פױידעלעם אוייף זיץ מק&לל געהען זאל איך ,זיך,געפאםט
 ?נלוױנש^עם מײן פעקומען האב איך אז ,נלילןליך א1אז טאג״איזימיר
 .עיהעיען אוייך גאט טאג סײנטיגען װעט ברודער׳ מ״ן פון פעלישפרעכען

 קוךצעס איהל אױף האט וועלכע ,נשמה הייליגע דעל פון בזכות געבעט מיין
 צעהען איז ייעטצט .אהין פאהרען שוין סוז מען .גוטעם ינור געטאן לעבען
 ארער אישטונדע אין , אהין פאהריען דער דויעךט מינוט צװאנציג ,אוהר

/ פום צוא איך מוז געהן ארוייס ;צוריק זיין איןד וועל אנדעךהאלבען איןי
מילניט לאזען אונ ׳נאןי גלײןד מיל פאהלען אונ זיך זײא זאנםטמערקען

.פױירעלן מײן פאל הארץ מיין אױפגיסען
 א?־ זיןי האט״על ,לאכטעו;ליג9 אונ ציממער איבעלין גײ/גנדיג אזו
 פענקטער בײן געקזטאנען איז וועלכער ,ױפפען צוא זאגט אונ געשטעלט

.ד־רו־יםען געקוהןט האט אונ
 ריילין איבער דאבקין זימעל צוא געהן אליבער דאךף איך ,יאזעף —

 .ער האט ,אבע;ד פון געווען נעכטען דא איז .על .?גנין אקהל־שן ווענען
 לאםטאװען איהם זאל איך ,ניט פאקט .עם ; היים דער געטךאפען ניט מיר

 איך ,נרינבױם דוד קומען דאלף דא אונ .אמאל נאך מיר צוא געהן הײנט
 אלזא .עםען מיטאג צוא הײנט אונם מיט זאל ״ער ,געבעטען איהם האפ

 צימעלין מײנע אין ךא ,פאךבלײבען רא זאלקט דוא ,בעטען ךיר איך װאלט
ארום אישטונדע אין ;דאנען פון לאזען אװעק ניט אוג , י?וואךטען1א איהם

צײטונגען איז אט .זיין דא איך וועל ,אנדעךהאלבען אין העכםטשם אךער
♦ לעז - פראנצאזישע ^נגלישע
.יאזעף זאגט ,זײן דא וועל איך —

גענומען מיט האט ׳ פאלטא אונ ךאק זיין אנגעטאן זיך האט לעאן
̂ער . געגאננען ים1אר איז אונ שטעפןען זײן צווײא-ךױיא אבנעגאנגען איז .

 װאם פאהרען נעהײסען האט אונ איזוואםציק אײן .גענומען .ער האט ,גאפען
..עלמין בית צום ראישער

 װאס ,בארעבענען גענומען .ער האט ,אלײן געבליכען דא איז יאזעף
 ;רעןעקכןען זײן הײראטהען צו פעלשפראכק האט .ער :געטאן דא .?נר האט
 יפ-1א זיך זאל זיא ,זײן מאגליך דאןד щ ;;ם אבער גיטא צוואו איז זיא

 — ,.עלצאנען גראב זיא איז פיללײלט , האסליך זעהר זיא איז פיללײכט ;זוכען
.?רױא מ״ן זײן זאל װעזען אומלילןליכעפ אײן 1אז אונ . .  האב וואם נאר !
.פעךשפרעכען געמוזט איהם האב איך ? טאן אגדעלפ געלעגט איך . . 

רויםט ליזע נאןי איהם איך זאל , אונגליכןליך א1אז נעבעך איז ... ? ^נטזאגען ̂נ щ אײן צוליב אפפערין זיך מוז מען :לײדען טוז מען ,פאךפאלען איז
 אז ,האפו^ג דער מיט טרײםטען זיך קען:. איך נאל ;בתדער או^לקליכען

 אומזאנפט נאר .האפםליכע _קײן ניט געיויס איז אקינד לעאגם אונ פלײדעלעם
 נעכןעגט ניט איהר מען האט ;אחר צװאנציג :געפירבטונג גאנצע ךיא איז

אויפזוכען )חי׳ב( כהן דער
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 אינ .אוקפינדען נןענען ניט געוויס מעהר ־שוין איחר מען וועט ,אױפזוכען
.פאךגעםען גאר איןי זאל פרײלין יענעם . .  איש־ ט;עף איז זיא י ניין א !

.האךצען אין מיר בייא געןראגט .  פאר נאך מיר שטייט מינע איהךע .
;אױגען מיינע ; .איהר צוא ?יר ציהט װאם ניט אױןי אלײן ווײס איך . . .

• פעךגעסען ניט איהו כןען איןי א
 ארײן איז ״עס .ג;עפינט האט ״ער ,טהיר אין אנגענןלאפט האט מען

. נריגבויש רױד
 איהם גױנבוים צוא ,ער זאגט ׳ אמעזאלצק מיר איהר האט נוא —
. דואנד ךיא כײכעט־ינ
? איז װאם —
ך פרײלין דער וועגען ^ךצאהלען נעדאךפט איהם איהר האט וואם —
 ליבעם אײעךע : גױגבוים זאגט י האב,עךצאהלט איןד אז װאם איז —

 ניט ;איהר ״קענםט חא ניט :צוךיםען ניט דאדירך נאך איך האב באנךען
אונ ם1הל אפוםטער געווען איז о% — ,געפאללען ךיר איז זיא אז , וױים .זיא

. געפלוינען אװעק איז
;צרה אנדער איין געמאכט אבער מיר האט איהר —

,פעךלאנגט איהם פון האט לעאן װאם ךעךצײלט, איהם האט ךא
.פערישפרעבען געמוזט איהם האט .?גר וואם אונ

 ניט גאר מיר איז ןאם :גוינבױס זא;ט ,געךעקט ביזטו ךאפ —
.אײננעפאלען ; .אגלײ?וועךטעל דעלצײלט נלאט איהם האב איך . .  איך .

 געדאנקען דעם צוא קומען זאל ערע אז .לאכען אױך וועט ,ער ,געמײנט ליאב
.אריין גיט זיננען אין גאר מיר איז

!אנגעמאקט האט פלוידעױיא אי;ערע װאס איהר ;עהט —
 געקענט האט לעאן אז :זאגען ךר וועל איך וואס ,ױםפקע ,הער —

 ; ךעם וועגען געטראבט לא^ג שויין ער האט ,פאךשלאג דעם מאכען ךיר
— ,ארום אמאגאט אין צוא ארום אװאך אין געזאגט ךאס ךיר .ער וואלט

הײנט דיר ךאס האט ןגר אז ,א־ךזאכע ךיא געווען ניט מעהר בין איך
.געזאגט

 פיללײכט נאר ;אייןי איך ישװײג איצטער :גרינבױס העךר העךט/ —
 רועט ,דאפאן נעפױאטנאםט האבען װעל איך אז אויםלאזען זיןי .«ועט
.האבען מיר בײא איהר . . !

 איז װא־ :גלינבױם זאגט ,ניט מורא _קײן איך 3הא פאר דער —
 :ארופ אשטונדע אין איהם צוא קוםען זאל איך ?יר בעט .ער ? לעאן דאפ
.אויו־ה םכניס אישײנער — , ניטא איז ״ער אונ קום איך

 אין ;אינטערעם אקהלשן װעגען דאבקין זימעל צוא אװעק איז —
.קרמען .ער רועט אתם אשטוגדע

ער )ח״ב( כחן דער
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 איי ני ;גריננוים זאנט ? זיטלען צי־ אוועק א*ז עו ,געזאגט האט ער—
.ךאךטען פון ערםט געה איןז : טאזדאךטען.ני .־ער

ױי א אױף געוױם עוי איז ; ױסף זאגט ,זימלען בױא איז.ניטא ?גר -
צו אונז פלובט אויס אײן געװען איהם בײא נאר איז דאס ;עלמין פית ךעם
אנטאנריב כאיש זיך ער זאגט עלמין, בית דעם אויף שוין פאהר איך מיידען. יס1א

.פאלטא ־דעס
.גריגבוים זא^ט ,מיט אויך פאהר איך—

איץ גענומען האבען , טרעפ דיא פון אראב האםטיג זײנען זייא
.ראשער וואם געהײסען.פאהוען האבען אוג איזוואשציק
 אב- האבען , שטונדע אפירטעל אין עלמין בית צום געקומען זײגען זײא
 זײנעןצו ,עלמין בית ךעם אויף ארויף זיינק זײא ,איזוואםציק פון געשטײגען

.?רײדעלעס.מויןגרל צו ,געלאפען
.גרינבוים זאגט !םאנומעגט אפראכטפאללעס פאר וואט א -
 אקוק לאמיר :יו־םף זא?ט , בעװאוגדערין שפעטער איהם װעט איהר—

.ער טהוט װאם פריער טאן т 1 • : ן Т V

 פערוואךפען שטײט לעאן ; אקוק גיבען פענםטעל׳ צום צו גײען זײא
 אנדערער ךער מיט אישטוהל אן אעלשטיטצט זיך האנד איץ מיט ,אהינטעל

 שרענןליןר איז ער ״ תבאם שטילען האאר דיא ,קאפףז פאלן האלטע;דע זיןז האנד
 וויא אויםגעןעהן האט ער ,אויגען אויפגעגלאטשטע מיט קט־קו , -גילאםס

. איבעךראשט איהם האט ־שלעק אנחייםעל
 איזנאך ער .אךײן זײנען ,טהיל ךיא אוייפגעליםען האםטיג האפען זײא

 אוועק נענופען גלײף איהם האבען זײא .פאזע דעל אין געישטאנען אימןןער
אשטוהל. אויף געזעצט

.געטאן אפרעג איהם בײךע ?_ײא האבען ? לעאן ,דיר איז וואפ—

.װאםםער.—  פױידעלע ישטיממע. אשוואכע מיט ;נר ענטפעךט !װאםםער .
.נעווען עךסט ךא איז . .איהר האב איןד . . .אויגען םײנע מיט געזעהן . . .

.װאםםער נאך שט־כ לןברות אין געלאפען אוועק איז ױםף
 פיזט ריא :געתכט אכ ךיר זיןז האט עם , לעאן ליבער ,רוהיג זײא—

.געדוכט אכ ךיר זיך האט איהר וועגען געד^נןען אין פעךזונלןק .געווען

 איז ךא אט ;שװא־ זעהר לעאן וױיטער זאנט ! וואםסער ,װאםסער—
.פױידעלע געווען ערסט . . געקונ־ט מיר אויף האט . . ט.  איהרע״מילדע טי

' • אייגען
,לעאנען לאננט .ךער האט ,וואפםער א;לאז מיט ױפף אריין איז עם
,זיןד בײא .^טארקער נעװארען איז ,אהאלןע נעטרונ^ען אויפ האט

 אט — אונ"זא?ט: פענםטערי צום צו גײט , נעשטעלט אװעק זיך יהאט
. . . א .פרײדעלען געזעהען ;ירםט איןז האבי ךא אט ד  -Лאויגען איהרע .

איהר 9. )ח׳׳ג( בהן רער
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.נאז איהר . .מינע איהרע . . .ליפק איחךע . .  פױידעלע געווען איז ךאס .
.אנדערע _קײן ניט . .פױידעלע נאר .

 שוין ןד דא איז פױידעלע :ױסף זאגט !אבנעדוכט ךיר זיןל־ האט עם—
. יאהר 20 פון טויט

 געזעהן האפ איך :לעאן ׳שרײט ,אמ׳שוגענעם פאר גיט מיןד מאןד—
.ךיר איך זאג ,פרײדעלען . .דיר דאןל הײם איך ,ארום זיך קוק לױף ,גײא .

-ריק צו אךיין פאלד איז אונ גענאננען .ארוײם איז ױסף איז.קײנער־ ?ים :
.״ער זאנט ניטא

 פער־ פאללעם פײן פין איןי :פרײדעלן געזעהן פאךט אפער האפ איך—
.שטאנד .  פײן ךא אט פרײדעלן געזעהן אויגען מײנע מיט ער?ט האפ איך .

.פענםטער .  1 פױידעלע פױירעלע א .מילד אזױ מיר אױף געקיפןט האט זיא .
._קבר איהר אוייף פאלענדיג ׳שכײען נענומען ער האט .  רוא , פרײדעלע .

.פעוויזען ערםט מיר זיןז האםט .  איןד לאם אונ אמאל נאןז מיר זיך װײז .
!שטאךפען

 געשטעךט וויךער איז לעאן אז , גערעכ^ט האפען ױסף אונ גרינבוימ
 אונ אהײם געפאהיען אוועק איז ,איזװאםציק זיין גענומען האט ױפןז .געוואךען

 אפגעפיהךט לעאנען האפען זײא ,כןאךעטע אקריטע מיט וייק צו געקוטק איז
 איז ?נר אז ,עךכןלעךט האפען ד־יזע .ךאקטויךים נאןז געעױקט גלײך אונ אהײם

 צו מעדיצין גענעפען ניט מעהר איהם האפען זײא . זיננען פאללען בײן
.שטאיקען

, זיננען פײן יע איז אױפ.ער ,אװאונרער געפליבען איז אלעמק פייא
 זעהט ̂ער אפגעדוכט, זיך האט איהם וואם , זײן געקענט ךאפ האט וואם טא

? פריידלען
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.נעהײמים דאם

 וויאי , װאנזאל דעם אויף נעװאךט האט ױםף ױעלכעס , פױײלײן ראם
 אזוי ,עדענפורט אין הוה מוטער איהר מיט נעפאךען אראפ איז , ווײםען מיר
 אידי־שע אײן אין געפאהךען אױײן זײנען זײא .בעזאגט איהם האט גריגפוים ןויא

 , נאבט האלבע נ.,אך שוין װאר דאם . נומער אײן געטמען האפען ,אכפניא
 פיסכןווי מיט לןאפע לאנגען דער געהײםען האט מוטער ךיא .וױיפען מיר זױא

.)םוחארכןעם(
 האפ;עצט איך ;פרײלײן זאגטז־אס נײטינ ניט איז עם ? מוטער ,וואצו—

.עםען צום אפטיט גןיינען
דוא )ח״פ( כהן דער



 דאךפ?ט מאלגען :חוה זאןט ,*טאבטער היין ׳ עהעןז זאלפט ~דוא
.פאםטען ד־א . .נעהײטגיס אוױכטיגע איויסזאנען ליר דןיל איןד . .  מיר .

 דוא .וועלבע , פעלזאן פאךגעהמע .אײנע אװיזיט אפשטאטען נעהן וועלען
 / ז.אט צו טאכטער מיין אן זיןי ;עם .לעפען נאגצעם ריין צופעךדאננןען האפט

 שרענןליכע דיא אונ תענית דעם טראגען אריבער ־ענע; זאלפט דוא
א ױאם ,נעהײקניפ . הערען ים1א דאלפקט ת
אט, א—  אשרעקליכע פאר ךאם איז װאם פויילין: דאם ;אנט נ
 נור עפ איךי ךארף וואחם ? אי^טערעםירען מיר נור ךאךף וואס ,געהײמניפ

.'שרעכןען מיך מאלסט ריא מײנע מוטער א ? פא?טען
 אגריויםע דא איז לעבען ריין אין ? טאבטער מיין ,טאן איןי לאל װאם
 גאר .זאנען ארויפ איז ?גפ װען ךאך .עפ ךיר מוז איך אונ ,נעחײמנים

 / וויסםען אללעפ״ דוא װעפט מאךגען . ויידען צו דעם וועגען גענוג
. טאבטער מיין

 ♦,ראס אגיגעגעםען האןען זײא ,גןאפע לאנגט ךער זייא ד,אט מען
 איהר האט ״דיזע נאר ;מוטער דער פראנען געגעבען איממער האט פרײלין

 געדולד האב ; געזא$ט איממער איהר האט זיא גע^נטפעךט ניפט
 . מאלגען ביז

 איהר האט מוטער ליא . א?ט אוד,ר אױפגע־שטאנען זײנען דיא
.דאהנען געהײםען

 יף1א געקלקט ניט האבןאיך ,זיא זאגט ,טא?טער מײן ,מאל -אללע
 דאס מען ען(ר פךײליגם שטוךירטע ךיא פון ,וױיס איך ךען ,דאבנען דײן
 װעגען געפען אטראכט מען דאךף , טאבטער מיין היי^ט נאר .פאךךעלין ניט
 ;לעבען דײנעם אין ליקטוגג אנךערע אײן געבען װעט טאג הײנטיגער :גאט
 טרויעךץ וועםט דוא פלי.ער; וךא בעטלאבטען אנדעלם זיך וועםט דוא

 פיר קליך;גלי ישאטצין פיללײכט זיך װעפט דוא אונ ,פעלגאנגענע דאם אויף
. צוק־גפט ךיא

 ז מיף מיט ךאם זין־ טהוט װאם :מאדכען ךאם שרײט ! גאט א—
 ,טהיר ךיא פעלישפאלט מוטער ךיא האט ,אפגעדאפנט האט זיא אז

 ןיף־ האב^ן זייא .געשפרעך זײער שטעךין גיט זאל פריסלוגע ךיא אום
 מוטער ךיא אוג ,אײנאנדער געגען ישטולען צווײא אויף געזעטצט אוועק
: ןעגעהײבען האט

א—  פאלל־ יאהר צװאנציגקטע דיא טאפטער׳ מיין ,יעצט ביזט ת
 דוא״ביזט )װאם ;18 אדער 17 איאהר ים1א זעהסט די־א חאטם יאהךיג׳

 מיר פון .יעצט ״פאהרפט דוא נאט(. פון אבךכה איז ךאם ,י^ג אינ שײן
 ;עטצט װעךפט דיא מענשען;י ?רעמדע אונטער לעןען װעפט דוא ,אוןעק

 ךיר םיט וואם ,ביזט דוא י ווער װיסםען הײנט מוזט די־א ,זעלפםטשטא;דינ
. זיך טהוט
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א .האגד ךיא ביעכעױ־ינ ?רײלין דאס זאנט ! גאט -
.עך־ מאל פיל וויא ליר האב איןד ? טאכטער מיין ,געלײמיפט דוא—

 ךןי האבען װעלכע ,?רױא אווגד אמאן פין געשיקטע א־שרעל^יכע צאהלט
 א־שרענןליבע תךך אומנעקומען זײנען וועלבע י אונ , געליבט '^טעךבליך

. אינטךעע
א  איהר האט ®אן דער װיילע , פערםאמט זין־ האט וואס ל־א ,-
 ;גוט נץ;גא איןי.געךײנק א .מאדכען דאס זא$ט ,אומזאנלט גאו בעשולליגט

.אײנךרוק אשװערען מיר אויף געמאכט האט ;נס . .  גערופען איהר האט מען .
.פױידעל .  ׳ דוא אונ ,ווײנען ?לעג אונ בעדרזגךט פיל אזױ איהר האב איך .
.איהר נאך וױינען צו שטעוין ניט מאל כןײן מיר פלעגסט ,מוטער

 דער פון אז ,טאכטער מײן ,געזאנט ניט ליר איך האב דאס נאר—
. הךשים פיר אמיידעל — אקיגד געבליבען איז פרײדעלן אונגלילןליבע . ; . ט ל  א

.אממע אײנער בייא געװען איז מיידעלע ךיא .  ליא װער ,דוא ווייסט .
 ריינע אממע ךיא אונ ריבינקע ,^אכטער מיין ,?יזטו ךאס — ? איז טײדעלע

.געװען איך >יין
 האםטיג זיך ,מאךכען ךאס .זאגט 1רוא רעךסט װאס !מאמא ,הא—

• האלז אפען מוטעוי' דער פאללענדיג ארויף אוג שטעללענליג
/ מיין.קי;ד ניט ביזט דוא ,טאכטער מיין ,אמאל נאןי ךיר זאג איןי—

 דוךןי געישטארבען איז וועלכע ,אטאכטער פרײדעלעס דיא ביזט חא
 פון ,מאן איהר פון כעס גיפטיגען דען דוךך אונ ,אינטריגע אישרעלןליבע

. טאטען דיין
;אגעיוײן ^ין אויפגעבראכען מאךכען ךאס האט 1 מאמא ,מאמא א—

א . א א א ! מוטער מײן איז פרײדעלע אונגלינןליטע ך . . . !
 ארוים חוח האט מינוטען אײניגען נאך •. געװײנט בײדע האבען זייא

• בעױיזען איהר האט אוג בילד אפאטאגראפישען גענומען
 אזא אין זיך האב איך אבער ;מאךכען דאס זאגט !בילד מײן א—
. פאטאגדאפיךט ניט נןאסטװם
. יאהר. ךער איז אט ,איז ;גר אלט וויא ,זעה—  דײן איז ךאפ .
 ׳ אנלעגקען צום געגעבען מיר דזאט זיא וועלבעם ,בילד פרײדעלעס , מוטעךם

 ביזט דוא ;רעבעקקען איהר ,קיגד איהר אנגעטרויט מיר האט זיא פ־שעת
. גאנצען אין גאר אהנלין־ איהר

 מיט זיף־ גיססען אונ קוסען בילר ךאס גענומען האט ו־עבעקקא
 ניט מיר ביזטו אלזא :הוהן צו זיא זאגט מינוטען איעעען נאך טלעליןי.

. מוטער מיין . ! מה1_ית אונגלילןליכע אײן ,איתומה בין איך !
ע י  נאך דיר בין איך אבער ;אןתומה פיזט דוא ,טאבטער מײן ׳ -

א אונ אמאמע!,  , “״מאמע רופען צו אױפהערען ניט מיך זאלםט ת
!מײנע טאכטער

זאנט א______________)ה״ב( כהן רער
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 ךאפ איז פױידעלע אונןלילןליכע דיא :רעבעקקא וױיטער זאגט ,א—
. מאמע מײן .  אײנדרוק אײן אזױ געשיננטע איהר מיר האט או?וזו^פט ניט !

. געמאכט . .  ? פאטער מײן בייא ניט בין איך אז ,מאטע ,עם4קומט. װיא .
? פאטער מיץ ניט הןען איך אז

׳ א נ  אגעלע אלטע אײן לאנגעט־יג דעל איהל ,חוה זא^ט ,לײןגן -
 האט זיא אז נאבךעם בעשליבען פרײדעלע מאמע דיין האט דאם :פאפיל

. םס ךיא אײעענומען געדזאט שױן
 האט ,האנד ציטעךנךען מיט פאפיל דאם גענומען האט ועבעקקא

.זיא זא?ט ,.יע — :טרעךין מיט זיך געגאסען אונ בעלעזק  מאמע מײן ,
 .עךוױיטעךין זיןי זאל איך ,פעללאנ?ט זיא .פאטעל מײן אוננערעכט מא?ט

 ♦ ♦ • וועלען,קענען ניט פאטעל מיין זאל איןי ,זילגעלישטײן פאמיליע דיא פון
 דיר צו קומט וןיא .פעו־לאננק ריין טאן וועל איןז ׳ מײנע מאמינכןע ,יע

.חוהק צו זיא זאגט ? מאמע ,פאפיל ךיזעם
 פרײדעלע מוטער דיין גאםם; זעלבע ךיא אין געוואהנט האב איך —

 אפט ךיך זאל זיא אום ,איהר פון וױיט ניט אלןװאטיר געחנגען מיל פאל האט
 כעהאנךעלט» מיןז האט זיא אטײעךעזעעלע; נעווען איז ז־אס .זעהען הןענען

 פראזענטען אפט :עגעפען ,געצאהלט נוט מיר האט זיא ; אשװעפטער וויא
א איהר פון כןלינען איך זוועל לעןען מײן צײט אז ,נעזא;ט אימער האט א־נ  ך

 . פרײנדליך זעהר פעהאנדעלט מיןד זיא האט י?ט1ה איבער ; נאזשע זעלפע
 איז עם בשעת .שוועםטער אײגענע אײן מײנע וויא ,איהר בענןלאג איןי

 איןז בין ,העלט דער האב איןי װיא ,נאכט מיטען אין טומיל ךער געוואךען
 ,איהר נןראמפפט עם וויא געפונען ישוין איהל האב איןי ;לויפען צו נעקומען

 טיש שרײב פון פאפיר דיזעם נעהמען זאל איך ,געטאן אזאנ מיר האט זיא
 זאלל׳ איך ,געשװאלען ןיך האב איך .שטאךט דיזער פון לויפען זאלל אונ

 אויןן .לעבען מיין לןאםטען ךאם טיל מעג עם ,װאונש איהלען זיין טקײם
 י.עמאלט בין איך .נעפאהלען אװעק דיר מיט איך בין לױה איהר נאך מאךגען
 אן ׳טא?טער מײן ,,פאףטטעללען זיך .לןענםט דוא וויא ,אךעם זעהר געווען

 אויף איך האפ װענען דעםט פון .אממע אײן פאר פארחננען זיך האב איך
 , װאונש איהר עךפיללען צו געזעהען האב איך אונ ,ט(געקול גיט זאך .קײן

 יםיר האט איויבערישטער דער ׳זעה אונ .הײלינ מיר בײא וואל װעלבער
 האבען מיר געפאהךען ארויס יך1א ארום אמאנאט אין איז מאן מײן .נעהאלפען

 מיט אונ ,גוט נאגץ געהן גענומען אונז האט עם אונ ׳ ריגא אין פעזעצט זיך
 .ערציהוננ אךעכטע געבין צו איןשטאנךעךיר נעורען ישױן טיר צייטזיינען ךער
 האט ער אונ מוטער דיין פון פעךלאנלק ךעם טרײא געווען א־ויך איז מאן טײן
 װיא .געליבט 'ךיןי האט אונ פאטער אטרײער וויא געשפאךט, ניישט ךיר אױף

 וייעךער זײנען מיר אז ,דאך דוא ווײפט ,טאננטער מיץ ,נעצט • אפאטער
 ,לײטען צו שטעללען צו .דיך דאךף מען ,צײט איז עם ;מעמד אין נעפאללען

נאר ' י )ח״ב( כהן דער
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 דײן אז געמײנט׳ האבען מיר .ישטאנךע איש ניט זײנען מיר - װייא אוי ,נאר
 האבען מיר ערשט — ,זאךגע ךיזע פון בעפױײען אונז וועט שטודיךען אויפ

 פאךטײען פאו־שלאגען גענומען אונז שוץ האט מען :טעות אפיטערק געהאט
 ריין פון אז גאט אדאנק נאר .ניט כןײנער װילל געלט אן אכער ,דיר פאר

 איצטער פאהךשטו אט לעבענםמיטעל; האבען האטש נןענםטו שטוךיךען
• גװוערנאנטע אלפ אשטעללע אויף

 זאגט ,מיטטעל עכןסיסטענץ אזעלכע ווײא אונ אןי שױן איז .עס —
 ניט אויגען מײנע אין שטײט אגוװעךנאנטע פון פעךךיגסט ךיא :רעבעקא
.אשגײךעוין פון פעךךינםט דיא פאר העבער .  אייעק ךאס לאמיר נאר .
 ײעלכע ,פעךזאן פארנעהמע ךיא ךאפ איז װער י ,מאטע מיר זאנ .לײגען

? פאטער מײן איז דאם ,אוויזיט אבישטאטען הײנט דאךפען מיר
. טוטער דײנער פרי פעךװעהךט אונז ךאץי איז ךאס : רעבעקא ,נײן —

 עאהךען דאופען מיר ,מאמען דײן אוױזיט אבשטאטען גיץ ךאךפען מיר
.עלמין בית אפען

. פפליכט הײליגע מיינע איז דאם , רעבעקא זאנט , יע יע , א —
.פאהרען שוין לאמיר

׳ גענאנגען ארויס זײנען ,מאנטלען זײערע אנגעצײגען האבען זײא
 ראן װאר עם .געפאהךען אוועק זײנען אונ איזוואםציק אײן גענומען האכען

. אוהר צעהען נאך שױן
,אבגעשטױגען זײא האבען ,עלמין בית לעבען געקומען זײנען זייא וויא

 - ._קפרים ךיא ?יוױשען געהן נענומען האבען אונ טוייער אין ארײן זײנען דיא
.י געװאךק אבגעשניטען איז ךא לעבענם פיל וויא אזיפץ, מיט חוה א?טזז ,א . 

 האבען אללע דיזע צרות בעךג פיל רויא אונ איז דא צרית בעךג פיל וויא
.גלײכהײט פון אונ . אמת אךט.פון ךער איז ךא אט !זיך נאך געלאזען . . 

 ,ארעסער ךער אונ רייכער ךער :נןלײד אײן אונ אךט אײן אללע האבען ךא
.בעךרינןטער ךער אוג בעךריכןער דער , ניךךיגער ךער אונ שטאלצער דער . . ! 

.ניטפערשטײן װיללען מיר נאר ׳פיל זעהר פיל, אונז זאגען היגעל דיזע א

 מיט מאגוםענט אגרויסאךטיגען ווײטען פון זעהען ךער האבען זײא
 גאלךענע מיט מאךמאךנע מצבות ךרילא מיט .אקופעל מיט אונ כןאלאנען

.בוכשטאבען

! רעבעקא זאגט י מאגומענט אפראכט^אללער פאר ךאם איז וואם —
 איז װאם ,עננעל אײן ,ליבע דײנע ריא ,חוה זאגט ,ריהט ךאךטען —

.צײט אקורצע יף1א עלדען אויף געװען . .  דײן ,פרײדעלע ריילוט ךאךטען .
 אביטערין מיט חוה װײטער זאגט ׳ מאנען גוטע ךיא זײנען דאם אט . מאמע

 אז דאפט מיר . מצבה אגאלךענע פרױא דער נאך 'שטעללען זײא :זיפץ
איץ אין זאלץ מיט ברױט עםען צו זײן פךידען צי מעהר וואלט פר״דעלע

ארעטפע )ח״ב( כהן דער

— 134 —



 גאלדענע מיט מצבה אמאלמאלנע אונטער ליגען צו אײךער חאלופכןע ארעמע
. בוק־שטאבען

 ךיא אױף געפאללען איז ,®צבה דער צו געלאפען צו איז רעכעקא
 אפירטעל ׳בייא געישטאנען אזוי איז זיא .געוױינט פיטער האט אונ קניע

 זיא האט נאכהער .רײךען צו אריוים אוואךט אהנע געהליפעט דואט שטונרע
 אײגנעוױלןעלט האט עךר אהײפעלע גענומען האט ,מצבה ךיא געגעבען אקוס

 געתן ארום גענומען האפען זייא . געשטעלט אוועק זיך האט ,טוןי איהל אין
 רעבעקא .זײט בײן פענ?טער צװיײא איז עם :זעהען ז_״א ,מייעריל ד־עם

 מיטען אין ;פענםטער צווײא נאןי ענטגעמגן זיך זעהט עם :אײן ;יך קוקט
 אכ׳ראנץ ליגט מיטעלםטען ךעם אויף ,כןברים צווייא 'שטײ.ען זײט בײן אונ

 זײט אײן בײא .בילד מוטעלם דער אשטאטו?! ישטײט בײא דעל בלומען׳
 אגלאער נעישטאגען איז עךד ךער א;ײף .עזטוהלען צוױיא מיט אטי׳שעל שטײט

 • הענד בײךע אין אמעשטיצט ,נןכר םיטעלםטען נעבען ני>ג(ל ךיא אויף »א;
 רעבעקא װאו / פענסטער ךעם אװף געטאן אקיק האט ,געשטעלט זיך האט .,ער
. גע־שטאנען איז

 זיןי האט ,נעשרײא אגװאלדיגען געגעבען ער האט !פרײדעלע ,הא —
.אשטאטמג רויא שטײן גע?ליבען איז אונ צוךיק געטאן אװארף

 חוהעם אין געטאן אװאךף זיך האט ,ערשראכןען זיך האט לעבעקא
 אוועק איהל האט ,עלמין בית פון געפיהךט ארױם איהר האט ךיזע .אלמען

 מיט געפאהרען אװעק איהר מיט איז אונ איזרואשציק אפען געזעטצט
• אדיטיגע וועג אנענטערע
 ךער אין נעװען איז וועלכער ,אלטער ךער ךאמ איז ווער ,מאמע —

.מײעליל מוטעךס
.זילבערישטײן לעאן פאטער רײן איז ךאס —
? מאן נךאער גרײז אזא —
;טאבטער «געמאכט גךא איהם האבען צריות דיא —
 גאןימײנער איזנעפליבען וויאטרײאער !זעהר מיך יאממערט ער א׳ —

.בעוױינען איהר אהער אפט װאהרישײגליך קומט ער ' מוטעל .  מאמע מיין .
.פערצײיהען געוריס איהם זיא װאלט זעהען געכןענט דאס וואלט .  מאמע ׳ א .
.אךמען זײגע אין פאללען ווילל איןי ,אומכןעהלק זיף לאמיר . .  ווילל איןי .
.עלטער ךער צו טרײםטען איהם

 װאו אבעל ;דײנע מאמען ךיא בעװײנט ער אז ,מיר זעהען דאס —
 נאמעפךענט ניט מאל דאך.קיין האט ער ? געדײנלןען ךיך זאלל על ,מיר ■זעהען

א ! דיר נאך  אײנפפלאנצען געל,ענט ניט נאך חאפט ,ױנג צו געווען ראן גיזט ח
. ךיןז פיר ליבע הארצען זײן אין

 ער אז :יעיעקא יאנט ,נ*ט איך גלױב דאם ,זײן ניט Щ דאם —
אונ גוט־, גאגץ מיןד על געדײננןט נואהישײנליך מוטער, דיא אזוי פעווײנט
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 זיכ« נעווים .װאל ניט ךאןי ער רוײס — ,נע?רענט נאך ניט האט ער זואפ
. מיך ער

, נעשךיפען האט מאמע רייין וואס ,מײנע טאכטער ,פארגעם ניט —
♦ האךצען איהר געפרענט שױן האט גינןט ראם בשעת

.זיפץ אפיטעוין מיט רעכעקא זאגט ,עו־נעפען זיך מוז איך ,א —
.אויפגענעפען מיר דוא האםט פעפעהל אישװערען !מאמע ,מאמע . .  ,נוא !

;זײן רועט דאם געפען וועט גאט וואם .  זיך םוז אין־ ,לײךען מוז איןי .
 שײךען פי» ,מוטער אונגליקליכע מיין פלן װאונש ךעם מפ צו אױפאפפערין

.געשריפען האט מאמע דיא וויא פיהרען זאמען צו אונז װעט אלײן גאט
 האט חוה אונ ,געפאהךען אוועק רעכעקא איז ארום שטונדען צװײא אין

.אהיים ריגא אין צוךיק אומגעכןעהךט זיך
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♦ בעלןאנט^א&ט ?נףטטע ךיא ♦ ל;עבע אנימן
לאםםען הערען אײןז זאלל איןז צײט איז ,לעזער ליפער מיין ׳;עצט

זימל האט.פאתעלע?ט פריל זעליג וואס ,שידוןי דעם מיט פאםיוט האט וואם
 אין געזעהען האפען מיר וויא ,לאהצען מינע טאקטער זיין פאר דאפקין

 ־ ךער אז ,מײנען ניט זאלל לעזער דער .טהײל ךיזעם פון כןאפיטיל צווײנ^ק
 יפט1ה ךיא פון אײנער נעװען איז ער ; אשדכן געווען איז פריל זעליג

 אירט דאם האט זאהן ז״ן םארקום אונ , אהרן'שטײנפעלד פייא .קא'שצ;קעסיפר
 מאךקופ וױילע ,דאפקין זימל שידוןד ךעם פארשלאגען גײן זאל ער געפעטען,

/ געליפט ישױן זיך האפען אונ פריער לאהצען מיט נעהןענט שוין זיןד האט
מיר וויא .ז_ײן מםפים אױך זאלל זימל געפעהלט ניט מעהר האט עם אונ

 געשטאנען איהם איז. ?חום דער ווײלע ,געװע׳ן מםכים ניט זימל האט װײםען
 שוין זיןי האט מיט דער אז ,מײגען ניט זאלל לעזער דער נאר .וועג אפען

 פאלד וויא אונ ,דראממע אגא^צע פאםםיךט האט שידוך ךעם מיט .געענךיגט
 דינען רופען( איהר פלעגט מארקום וויא מינע )אדער לאהצע אוג מארקוס

 אײך / נאטךויג פיר איך רעכען ,עו־צאהלונג אונזער פון העלךץ הױפט ךיא
 זײערליפע אזוי וויא ,געװארען פעקאנט זײנען זײא אזוי וויא פעישליפען צי

 האט זײא מיט וואם / זעהען מיר װעלען נאכד«ער אונ ,ענטווינ(עלט ךך האט
. פאםירט ווײטער

 אדײן אמאל איז שטײנפעלד מרקום ,צרךיק פואנאטען צוױיא וואר ךאם
 ךעפ אוהר צעהען מאר האלפער געשעפט־ם יאבקין זימל צו געקומען

 געגא^געד איהם איז עם , הײם ךער געװען גיט יעמאלט איז זימל .מאךגע^ם
עגטגעגען )ח״ב( כהן דער



 יןז1א על ״קען וױל אױב״ער :געזאגט איהס האט אונ זון זיין מױשל ענטנעגען
 פיין .יעטצט איז ,על ;קומען באלל דאךף פאטער לעל ;אוױילע װארטען
 נעפיהרט אלײן איהם האט מוישל . װארטק געװאלט האט מרקוס .דאבנען

 אישטיממע העךין געלאזט זיןי האט װאנט דיא דוךך ךא .ציממער זיץ אין
 פון אמפאנימענט(אר ךעם מיט העךליך זעהר זינןט װאס ,אפרויענציממער פון

 איהם האט; מוישל .האךכען נעשטעללט אװעק זיך האט פארקוס .אפ:אנע
 אונ הא;ד פארן געהאלטען צוא מרקוס אילם האט ,זאגען געוואלט וואם

♦ העיין לאזען איהם זאל אונ שווײגען זאל על ׳ אװאונק געגעפין
יפצעהעלט-1א האט מען אונ שטונדע אפיךטעל בײא געזונגען האט מען
.מויישלען בייא מרקום פרעגט ? אײןי בײא ךא לאם זיננט װער—
 . לאהצע מינע 'שװעםטעל מיין זינגט ךאם—
 לןאצצעךט געבין לןק ןיא .מאלקום זאגט ,פאלל פלאבט זינגט זיא—

 .זינגען אז_א מיט
 זאגט ״ זיעען ניט פאטער מיין איהר לאזט אבער אומגליק צום—

 פאטעל ךער רוען , הײט פעלגנבטעל שפילען אונ זינגען ןיא מוז לא ;מוישל
.הױזע צוא ניטא איז

א פערװאונ־ מרקום פלעגט ? הײט פערגנבטער ישפילען עם הײסט -ווי
 _זיץ ניט ךאס ךאך קןען ישפילען ״קען .זיא אונ אןנאנע האט זיא אז :דעלט

 .וויםםען פאטעלם דעם אן
 שפילען געלעלינט :אשמײכעל מיט ישל“מ זא?ט ,זײן יע ;נסר׳ען—

 פנאנע ךיא אונ . טאשעעעלד איהלע פון פאטער דעם בשת;קה זיך זיא האט
 פון נעלד פאטער מיין געקיםט האט .עס :אצופאלל תרך גאל אונז צו קומט
 ניט .ער האט געלד .קיין ,געפאלילען ארױס איז אפיציר ךער ;אפיציר אײן

 'שװעסטער ךיא אונ ,פלאנע ליא אונז כײא געלאזען .ער האט אט ,געהאט
 לאזט־ זיא .פאךישטעלען זיןי לןאנט איהר וויא ,פון ךער פךיךען צו העכסט אין
 זיא שפילט ,היים דער ניטא נאר איז פאטערт דער ווען , מינוט אײן דוךןז ניט
.פהער אל אײן אן זיננט אונ

:װאךט נארז ;מארקוס זאנט ,אילר פאל צופאל אגלינןליכעל איז לאס—
 ;פלאכטפאלל .זיננט אונ שפילט זיא :העלען לאמיל װײטעל אן פאנגט זיא
 !לעלען צו אפעלגעניגען איז עס

 וױעךער נאכדעפגװאל .מינוטען ?יוואנציג אלגעפעהל געשפילט האט זיא
 .פױזע א״גע

ל ע ה  פאר׳שטעללען מיך זאלסט דױא מוישל, מעצליך״ ניט איז צו, -
שוועםטעל? דײנע פאל

פון  דער נאר ;פושל זאגט ,מעצליך געווים ז.ײן וואלט װעגין מײנט -
.קומען אלויף טאטע

ל ע ל ? לײךען ניט ךאם .י־יל טאטע -
זאל )־״ב( בהן דעל
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,ניט ?יולויפט פאטעל ךער ;מוישל זא?ט ׳ היטען איױם גאט זאל—
 / יע — װאו אנדעךס איןז . פעכןאגטע מיינע פון מיר צו װער געהן זאלען עשי

 ךער מיט וועךין פעכןאנט װער זאל זים ,ניט וויל .ער :ניט — אהער גאר
? איהר ןאךישטײט ,^וועסטער
? מוטעל ךיא אין וויא אונ—

א די  ןאלען ?ןס ,וועלען גלאדע וואלט ,פעךנןעהרט אדלפה מוטער, -
 פײא וויא אזוי , אונם פייא פעל?לײנגען זאל מען ,מענישען אונם צו געדזן

 מײנע :פילדוננ איהל אין געשטיטצט איהל האט מוטער ריא ;לײטען
 טאלאנט איהר געהאט איך וואלט הלואי .נעבילךעט זעהר איז 'שװעםטעל

.לעןנען צום לופט איהר אונ
? פילדען איהר אין גע־שטעךט ניט גאר האט פאטער ךער— ! ? 

. פלענטכמאלקוס
 שאךט פילדונג אז ,זאגט .ער .געאלט ניט איהם האט דאם ,נײן—

 .אױס ניט ״עם מא?ט ?רלענציממעי פאל אפער מאגקפעחאנען ןאל גאר
 ;נאפטאיװעט ניט .ער וואלט ,לעךנען װעללען ניט וואלט זיא אז , נאטיךליך

 צאלען אז ופפלט ,נעאלט ניט איהם האט געװעלט׳ האט זיא אז נאר
.מוטער ריא פלענט

 זיא •. פעללאךען געהט טאלא^ט אזא אז ,מארקום זאגט ,שאךען—
 מעגליןד געװען וואלט ,הישטינע דיא פון אמאן נזךגען כןענען חאטם ױאלט
• .קעגען זיך.ענטרריקלען זאל טאלאגט איהר

 אלט־ ךיא פון אפער זי־כט פאטעל מיין :מױישל זאגט ,ווײא א־וי—
 .אוננלילןליןי זעהל זיך׳דאתךך פיהלט 'שוועסטער מײנע אונ ,מענישען מאדישע

 איהר ים1א זיא גיםט מיר פאל אונ ,וױינענדיג איהל איך געפין מאל פיל װיא
.גוט זעהל אײגאנדער צװיישען לעפען מיר . האךץ גא^צע

 שױן האט אונ פי_אנע ךעל מיט טאנער אפאר לאגגט דער האט זיא
 פאל פאךבײאגעגאנגען מאמענט ךעם אין אפער איז זימל ,שפילען געװאלט

.פענפטער מויישלפ יײא
 האט אונ אהאפ ךעללאנגט זיך ̂ער האט !גײט טאטע דער ,אי—

 פײא װאל דאס ד־ען ;אויפגעהעךט גלײך האט זיא .װאנד אין אנגעכןלאפט
?נר זאל ,גײע^דינ פאטער דעם דעךזעהען װעט .ער װיא אםיגנאל: זײא

♦ וויססען לאזען איהל
 פיאנא דיא װאו ,אין.זאל ארײן איז ,שטופ אין ארײן גלײך איז זימל

.פענפטער פײן געישטאנען ישיין איז לאהצע .געישטאנען איז
ע מינ וױיטער 'שוין פיזט תא :זימל אנגעהײפען האט !לאהצע -

 װעםט רוא ? געהערט ניט האפ איך ,טישםטו !פאךטעפלאן דעם פ׳ייא געװען
.פאלטעפנאן ךעם איבעךפיהלען מיר .דאןי . הונךעלט פינף דאך .עךנןאפט !

ךעם הענד רייינע מיט פארקענען ניט כיר װײטער זאלפט דוא !.בןאךפען
פארטעפיאז )ה״ב( כהן דער
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 אן״ ״קען ,נעלעױנט ניט איז װאם דער !לײקע ,הערםט דױא ,פאוטעפיאן
!פאךישטײסט רוא ,.קאךבען הונךעךט אױף א־יזק מאכען

 צו ךער האב איןי ;פי״אנע שפילען נאר מיר לערין י טאטע—
.לופט ׳גדױם : . г

ניט ךאם שוין האב איך ז פיאנא ישפילען דיר לערנען ,הא—
. דיר פון געהערט אײנמאל . אפק שפילען ךיר לעןנען !גמל אישכל .

♦שפילעגךג העךין דיר לײטלעך ױנגע קומק זאלען щ , פאךטעפנאן . . 
 זאל איןו . !גענוג .מעשױת אזעלכע פון ארױס קומט .עם װאם ײייס איך

א אונ ? העולט דױא ,פון דער הערין ניט װאלט אײן מעהר  זיןי זאלסט ח
.פנאן ךעם צו װײטער צוריהךען ניט מיר . .  :וויםען דאךפפטו װייטער אונ !

 ניט פאךטעפיאן כןיין דאךף אײױקעל אײן שעפטעלעס ריבצע שמערעלע ר׳
? פאךשטײםט דוא ,׳שפילען

;שטאלאװע אין ציממער מויישלס פון יס1אר ווײלע דער איז מארקוס
ניט זיך זאל לאהצע אומ ׳ געהן אױין געוועלט ניט זאל אין האט עו־

א .אויגען ךיא אין איהם פאר וועךטער פאטעךפ איהר פון פכןאנפוזען ך
 איהר האט אונ געזעהען איהר האט ̂ער .אפען געשטאנען איז זאל פון טהיר

זעהױ מיט אןרונעטע ,׳שלאנק אונ היויןי װאר זיא :בעטראכטק געלן^ט
:געכןלײךעט וואר זיא ;או־יגעץ לןלוגע שײנע רײצענד מיט ,מינע ארײצענךע

אז ,שאדען , זיך בייא ״ער טראלט ,א — געשמאק מיט אגער אײנפא־
.הענד אזעלכע אין איז שאטץ אזא

• .מארקוםען זעהט ךער .ער ,שטאלאװע אין צוריק ארוים איז זיםל
? אהער דוא קיססט וויא !מאטל א—
 אלטער דער , אינטעךעס אײן װעגען אײך צו בעקרמען בין איך—

 בײא געךעךט איהם מיט האט ,זײן.קאבינעט אין געפיהךט ארײן איהם האט
?אךגען ׳ מאטעל ,קום :גט;געזא האט,ער גײענדיג ארוים .שטונךע .אפיךטעל

• איד;עה זאגען ךר איך וועל צײט דער אין
 איהם האט מארקופ . בעגלײט מויישל איהם האט גײענךיג ארזיים

האבען דאךף זיא אויב ,שווע?טער דײן זאג :זאגט אוג האנד ךיא גערײכט
װיאלין שפיל א־ך לען ׳ פל האב אץו :לײען איהר איך כןען ;נאטען

איןי זו\על ׳ דאלף זיא אז ,הײנט זאנען לאזען מיר װעםט דוא .)פידעל(
. זײן וױ׳שײא שײא ךא ךאךף איןי .?רײנגען מאךגען

Т־

 מוישל געק־םען איז טאג זעלבען דעם מיטאג גא־ אוהר ךריײא אום
 _זיץ אין געפיהרט אױץ איהם האט דיזער ,שטײנפעלד מארקופ צו דאבקין
 ,אײןז צו געקומען בין איך — .אויפנענומען פױשדליך איהם האט ,ציממער

ייעגען הבטחה איייער' לין מקיים זאלט איהר בעטען ,מוישל זאגט
״ . ^אטען דיא
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—,  ליא ױיטינ יזאקע האט זיא :מארקוס זאגט ,־שײן זעהר «
? נאטען

 זײט איהר וויא ,מוישל זאנט אײך, פון ?גןציילט איהר האפ איך—
 זיך האט איהר וויא אונ שפילען אוג זיגגען איהר פון .׳גנטצילןט נעװען

 - פרידען צו העכסט געװען זיא איז — ,לײען צו נאטען איהר , אנגעפאטען
 גערעךט ארום אײןד האבען מיר ,צײט אלאנגע אײןו״נערעךט פון האבען מיר
.פעציהונג אללער אין

.אשמײכעל מיט מארקוס ;אצט ,־שלעכטען אום גיכט , האפפע איןי—
 האבען מיר נאר ,מויישל זאצט ,אללעס אץ רייךען װאלטען מיר—

 נעצװאוננען זעהר געװען מיר זײנען' זא נעפוגען גיט שלענ־טעם גןיין אײך אין
. נוטעם נאר אייך פון צוךײךען

ס ע  אײעי יויא / װעזען שאךמאנטעס אזא אז זעהר, פךײטימין־ -
 אז ,'שװעלטער אײער זאגט .מײנוננען נוטע מיר פון האט ,איז שוועסטער
 געפאלליננייט אײנע אירנענד איהר ׳ ז_ײן צו שטאנךע אים זעהר מיך פףיט

 דאס אלײן וויל איך ;געבען ניט נאטען ךיא אייךי וויל איך אבער ;טהון צו
.איבערײבען צו אײגעגהאנךג האבען פעךגניגען

 פאטער דער ווען מאךגענס דעם הײנט וױא קומען איהר זאלט אלזא
• אוהר ביז.עלף מאל אללע דאב;ט ?נר .דאבנען ביין נאןד איז

 גענומען זיןי מרקוס האט , געגאנגען אװעק געווען איז מויישל אז
 .נערעדט מיר פון האבען זייא .?גךצײלט איהמ האט מוישל װאם איבערלעגען

 מען האלט ,גוטעס אין איינעם פון רעךט מען אז :זיך בײא ?יר טלאכט
 גוטעס אײן איז / זיננען אין יענעם האלט מען אז אונ זיננען אין ;עגעם דאך

 גע־ מײנע מיט פאןכןראבען איך בין װײט צו — .גענוג נאר ;צײבען
.דאנכןען . .  ווילט ..עם װאס .זיך טראכט ^עס :.נאטור דיא ישוין איז זא .

.נאטען גוטע אבכןלײפען אקאךלט איך לאם . זיך

 געײעך ישוין .ער איז צעהען האלב אוהר ?ךיה רער אין מאךגען אויף
 איהם האט ,יפגעװארט1א איהם האט מוישל .יז1ה אין דאבקין זימל ^ייא
 אונ געזונכען יעמאלט האט לאהצע מינע .ציטמער זײן אין געפיהךט ארײן

. ,עצטצינןט װאו ער ;האךכען א?געשטעלט זיך האט מרקוס ̂ נעישפילט
 װאו ׳ז_אל אין געבאננען איײן מרקום איז געע^דינט האט זיא אז

.פ:אנע דער בײא געזעסען איז לאהצע
 װאס ,מארקוס אגגעפאגגען האט ,טאדעמאאזעל , זיא ;ננטשולךיגען—

 זיא :געזאלט מיר האט ברורער אימר . ̂עטוד איהרעם אין .זיא שטאךע איך
 קלײניגכןײט־ אײנער מיט זאגאר איהנען ,זײן צו שטאנדע איהם זעהר מיך щ פרײט זא ,האבע פילע זאלבע איך לא אןנד —,האבען צו נאטען װיצישען

■< זײן צו געפאלליג
םיט )ח״נ( כהן רער
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 ײא3 דער אטיישל אױף געליינט אוועק ?גר האט רײד ךיא מיט
.נאטען מיט אפאןטפעל

/ זיא זאנט ׳ שטײנפעלד הערר ׳ אינניגפט איהנען ע(דאנר איף —
 . פריינךליכקײט איוזלע פיר זעהר דאג^ע אץי ,הא;ד ךיא רײכענדיג איהם
 פעקאממען ניכט לײךער איך ךיא ,נאטען מא^בע נאטדזיג וױרקליך האבע איך

 . געמאבט דאמיט פלייךע גראסםע איינע מיר זיא האכען אלזא — ,גןאנן
. פעךגעלטען איהגען עםי. איןי וואמיט.קאנן

 ךיא װאנן איךגענד איןי ךאס , לאבע^ד מאלקויס זאנט ,ךאמיט —
• וועךדען ׳שפילען אוים נאטען ךיזע זיא װיא הערען צוא האטטע טאגליכקײט

 מײן אונ ,אבהאגנינ איןי בין ,אזיפץ מיט זיא זאנט ,לײךער —
.האבע מיל בייא געזעללשאפט מאנכע איך דאם ,ניכט ;עישטאטטעט .פאטעל

זיף• לןעננען זיא ;מארקוס זאגט ,בעדױערן צו זעהל זינד זיא —
 איינעם פאן איממער גי?ט זיא דאםם ,טךאםטען הא?פגונג דער מיט ז$בעל

 באלד ׳ װעךךען זײן אבהאננינ געזיגנונגען זאלכען מיט פאטער זאלכען
♦ ויעללען זײן לאז אניהאגנעכןיט דיזעל זיא דאםם ,^אממען צײט דיא גויהם

^לראטהען, װאהל מיםםען זיא ;שטײנפעלד הערר ,זיך אילרען זיא —
בעפלײאוננ מײנע איזט אלזא — ,זוקט גלײכען דינעפ פאטעל מײן דאם
 מײנע ,א ,אנדערע ךאם אין געפעגגנים אײגעם אוים גאנג איבער איין נור

 דוא האםט ווארום !גאטט א .ענטגעגען גוטעם _קײן מיר טלא^ט צוקונפט
. ? בעשעלט שײקזאל זאלבעס אײן מיר .  פאטעל אײנען נור איך האבע װאהם .

 פיל ניקט אונד .יחום זײן פיל נור ךער ,ארטאךאלןפ העפטיגען זאלכען אײנען
 אונ קאפףז דען געלאזין אלאב זיא האט רייד דיא מיט זאלגט? גליק מיין
. או־נמוטהינ זיטצען געפליפען איז

 האט גאט זעלבע דעל ; מאדעמאאזעל , ניט זיך זיא פעלצװײפלען —
 גוטע איהנען װעלכע ,בעגא?ט אײגענשאפטען זאלכען מיט אבער זיא

. .כקעבען געבען דאי־פנונגען
. וואנד אין נןלעפ ךרײא געהעךט זיך ד.אט עם
 מיין האט ךאם :טלאגען צוא זיא ?אגט ! געהט פאטעל ךעל —

. ?עלןלאפט אן מיל בהדער
 ,זעהען צוא ווידער זיא ,פריידע דיא האבען איך הןען ווען —

 ךיא יייכענךיג איהל אונ שטעללענדיג זיף־ מאלקום זאגט ? מאדעמאאזעל
. האנר I  —

. ניכט היעױ —
? ךענן װאו —
♦ פיגקעלשטײן נײא דזאכצײט רער אױף זײן פיללײקט װערדע איך —

.ראבקין זימל ^ענטגעגען איהם גײט ״עם ,פון.זאל ארויס איז מאלקום
ל3? • ^ענטןעל אײן גאך געקוטען שוין ?־יזט רוא ״ער, זאגט , א —

האט )ח״ב( כהן דער
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ч

 1!י איהם מיט האט ,.קאננינעט אין זיןי צוא געפיךט אױין איהם האט
• אהײם אװעק איז מארקום .שטוװ־ע אפיךטעל בײא האלטען, או;טער
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.7
ת1ח אהבד« ל

 װאכען צווײא אין זיין נעדאמ־ט האט פינקעלשטײן בייא האבצײט ךיא
 האבק זײא ;״עוױגגןייט אײנע עםע וואר לאהן אונ מארקוסען פאר אבער ,ארום
 זייא ו זעהנולט גרעפטען ךען מיט האכצײט ךיזע אויף געװאךט בײדע
 זיך זעהען ךעם אן אז ;זעהען גאן־ זיך מוזען זײא אז ׳ געפילט האפין

 טקענט ניט רעפנ־נג ״קײנע נאןי זיך האןען »ייא .פיל זעהר פיל זין־ װעוגדט
 ״ליבע״ מארט דאס ;זיןל■ זעדזען די;עס פיהרען דאט װעט וואציו , געיען אב
 ?נטיואס זײא האט דאך אבער — ,ארויןז ניט זינען דעם אןייף נאך זײא איז

 וואו :נאטור דער אין שויין שטעהט זא .זץ־ זעהען ךיזעס צוא געצויגען
 צוא לאז ;נהער זיך געךךיקטער ךער זין־ שטאיעט דארט ,געדױקט איז ?גס

 איך האב געאפאל, אין .נעךרילןט גיװען ניט װאלט ̂ער אז װיא ,רײםען
 ארויס ניט שטאךט פון איז וועלבער ,מאן אױיכער ניייען איז ,געלעזען

 האט ,דעןװאוסט פון דער זיך האט ^קעניג דער .יאהר ציואנציג געפאהרען
 אויב״עױ ,געלד סוטמע אגרויםע פון אקזטראף געלײגט ארױף איהם או־יף ?יר

 פון דער זיןי האט מאן רײבער דער .שטאךט פין פארען ארויפ װען װעט
 שטאךט פון ״קעץ ״ער װאס ,אונגליכןליך געשעטצט זיך .ער האט , דעךװאוקט

 האט ?נר :האלטען יס1א גינןענט ניט ךאם האט לער .פאךען ארוים ניט
 ,קענען זאל ,ער אום געלד שטיאף זײנע _קאזנאצײםטװא אין נעטראנין ארײן

 ענען(ר װאלט מרקוס אז פאןי דער אויך ױאר דא .וויל ויען.ער פארען אריוים
 גיװען גיט זעהעגזולט ךיא זײא אין װאלט לאהצען׳ בעזובען אפט קומען

 ראיש אזוא ניט זײא בליא זיך וואלט געפיהלע ליבעס ךיא ,העפטיג א1אז
 בעךעננןען צו ,לעגען איבער צו זיך צײט האבען װאלטען זײא ..ענטצילדען

 װאלט דאן בונד־• ךיזעם פון זײטען שלעכטע אללע אונ זייטען גוטע, אללע
 האט זיםל אז אןער — ,געפיהלע ליבעס אײךער ךאקצאט מעהר געװען
 ,געזו?ט ין1'ש זיא האט זא ,לןיטען ישװערע טאלטער זיין איויף געליי^ט ארויף

 ,טאן אײן געפונען שוין זיך האט אונ.עם ;ױערען צ־א יז1ל ״קייטען ךיזע פון
 שפראצט ליןע .בעפרײען צוא .כןעטען דיזע פון איהר זוכט וועלכער

טלייד. פון געפיהלע ךא איז װאו ,.ראשער מײםטענטסײלם  מארקופ מי
 אטחותן, זי־ך פאר זןכט אפאטער אז דען אוגגללקליך, פאר לאהצען בעטראלט

 ״קען װאס ,מאיען ;ל;קליך איהר זאל וואס ,אמאן טאלטער ךיא פאר .ניט
זײן )ח״ב( כהן דער



מיט איהר מיט האט /יר ,איהר ;יר בעדױעךט אלזא ? אונגליק אגרעםער זיין
זײן וויל ,ער ,מאכען נללקלייך איהר וױל ער ,איהר וועגען טראכט עך ,לײד

 אונ געבילךעט ,רײצענד״שאן איז זיא אז הייצט גןרײצד׳ ^עוויגער איהר
 , אוננליקליך זיך פיהלט וויעדער לאהצע .איהר ערי לי?ט זא פאלל טאלאנט

 צוא זיזד זוכט זיא ,צוקונפט אפינםטערע פאר שיטײט איהר אז ,פיהלט זיא
 איהר פון בעפרײען איהר װילל װאס ,אײנער זין־ געפינט ;ים ;בעפרײען
 דיזער װען אונ ,דאנ?ןבאר העלפט איהם זיא איז זא — ,עזיגקזאל קװערען

 איהר ױיל אונ.?יר געפיהלע ןןדעלע מיט געבילדעט ,נןלוג , שײן איז ?גולאזער
 איהר רעבענט זיא ,איהם זיא ליבט זא — ,שוטץ ײן1 אונטער נעהמען
 בעטראלט זיא וועלכען דעם צוא ,איהם צױא נור נעהעלט לעבען גאנצעס

. .ןזגגעל איינען אלס
 זימל .פיגקעלשטײן §ײא חתונה ךער פון טאנ רער גיקומען איז ;יס

 אײן װאר דאס _װײל ,התוגה אויף לאהצען לאזען געוואלט ניט האט
מיגט העררן טאצצען געוןים װעלען דאךטין אונ האכצײט אױסטאקראטישע

א געבעטק אבער האט לאהצע .דאמען זיןד האט דיזע אונ ,מוטער ך
 יף1א זײן אויך וןעט זיא ;פערישפראכען האט אונ אידור פאר :עשטעלט אײן

. העררען מיט טאצצען לאזען ניט איהר װעט אונ חתונה
 האט נאר.ער ;נדעטע־פעךווא פינקעלשטײנס פון ניט װאר מרקום

 דיזע אויף געלאדען אויןד װאר ,ער אז ,פרײנד גוטע םיט געפיהךט אונטער
. הא?צײט

 זעהר געווען איז טאצצזאל דער ,קלוב אין נעווען איז חתוגה ךיא
 מארקום . שטאדט פון אריסטאנןראטיע ךיא געלאךען ווארק דאךט .צרליס

 ארײן זײנען מוטער איהר מיט דאיקין פרײלין ווען ,דאךטין געװען שוין איז
 בעגאסען געזיכט איהר זיך האט דעחעהען איהם האט זיא וויא .נעקומען

 ״ וואנעגעפיהל אזא אנגענומען איהר האט щ ;פוךפור ארײצענךען מיט
 אטךאס געזאצט: זיך האט זיא געװאוםט; ניט ביזהער האט זיא וואפאן

 .אבהאנגיג איז לעבען גאנצעם מיץ זיך דאקט וועלכען פון ׳ מאן דער איז
 ,איהר צוא געגאנגען צױא איז מארקום .געזעטצט אוועק זיך האט זיא

 צו װיא ׳ האנט דיא גערײ?ט איהר האט ,געטאן אנײג האפליך זיך האט
 יגרםטען דעם אויף אננאזשירט איהר האט אוג בעכןאצטען אלטען אײנער
 ,פאר אײניגע ךי אוצטער .אװאלם צום.עךלטען געגעבען האט מוזיק .טאצץ
 האט יער .װיךןעל אין אוועק אױך _ןײא ז״נען געטאנצט, האבען וואס

 איהר וואלט א׳שױדער וויא .עפעם ,בעװעגט זעהר איז זיא אז ,בעמעתןט
׳. גלידער דיא איבער לויפען דוךף־

צליק., דאס איך האננ .ענךליך ,וויךבעל אים איהר ;גר זאןט ,ענךליך —
עדער זיא  .נןעגען זיא . !.׳. האפק צוא ארםק מײנע אין , זעהק צױא וו̂י
.האפע געזעהעגט אןענד ךיזען נאך םיןר איך װיא פאר׳שטעלען, ניט זיך

—143 —

אום י )ה״ב( כהן רער



 לײזע זיא זאנט ,טא^צען צוא דאמען אונד פוײלין ךען מיט אוס —
.אשמײבעל מיט

 מיין ,טאגצען צוא איהגען מיט האפען צוא גליק ךאס נור אום —
.פױילין שארמאנטעס

.קאטפלימעיטעןז איהךען מיט פיל צוא ני?ט נור פיטטע —
י זאגען װאךהײט ךעןרךנע איןד ןאל !נאט אך —
• כןאװאליערע אלע זאגען דאם —
 דןי זיא ייא .קא?מעןז צײט אײנע זאל .ער,".עם זאגט ,גאט געפע —

. מײנע איןי.עך;סט ךאס ,װערדען איפערצײגען
 זיא אשטורזל. אויף געזעטצט אוועק איהר .ער האט װאלם ךעם ינאןי

 י־נגע אלע פון יפמעךןא?.קײט1א דיא .עלרעגט ך»אט זיא ,שיין רײצענר נואר
 ,טאנץ צװײטען צום אעעזשירען געװעלט איהר האפען פילע * העלרען

 געגעפען האט מוזיק .אנגאזישיךט שויין איז זיא :גיןעטפעךט זיא האט
 .װיךפעל אין אוועק איהם מיט ןיא איז ,מארקוס געקומען איז .עם ;אמאזורקע

 טאנץ אײן נור ;מרקופען מיט נור געטאנצט טענץ אלע זיא האט אזוא
 . אױפפאלענד זײן ניט זאל ךאט אום אנדעלין איינעם מיט געטאנ?יט זיא האט
 אט — :זייא או־יף זאגט מען וויא געהארט זײא האפען פערטעןנןאךךיל אים
פײדע! זיינען זייא שיין וויא פאאר! אשײנע איז ;ד־אם

.איינער נאך זאגט .פאלט^ע אגלײכע געווען וואלט דאם —
 ךיא אונ ;אײנער ווײטער זאגט ,געווים זיןי ׳שטימען ױנגע ךיא —
.שטימען געוויס אזיןד װעלען'זיך ;ןגלטעךין
 ,ער זאגט ? אונז פאן רעךט מען װאס ,מאךעמאאזן^ל ,האךען ךא —

• לײזע איהר
.רויט ישאךלאך געווארען נור איז זיא ; .ױענפעךט ניסט האט זיא
 האפען דיזע דאם ׳ ווײטער מרקוס זא?ט ,זאגען איך,נען מוסי איך —

 איחיע גאט געפע איזט. גע־שריפען ד״עךצען מײנעם אין וואס געלעזען
.געהן .עךפיללן;ג אין זאל פראפעצײאו^ג

 געזעטצט אוועק איהר האט מרקוס ,.ענדע צױא װאר הןאךךיל ךיא ’
ע זיא לאססען פיטטע :זאנט או: אעזטוסל אױף  יס1א ניכט וױאךטען ךז

.זיננע איד>עם
 װאס : מוטער ךיא איהר זא^ט ? טאפטער מיין דיר מיט איז וואס —

? לאהיגקע ,אונוואהל ניכט פיזטו ? קא?טז צוא רויט אזוא .גייזטו

 פון פעיוענט ױאר זיא ׳ צולןאכט ,רויט װיךנןליך וואר לאהצע מינע
 ;מרקוס מיט איהר פאן גערעךט האפען לײטע דיא וואס ,װאךטען ךיא
 האפען װעלכע / בעדאנקען איהךע געלעזען האבען דיא ,געמײ;ט האט זיא
 נןענען אלע אז ,פיר?טעט זיא ;געןיכט דעפ או־יף איד% בײא אפנעפרא^ט .זיך
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 צוףק האט זיא חאטם ,זײן ניכט מעהר דא וועלען װאלט זיא ;לעזען ךאפ
.מרקוסען נעבען זײן געוועלט זעהער

• איבעל ,עפעס איז מיר :זיא זא?ט , מאמע ,אהיים פאהרען לאמיר —
 פון ארױס זײנען אונ טהותנים ליא פון גענומען אבישיד האבען. זײא

 !מרקוסעס ?יט גענעננעט אויגען איהרע זיך האבען געהן ארוים בײם ,ךאל
 צוא געהאט האט װאס ,אשמײכעל מיט געטאן אקוק איהם אױף האט זיא

* זעהען נאל או$ס װעלען מיר האנ־פע איך :ןאנען
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—.זיןד זיא פיהלט װיא :מוטער דיא איהר פרעגט אהײם קומע^דיג
 זעהר בין אץי אבער ;זיא ענטפערט ,אריבער שיוין מיר איז איבעללןײט ךיא
 איהר אין ארײן גלײןי איז זיא .רוהען יס1א מיך איך וויל ,טאנצען פון מיד

 :געשלאפען ניט אבער זיןד האט עס < שלאפען געלייגט זיןד האט ציממער
זיך האט זיא ;אז־יגען ךיא פאר געשװעבט איממעו איהר האט בילד מארקוס
ץזעה׳ .וואןטען זײנע אללע האלט וױדער צו אבער מיןו; ליבט ער אז אי

 דאןי ער נקען — יעז םײנט ער איויב אוג ? הײראטהען צי־ מיר מיט ער מײנט
 זײער א חרטה♦•• אימםער האבען מאנספעךזאנק ךיא האבען: הרטה

 װעט זיא אונ א/צענערע קומען קעןי עס !אונןעשטאנךיג זעהר איז באלאנןטער
.זײנעםהאלצען אױם פערךראנגען מיך . .שךעלןליך א . . .  װעט ער אז אונ !
 פאטער מײן אבער וועט וואס — , וואךט זיינעם בײא פעסט שטײן יע שוץן

. ? זאגען .  ליא ייעלען צי ווײסט װער פריער ? זאנען פאטער דײן וועט װאס .
 שטיממען זיף זײא וועלען צו װײסט יוער נאכהער ? .יהוס זײער אין שטיממען זיך
.געלד פון אוקלאוױעס .אין .  יף1א מיר שטײען הינדעךגיסע טויזענךע א .

.גליק צום וועג ךעם . . . ? מארקוםען .מען נעהמט װאו ! .  איהם לאךף איך .
.טרא?ט ער װאם וויםען וויל איןד מיר: נעבען איממער האבען .  איןר י .
 הןען איך !װעה אוי אבער .מײנט ער וואם ,עלראטהען רײד דינע פון זואלט
.האכען ניט מיר נעגנען איהם .  • קוממען ארײן ניט מיר צו זאגאר .לן׳גן ער .
 װעל איך אז אונ ? זעהען איהם איך וועל ווען ? זעהען איהס איך וועל װאו

 מון איןד !טלאכט איך וואם רײדען ארוים אללעם ךען איך גקען ,ז/־הען איהם
.זײן בעשײךען זעהר ךאך . . ניט אנךערם ךאך נןען איך . .  נעחמק פיללײכט .
 האפ פליער !איז עס אוועלט פאר וואם ,א .זײן ניט ךאךף ךאם ,ניט איך Щ. לאם נײן — ? האלץ מײן אנטרייען איהם ? אפאלמיטלער פאר ברוךער מײן
 ליבט מארקוס אז ,איבעךצײגט זײן נאר וועל איך װיא : געזאגט מיר איך
,איבעךצײגט שוין פין איך אז < הײנט אונ — ,גליקליך שוין אין־ בין ,מיף  

 יאוגיאיך ,בעפיךכטוננק אונד פעזאךגניםע אטענגע בעוויזען טיר זיך האפען
.גליק פון וױיט זעהר נאך בין איף אז ,זעה

זיא .נאכט דיא געלאפען פאךאיבער אידור איז געךאנלןען אזעלכע אין
האט Ю. ״ב ) כהן דער



 ׳ אנגענןלייךעט זיןי האט ,פליה געישטאנען איזאױף זיא .ניט׳געשלאפען האט
 האט זיא ;געגאנגען ניט כ־ןאפף אין איהר איז ,לעזען נעהמען געוועלט האט

 דיא איהל איז ,ען(שטינ געזעטצט זיןד האט זיא ; םןד לאם געוואר־פען אוועק
 האט זיא .געלײצט אװעק אויןד דאס האט זיא ;קוידעיװעךטם געגאנגען נאדעל

 אבעל ,געקוכןט האט זיא ;פענקטער דולכם ללױםען קוכןען געשטעלט זיך
 :זיןי בײא זיא טראכט ! מיל מיט זין־ טהוט וואס .געזעהען נישט האט זיא

. מישט צו אזױ איך בין לעבען מײנעם אין מאל ער־קטען דעם . .  כןען אץ־ .
 דיןל־ איך נעהם װאו !מארקום ,מאלקום א געפינען ניט ארט _קײן זיןז

. ? יעטצט .  ארױס דיר וואלט איך ! ליןי ליב איך וויא ,זאנען ךיר וואלט איןי .
.הערץ גאנצעם מײן זאגען . .זעהען ךיןד וויל אץד וויא א . .  ווילל איך װיא .

.לייךען מיטךיר . . ; זעהען ךיך איןד וועל ווען אבער ! . . ? . . . ? או  א װ
. אויים ניט האלט• איך .  אידוךער אלל מיט ליבע ךיא אץ־ פיהלע ט:עלם אט .

.“!כןװאל־ל . .פילכטעלליך זעהל אבער נעפידזלע זיםםע זינר ראם .
;געמעלךןט ניט איהל האט לאהצע מוטעל, ךיא געגאנגען אלײן איז עם

 איהל לײגט ,צו גײט מוטעל ךיא .ניט איהל העלט זיא ,איהל רו?ט זיא
;פלײצע אפען האנד ליא ארױף

? געזונל ניט פיזט ? טאכטעל מײן ךיל מיט יאיז וואם —
? לאם ךיןד נעהמםטו װאנק פון —
.געהעלט גיט האםט לוא ,געלופק ךיןו האב איך —
. ני־שט גאל װײטעל ,פעלטלאפט זיך האב איך —
 שיפפען דײנע ? טלאכטק צו ךאם האםטו גע׳שעפטען װעלכע פון —

.פליהשט;קען טאכטעל מײן קום .געגאונגען אונטעל ניט גאך זײנען
. ;עצט עםעןי ניט וויל אי־ —
נא־ שינןען וועל איןז ;לאהצע ׳געזוגד ניט גיזט דוא אז ,זעה איך —

• דאנןטעל דעם
 פאללקאממען בין איך .לאהצע זאנט ,ךאקטאל _קלין ניט דאךף איןז —

• געזיגל
 בײן געזעטצט זיך האט ,שטאלאװע אין געגאנגען אחיים איז זיא

 פון ׳ צימםעל איהל אין צוריק אױין איז אונ גענעםען עטװאס האט , ג$י'ש
. טאג גאנצען דען ים1אל ניט איז זיא וועלכען

 זיא האט ן צלאט ניט עפעס איז ךא אז ,געזעהען האט מוטעל ךיא
 איזפאלקאממק אזזיא עלנןלעלט׳ האט ךיזעל ךאקטעל; ךעם נאף געשינ׳ט

 געגעבען וועגען דעםט פון האט על .צעךישטלײט זעהל איז זיא נאל ,ד:געזונ
♦ נעלװען ךיא בעליהיגען צו אלעצעפט
.־.מאלנען איבעל אונ טאג מאלגעךיגער געגאנגען ?אלאיבעל איז אזוי

 ,געצאגענהײט צוךיק אין פעךפלאלט אזיוי זיא האט װאכען זעכם גאנצע
 פענלטעל בײן שטײן פלעגט ,פעלעזפאלט ציממעל איהל אין געזעםען איז

שטונלענווײם )ח״ב( כהן דעל
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 ;בעװעגוגג גראמער אין ציממער אין גײן ארום פלעןט זיא אךער שטונךענװײם
 ךיא אויף ניט/עקולןט האט ;גע^פילט ניט ,געזונגען ניט ישױן מעהר האט

 זעהען נאך״מאנבמאל זיא פלעגט אנפאגג פרץ .־קאנאױקעם ךיא יף1א ,ןלומען
 פלעגט זיא ’ I פענסטער אין קרהןען ארײן פלעגט .ער ,געהען פאךנײא פאלקוםען

 ניט 4מעד 'שוין זין־ .ער האט צײט לעצטע ד־י־א , טאן אשמײכעל איהם
 ךאם אט — .פערןיורײפלונג גראםפער אין געװען איז זיא וואפאן ,נעוויזען

א זיינען  האט ער אנדערע. איינע געוױם שוין ליבט ער אנען.;.זמאנספערז ך
.גערעךט האט װאם ,געטייגט ניט גאר דאס .  שװינדעל נור דאםיװאר .
.רײר פוםטע אונ . !מערךער ךיא א .
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.8
.נליק צום פיוצ־ט ^רעק ךער

 אין אוץין איז ׳ אדןײם אוועק איהר נאך גלייןד איז 'שטיינפעלד מארקום
 אין נןעךזובקען צוךיק ״אונ הין האסטיג געהן גענומען דזאט ,ציממער ײן1

 זיא װאם ,י װאךט יעךעם ווידעךהאללען גענומען זיף־ האט ער ;ןעדאנקען
 זיא ירואס ,מינע יעדע פאלשטעללען גענומען זיןי האט ?גר ;גע;אגט האט
 זיא אז \ זעהען צו ים1אר איז אללעס פון :ער זא?ט ,;ע —.געמאבט האט
 ;אנדעךן נךנעם מיט ניט ,אלײן מיר מיט געטאנצט האט זיא :מיןד ל\בט

 אױףםיר פלעגט זיא מינע׳ פאלע ליבע אזא מיט גערעךט מיר מיט האט זיא
 ליבט זיא — צוױיפעל איז.קײן עס אז ,בליק לײצענךען אזא מיט טאן אקוק

 געשעפף שאךמאגטעפ אזא ,וועזען ליבעם אזא !גליכןליך בין איך א ,]־מי
 ו זיר זעהען אומער װאר קוךץ צן לײדער אבער !אײעענאמען פיד,מיך איזט

איהר האב איןדי , אוגטערהאלטק איהר מיט מיף איןז האב וועניג זעהר 'וועניג
.זאגען נעדארפט איהר האב איף וואס ׳ געזאגט ניט נאך . װאו !גאטט א .
צו אום ו טה״ערע מײנע ,זעהען צו איהר איף בעקום װאו ? איהר איך נעהם

לעבע^ס מײנע צױא איהר וויל איך אז ׳ איהר ליב איך אז ,איהר זאגען
 ;איז'אונמעגליך - זײא צו געהן אךיין ? איך טהוא וואס ? האבען געפעהרטין

 ? עךלויבעניס איהרע אן דאם איךי ק(ר װיא — בחדער איהר אן יען1פעךטר זיך
 ,אנווענדען וועלט דער אין אללעס וועל איך נאר .ניט איהר עם ינט1ל פיללײבט

♦ • ♦ רקל.עיק1? איהר זיך מוז איך ,זעהען איהר מוז איך
 אויף .נאכט דיא פאלאיבעךגעגאנגען איהם איז געדאננןען זאלבען אין

 פיללײקט .עלפטעןי ,הויז זימלם בײא פאל גײן געלאזט זיך .ער האט עאךגען
ט מוישלעןי טלעפען /נל וועט פיללײכט צװײטען ;זעהען איהר ןגל װעט ע װ / 

 צו קומען כ־ךענען ;נרזאל װעלכע דרךף־ ,אר״ד פאךפיהרען אידם מיט ,עו
אמיטעל )ח״ב(



 .קײנעיש אבעו האט ;ער —г,. זיך זעהען צו אפט איהר מיט אמיטעל
.געטףאפען "ניט

 מיט אזױ וױא ,פלאנעו געזוכם אלם ,ער האט צײט וואכען צווײא
 רעזולטאט• צו.קײן געקומען ניט נאך ער״ איז לײךער - ,זיך זעהען צו לאהצען״

 זעדיע] אמאל איהר פלעןט ,ער ,הױז זימלס געהן בײא פאוי אפט פ^עגט ?גר
 האט וױילע דער .אללעם ״עם װאר דאמיט אונ ,פענםטער גיײן זיטצענדיק

 אין געישץןט אװעק איהם האט שטײגפעלד אהרן פאטעו ז_ײן ,געמאכט זיןל
 געוועלט ניט זײןןר האט מרקוס .געישאפט אוויכטיגען וועגען פעטערםבורג

 זין זעהען צו מאגליבקײט ליא גענומען אװעק איהם האט דאם דען ,פאהךען
 %: .גליק קלנפטיגעס זיין בױען צו אונ זיןד צו.ערקלארען איהר לאהצען מיט

 ,פאהרען אװעק געמוזט האט ״ער ;זײן געכןענט ניט אגלעךם יער1א האט
 פעל■ ;ראפטען ךער אין געווען איז ;אפװעזענר װאו.ער װאכען ךױיא

.צװײפלו^ג .  האפסט דאדוךך װאר , ־שוין מיוי וױיםען ,לאהצע אונ .
 א האט ,ער אז / גערוען הוישד שױן איהם האט זיא אז ,געכןױינקט

. פעתעפפען איהר
 פון בעװעגט אזוי געווען איז ,פעטערבורג פי־ן געקומען איז % אז

 הױ אין זימלען צו געהן ארײן געוועלט גלײך האט ער אז ,טךעגונג ,ךיזער
 האט ערז ;אבגעהאלטען זיך האט .ער נאר ,לאהצען פאר ?)ךיןלאלען זיך אונ
 װענ יב._.ער1א , נדאל־פון_א־שקא דער קומען .ארוים щ оц אז , בעךאכט זיך

 ״עטװאנ בעישלאנשסען זיך האט .ער .הײם דער אין אלטען דעם געפינען
האבקי צו געדולד

 זײן אין פענ?טער פײן געזעםען .ער איז אבע;ד פון מאךגען אויף
 ניאי ,עס .ךרױכוען קוקט .ער .אפען געשטאנען איז פענסטער דאפ .ציממער

 דעו כןהל, (אגוםט .עטךע צי־ איז щ גאכט. דער אין אודזר 12 שוין
̂עם .אךענען געטךיפט האט щ , פעךװאלרןענד היממעל  אפןן שטיל איז .

 פז העױן נעלאזט זיך האט ביזעײלען .זעהען צו װאר מע:ש _קײן .גאם
 זעת אישטאראז פון נןלאןעךין דאם אדער הינד פון פעללעז לאם וױיטען

 а אבנעלעגען װאר געװײגט האט שטײנפעלד װאו ,גאפ דיזע .ווײט
 זעלטע געדוען אויך ךא פלעגען טאנ מיטען אין אז זא ,שטאךט פי־ן צענטער
 ןעהט ״ער ,געדאגנןק זײנע אין פעךזונלןען דרויםען קונןט .מענישק

 מיג געדעכןט צ־ פרוי.?ננציממער אײן פענפטער זײן בײא פאר געהט עם
 צ יוינהןעל פון זיןי האט אמאל מיט ..געהט זיא הין װאו קונןט ,אישאל
 א\ זיא ,איהר נעבען געישטעלט זיך האט , אשאטען געטאן אשופ איהר

 פעגםטער זיין פון טריט צװא;ציג וויא אזוי װאר щ .ישטיין געבליבען
 / .ד העךט עםז .אמעםםער װיא אזיוי אבלאגק גענעפען האט ;גם זעהט
 פעגםטער אפען אישופ האםטינ זיך גיט מרקום !ראטעװעט !אײ :אגע׳שרײא
 צו לויפט \ע'ר ..,עטאז אוגטעךםטער אײן װאר דאם דען ,אראפ שפריגגט

יענער )ח׳יב( בהן דער
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 מרקוס ,לריפען זיך לאזט אונ ישאל ךיא איהר פון אךאפ רייסט יענעו
 ו אבריקעל װאר ךאךטען ,'עךד ךער אן אװאךף איהם גיט ,איהם ותאפט

 .סעקונדע א'ין געדיױעךט אלעס האט ךאס .גךאפען אין פריהעל פון ןנרפאלט
!מרקוס ליפער מײן :אנעישךייא גיט אונ ךזאלז אפען איהם פאלט זיא

 פעסט איהר האט אונ אנעשױיא .ער גיט !מינע ליפע מײנע —
 פױידען פון שךעצןען פון צוטומילט יקטײן נעבליבען דינען זײא .אומנעארטט

 זײנען זײא :זישיװאלא.קארטינע ריהרענרע איינע װאר .עש .איבערראשוגג אונ
• אײנאנדער אנגעקלאמערט אונבעוןעגליך מיגוטען אײניגע געשטאגען
.מאבען ניט פעקאנטשאפט איאהר הןען ,מאכען ״קען ישרעק איין װאם

 / הויז אין זימלען פײא קומען צױא ארײן פױיהײט האפען װאלט מרקוס אז
 האלז אפען מרקוםען פאלען זאל לאהצע פאך ךער זײן געקענט ניט וואלט

 דעם אוגטער ךא אונ .פלה זיין אנרופען שיין זיך װאלט זיא שײדען ?יז
 ״םײן איהם רופט איונ האלז אפען איהם זיא פאלט אישךעק פון אײנפלוס

 איפער .עס ,גאש אפען אלײן איז זיא :װאוגדער כןײן איז אונ?נס ל״יפער״
 , מעסער אפלאננ־ען איהר ווייזט ,פעראפירק איהר וויל ,אזוליק איהר פאלט

 ךער — ? ךעטער ךער איז װער אונ ׳ איהר רעטעט אײנער קומט פלוצלונג
 זעהען צוא גאלט זיא װעלכען ,ארלם ניט זינען פון איהר גײט ױאס ,ןעלפע

 ליזע .זײן פרײנד אײפיגער איהר זאל װעלכער זעלפע ךער קוךץ ,ניט щ אונ
 זיא אןג הערצען איהרעם אין צהאמען.געהיויפט זיך האפען געפיחלע אלע
♦ ארמען זײנע אין לעןיגעפא איהש איז

 פון פעפרײט לאעז.אש זיך זיא האט זיך צוא געקומען איז זיא אז
:זאגט אונ אלמען זײנע

 ריא װאר איך װאם ,'שטײנפעלד הערר , מיך זיא ?גצטישולדיגען —
.שרעקען אייער פון אוךזאבע
 דיזער זעהר מיך פרײט щ :זאןט;ער ,אומגעלןעהרט געראךע —

 וױעלער זיך איקיפען מיט מאגליפקײט ךיא געגעפען מיר האט וועלבער צופאל
 ? אלײן געהן דא זאלען זיא ,טהײערע מײנע , щ קומט וויא .זעהען צוא
צײט? אז.א אין

,פאצט אויף א?ריף ךא לײגען אװעק נעגאנגען איז מוישל פרודער מײן
 פאטער האטךער שטופ פון מעצישין ךי געגאנגען♦ מיט איהם מיט איך פין

. אנדעךש געשי.קט אװעק . . או  ךך זאמט .ער װאש ׳ניט גאר וױיש איןי װ
;נג־לא אזוא ךאךטען

? זוליק ךער נעוועלט האט וואס —
 פײא האפ איך וואש געלט דיא אײצפאןי גאנץ געוועלט האט ער —

.ריננען ‘דיא אין זיך
 איהן דורף דען ,מרקומ זאגט ,דאנהןפאר העבקט איהם פין איך —

.רײדען צוא איזלנען מיט אןנ ןעהען צוא זיא גליק דאש יעטצט איך האב ; .
ביטטע )ח״ב( כהן דער
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אגעך... צוא ווי?טיגעס וואס איזעען האנע איך ׳ פריילין ,ביטטע  יי.צײט ז
;קוךץ איז .  .־שטעףן מיר וועט,ער קומען ארױף כןען בװדער ךעו .

• גאס כןװער אךעךבײאיגע אין א?געפיהךט איחר האט
,ניייטער .ער זא^ט ,פריילין וועךטהעס ,זאנען איךונען מוז איך —

 האפ ׳ פינקעלשטײן בײא האקצײט דער יף1א געזעהען זיא האב איןי זײט אז
 ניט ךאצו איך אנטע(ר ליידער ׳ זעהען צוא זיא געזוכט טאג אלע איך

 איף בין אונטעךדעססען .אונצוגאגנליך איז הױז פאטערס איהר ;געלאנגען
 זעהגזו?ט מיינע■ אונ רײזען׳ צױא אפ יואבען ךרײא אױף געצװאוננען געװען

.אונ?גךטרא?ליןד מיר װאר ר־עד־ען צוא איהנען מיט .  קוךץ איהגען וויל איך .
.זאגען אפען אונד . .פערצײהען דרײסטיגרףט מיינע מיר ניטי^קט װעךדען זיא . . . 
.זיא למיבע איןו . .  ^ראסטען ךער מיט ,מינע טהימגרע ,זיא ל;עבע איןי !

.לי׳נבע ױגע^ךליכער ןלוט .  אונד לעבען מיר מיט זיא װאללען :זיא זאגען .
? טהײלען ^זץןז״אל

,ליקטיג געװען וואלט עסי אז גאר ;גי^טפעךט ניםט איהם האט זיא
 וויא ׳ יןאלירען אלע אין זיך בײט געזיקט איהר וויא ,בעמעךנןט װאלט

 בעװיזען זיך האבען טךעךין צוױיא וויא ,געװארען נאס זײנען יגען1א איהרע
.וואנגען אידזרע אויף .  ךעם טךעךין דיא ,פרײךענטרעױן װאךען ךאס .

 < בעוועגט העכסט װאר זיא ךען ,/ננטפערין געהןענט ניט האט זיא ; פליכןעס
• בעשײךען זעהר לאצו אונ

 איהךען צוא אשדבן ׳שיגןען וויל איך :נױיטער זא^ט.ער ,מינע ליבע —
.פאטער . ? ש;קען איך זאל .

.האנד דיא ריינע^ליג איהם לייזע זיא .ענטפעךט :יע —
:געשךיען אױס אונ געטאן אקי־ם איג אומגעארמט איהר האט מארקום

. ?לילןליף איך בין יעטצט .  ראס ;נךרײבט האב איןי ,ךאנק זײא גאט !
׳. גליק ךזעכםטע
 פון הערין געלאזט זיך האט ? דוא יייזט װאו !לאהצע > לאהצע —

.װײטען
 האט זיא אינרעם ,זיא זא?ט ,ברודער סײן ,מוי׳של מיר רופט דאס —
.״עגטגענען איהם גײן גענומען

. מרקוס איהר פרעגט ? זעתען זיך מיר ענען(ר װא־ —
 הויז ,האנף פאלינע ,דײטשע אײנע ,שנײךערין מײנער בײא —

.שטראפםע פעטעךבוךגער ,זילבערישטײן
:דיזער אפ חפט׳זיך ,מוישלען ^עגטגעגען געקומען זײנען ןײא אז

 געװען ניט דא ין1ש ריר דאך איז ,'שוועהטער , נלא ! שטײנפעלד הערר א
. א־נמוטהיג
 איהם זיא האט דא .שרענןליך װאר מיר ,אונםוטהינ ניט װאר מיר —
; איהר מיט פאסירט האט דא װאס ,ערצאהלט

V;״ ״ : \ *т  т  т - • : • •

אטרײער )ח״ב( כהן דער
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 אפען אליין אישװעםטער לאזט מען :מרקום זאגט ! ברורער אטױ;עו —
 אפט טרעפט אונם בײא אז ,מען.וױים איגלעם ,נא?ט מיטין אין גאס

 אױסואמען ניט הןען מען װעלבע ,זול;קעם ךיא פון םבות שרעכןליכע
♦ שטאדט פרן

 דאךטען האב איף מוישל: זאגט ,אמת רעם זאגען אײך וועל איך —
.פאךרעדט איהם מיט זיך האב .אבעכןאנטען געטראפען .  חאב איך אונ .

 ,האף איך .אלײן לאהצען געלאזען האב איך אן ,פעךגעסען גאר
א ,שוועשטער  געהאט דעךװײלע האםט דוא דען ;^ענט׳שולךיגען כויר װעםט ח

.געזעלשאפט אנגענעדומע
.געגאנגען פאנאןדער זײנען אוג ,אןישיד געגומען האבען זיײא

 װאם .פךייךע פאללער אהיים .יעךער געקומען זיינען לאהצע אונ מרקום
 זײא :יעטצט.?גךלאנגט זײא האבען ,זגךװאךטעט זעקנליכפט זא האבען זייא

 גליק זײ^ר האבען אונ ליבע אין ^עךלןלעךט זיןי האבען ׳ געזעהק זיןד האכען
 וויא אונ ;איימױליגען זאלען ;זלטעוין ךיא נור ?לײבט יעטצט ,ערבויט

 קיךצען אין אז ,האפפען צוא איז זא ,פאךטיע אגלייבע איז דאם באלד
בונד; הײליגען זײער פײעךין זײא ןאלין
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איבעךפאלל. דער

 דאבקין זימל צוא בריל זעליג געקומען ךאס איז ארום טעג צווײא אין
 רעזולטאט ךעם אונ / 'שטײנפעלד אהרן מיט פאךטיע דיא פאךקזלאנען איהם
 ךיזעם פון .קאפיטעל צוױיטק אין געזעהען שוין מיר האבען פאךיקןלאג ךיזעם
 איז זילבערשטײן ױסף ןשעת געטריבען ארויס זעלינען האט זימל :»הײל

.געגאנגען ארויף איהם צוא
 איז מרקום .געישלאגען נידער זעהר מרקוםען צױא געקומען איז זעליג

 'שפאנ־ננ ^רעסטען דער מיט געװארט האט אונ צימער אין זיך בײא געווען
. ברילען אויפגעגעפען האט ̂ער װאם ,אויפטראג ךעם פון רעזולטאט דעפ

 זײנע אונ דאבקין זימל פון חאראקטער דעם געכןענט אפילו האט
 ,גוטען״עךפאלג יף1א גערעכינט דאך %ר האט דעסטוועגען פןן ,געזיננונגען

 אױף גאר אבער ?נ^טפער; אצוױיפעלהאפטען אויף פאל ^רנםטען אוניאין
 מיט געקומען אפער איז בריל זעלע .גערעכעט ניט /יר האט אטקאז אײן
 ער ,.ענטזאגט אים האט זימל וואס די לא אז ,נאכךיפט טרױעריגע דער
 וואס.ער , גיןגךגערט נאן־ זיך האט .געטףבען ארוים זאגאר איהם ^אט

.פאתנצעױע ישװערע אז.א אויפגעגעבען איהם ןאט1
טר^ם ()ח״ב כחן רער



 געזעסען איז״ער צײט אלאנגע .גע׳שלאגען ניךער געפליבק איז מרקוס
 ״עי איז גאכהער געדאנ״קען. אין פערזוגקען הענד בײךע צווי^ען דען,קא^ף

 האט / ציממער איבעוין האשטיג גײן גענומען האט ,געשטאגען אוייף
א מיט געײראכען ט דוענר ך א ה  !מען טהוט װאש :געישךילנן אויס אלש אונ'

!מען טהוט װאס
 האט געגאנגען ארױש איז , פאלטא זיין אנגעצויגען }לייןד האט ,ער

.האנש פאלינע צו געגןאהרען אװעק איז אוג איזװא׳שציק אײן גענומען
 נןען צ־ איהר פךעצט /יר .איהם.ענטגעגען געהט זיא , ארײן גייט ״ער

? איהר נאך שינןען אריבער ניט זיא צו._.קען אונ דאבקין פייילין ניט זיא
מיט ווײזענדיג אונ אטיהר ?יפענדיג איהם זיא זאגט ,ביטטע—

. האצד דער
 לאה מינע .איהם הינטער צו זיך מאכט טהיר ךיא ;ארײן גײט ״ער

אימגעארמט זיף־ האכען זײא .איהם אויף געװאךט האט אוג געזעםען שוין איז
אהנע מינוטען אייניגע געזעםען זיינען זײא .טרערין מיט זיך געגאשען אונ

:שמײכעל אביטערין מיט זיא זאגט פויזע אײנער נאןל .זאנען צו אװארט
? ;עטצט מען טהוט וואש

 ?רויםע אנשטעללען װעל איך .טהון צ־ װאש נעפינען שױן װעל איף—
 אונ זילבערשטײן לעאן בעטען וועל איך ,ךייךען איהם מיט ןאללען מעגשען

 ,מינע ליבע ,זײטש דײנער דוא אונ ,בעכןאנטע פאךגעהטע אייניגע נאןי
 שטעלל .ךיר פאו א״נשטעללען זיןי זאל זיא מוטער דײגע בעטען ןאלשטו

 הערץ מוטער איהר ;ליבע אונזערע מוטער ךער פאר .ענטךעק ,נןראצק אן זיןד
מיט פול ניט קאפףז איהו איז אויך ,לײדען ךיין זעסען צ,י ניט.פןענען וועט

,פאסםענד זעהר פאךטײע אונזעךע געפינען געוויס װעט זיא ,אידעען תטע
 מײגע ,וױיטער א־נ .רעכט זײן װעט ,איששטעללען זיך װעט זיא אז אונ

 זוכען אז־יף איןי װעל העלפען ניט װעלען מיטלען ךיזע ווען ,טהײערע
.אנדערע .  מײגען יס1א ךיך וועט _קײנער א־נ מײנע ביזט דוא מאל אײן .
!;נוויג פיר מיינע , מײנע ביזט דוא ..ןגנטרייסען גיכט ארמען

 .זײנק אונ צײט שטונךע אײגע אונגעפאהר געזעםען זײנען 'זײא
.בערוהיגט .עטװאם געגאנגען פאנאנךער
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 וואס ,בעלײךיגוננ דיא פאר רוהען אײן געכןענט ניט האט בריל זעליג
 זיך האט .ער ,̂ער זאגט ,שטײטס :דאבקין זימעל פון געהאט האט ?נר

 פאר נאןי אונ ,הױז זײן פון טרײבען צו ארױם מיר אונטעךשטײן ןעכןעצט
.אוינען ךיא אין זילבערשטײן ױשף .  ,ניט לחוש ךער .געפעלט דיר אז צו .

.בזױנות אזעלכע טאן אן מיו דארפשטו .  אברעכענק ךיר מיט זיןד ורעל איך !
.וועלט רער א־ויף .  מיר וועשט דוא אז ,זײן נונןש דיר אן זיך מ,־ז איך !

געדײנקען )ח״ב( כהן דער



. ז געכײנ״קען .  אמישוגענם אטאטען געהאט האט ?גר I כןען גיט אפארך װאס .
 אויף געװען משתין חאט אפױער ווייל ׳ מצה ךיא געגעסען גיט האט וואם
.זיןי צאהלען צו אוים ניט איהם מיט איז — , האלץ ךיא . .ננו ! . .  איך !
 גאך זיך זאל ;יר אוג ,יהוס זיין פון פלאר ךער אראב אלזז עס מאכען,י םרז

.שטײנפעלדען פײא פעטען
 וואכען דרײא בױל זעליג אומגעגאגגען איזי געדאגקען אזעלכע מיט

 א־ויס ראבע זײנע װיא , אפלאן אויף געפאללען ניט נאןד איז אונ צייט
ז , איב^ן צו

 אוך״ר נאכט דער בײא אלליין גײן צו געקומען א־ױס איהם איז מאל אײן
 זעהען געדארפט דאןטען זיף האט .אריין שטאךט אין װאגזאל פון איינס

.געפאהךען מךך איז װאס אמע^שען מיט
щ ר א ךע וו ע ט ס פי^ ט א פ א ט / נ ט . נןאלט גו ך א ר ך א טוערןע װ ש  פון אי

ב ל א ה ט א אךפ ױ ײזער אן ו ס .ה טט אפילו איז ךא שבױעלא ט מיר פון א אנ ר״ ז  :ע

ען צו אז ען זיןד ל ה ע ײן אזוי אין ג ט א ך נ א ײט י1אז אין או ר אצ ע ײנ ײן א  ־» אלל

ט פ ע ך א ט א ד ײ נז ב ע ניט או ת פייג ױ ש ע . מ

.איהם לעבען אשופ געגעפען מען האט פלוצלונג  איהם האט מען ,
 נעטאן א?לא;ק האט אױגק דינע פאר ׳האלז פאךין געטאן אחאפ

. אמעםער
ל טומענד דרײא ךיא אהער גיב—  מיט ;ענער איהם זאגט !הי
. װאוטה מיט אונ שטיממע אהײזױקע

 אונטער וואןפענךינ זיך בריל 'שרײט ? רובל טויזענד דרײא -װאסערע
.הענד אײזעךנע ;ענטם

ט— א א ד דךײא ךי ענ ל טויז ב ע ,רו כ ל ע ר וו ע ש ך ײט ט ד א ט ה ס ך ע ר,  ך

ען ב ע ג ע ען ג פ ל א א מ א פ װ ען צו א פ ע קין זיטל ג ב א ט איהר .ד א  איפילו ה

ט ע ר ע ר אין ג ע ר ד טע ס ל אין פינ ע ק װינ ר בין איך ,א ע ב ען א עוו ר ג ע א3 ד .ײ . . 

. !נו . . שוין . . ט . ט ני ך ע ך ע !נ

.קול אפערשטיקטען םיט בריל זאגט ,אב מיר לאז נאר דיר, נא—
,פאךטםאנע ־ױין ארויס נעהםט בריל , אבגעלאזען איהם האט יענער

.איהם לאנ^ט דער אונ אפאפיריל ארויס נזגהטט
א .יענער זאגט ? מיר ךאם דוא גיקט וואס—  _קיץ מיר מיט אלםטזז ח

.מאכען ניט גלײכװעךטלאך . א . 1 שוטי נע סאטנאי טי ? זעהקט ח
;בריל זאגט ,נאמען דאבקינם אויף אנק3 אין אטישעק איז דאם—

.אוועק איהם דיר נא
 אונ אזײט אן טױט אײניגע אפ טרעט ,טשעק דעם נעהמט יענער—

.געהן צו צו שסייען ניט זאלטט דוא :זאגט .  ריהר אײן זיך זאלסט רוא !
.טאן ניט . . ? פא^נאל !

 אנגעריבען האט וױיטען פון יענער .שטײן געפליבען אין -בריל
אציגדהאלע )ח״ב( כהן דער

— 153 —



\

♦

.טייוועל צום זאגט: .אונ טשעק אין אײן זיף־ קונןט ׳ אצינךהאלץ .  איז ._עם !
. ? איהם איך דארף װאם .נאמען דאבקינס אױף ע(טאל . אי .  יועל איד נ
.לאזען אװעק גיט גלאט איהם .  / געלט ז_ײן גאר אוועק ניט מיר גיט ןזר יפ1א .
• זײלען זײן צו געהן ״מיר בײא ?נר װעט

 בריל האט ,צינךהאלץ דאם אננעריבען האט באנדיט ךער גישעת
 אײן פאר כןענט ךער איהם האט .ער ,געזילט אין זעד.ען ךער געכןענט איהם

: זאגט אונ בענןאנטען אלטען
.הוהו יענקעצקע א— . .  װאם צו !אכןרײנק פאר ךיר איז װאס !

!געגומען ךאפ זיןי האםטו אנעשעפט פאר
 .יעגקעצקע פרעגט ? אזעלכער דאם ביזטו ררער— .

 דוא :בױל זעליג בין איך ,הןענען ךער מיר וועםטו ,איין זיך קוק—
.םאלךאטען פון געראטעוועט אםאל ךןד האט טאטע מײן ? געדײגלןפט

 טאקע : זאגט אוג אקוק גיט ,אצינדהאלץ אנגעריבען האט יענער
.זעלקע . .יאהךען שווארץ אללע אין . .  דיא מיר האכען איהם נראד . !
.גערולןט אונטער שד־ים . .פראװאליװאי . . . . ־  !טישעךטיאם ווכ£יעם .קא געה !

 פעך־ גיט מאל .קײן איך װעל געטאן מיר האט טאטע דײן װאס טובה ךיא
 ווישײא ־שײא .מיר טיויג ,ער !קצארט־ געה אונ טשעק דײן דיר ^א .געפען
.זעליג ,מיר זאג פפרוית איויף . . .פרעגען דיר בייא וועל איןד װאם .  ךער .־ .

 איהפ צו־ שיכןט מען װאם .מענש רייבער אזא ךאם איז דאבקין
? טוי^ענדער
 איז .ער ;אוןרויםער אבטוה איז ״ער ^אר ,יײןי זעהר ניט איז ער—

 געלטען םכען איהם צו קט:שי מען .געשאפט א?לאכס .בײא א^ענט אײן ךאך
.פלאננם צוקויפען אויף .  ,ט־שעק דעם געגעבען מיר האט וואפ טײטיש ךער .
 .ער • חך־ דא פאהךט ,.ער .ךעם.קאנטאר פון מישולהים ךיא פון אײנער איז

ער וויא אונ ,שטאךט אין פאהךען צו אךאב געהאט ניט צײט גןיין האט
?גר ךען ,געלד דיא אבגעשינןט1 מיר מיט .ער האט ,זעהען רער מיר האט

. אן לאנג פון מיר .נןען

װאם .ציכןעלע גאנצע דיא איך דאךף - .  דיא טראגט ,ער / ?יר זאג .
? זיך מיט געלד

װעםטו איהם מיט ,יענקעל זיך צילםט ד־א וואס צי־ ווייס איף אהא—
אויםען גיט נאכט ךער בײא מאל .קײן .ער נ״ט עךםטען״ מאכען ניקט

 '^ר זיך, בײא גיטי מאל .קײן געלד ךיא .ער האלט צװײטען אונ ,שטאךט
 אין חךרים בכןדןי דאם ד.אלט זיא אונ ,טאכטער דיא אװעק גלײך ניט

. אישרײפטיש
? הדר איהר דאם איז וױא־— • Т

א—  צװײטען אפען איז .עם ,צוקוטען ניט הךר איהר צו וועםט ח
עטאי )ח״ב( כהן דער
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 דוא .טויער איבערין הויף צום איז פענםטער ךער ? פעךשטײםט דוא ^טאז
. קומען « ענען(ל ניט מעםט

;יענקעצקע זאנט , מיט_זיינע״מןלד שװאךציאהר איהםצעהען האפ —
. אנדעךס פון ש;קען צו אויבערישטער רער מיר וועט .  נעהפט דוא .װאו
? שטוב אין זײא צו ארײן אפט

 מעהר שזיין איך נעה איצטער .געהן ארײן אפט איך פלעג אמאל —
 האט ער זינד ,אנדערן אײן דוךןר אפשילןען איהם איןז וועל טישעק דעם אונ ניט
 פין איןד .מעהר ניט 'שיוין ישוועל זײן אויף פוס מיק איז ,אלנןאךבלײעט םיןו

.אפרעבענען איהם מיט װעלען זיך וואלט איך שונא אדם איהפ .  ! שא .
 האפען דארף איןד נאר ;זיך אפצוךעבענען איהפ מיט וויא אפלאן האפ איןז

. אױםפיהךען ךאס זאל עם ווער ,אמאכער
.מאכען דאם איןי װעל אפישר ,זעליג ,מיר זאג —
י . מאבען נעוויס דאם וועסט דוא ,יע —

.אױער אפען וועךטער עטליכע געזאנט איהם האט י־יל
 אפ וועל איןד ! אאיד פין איך וויא ,נוט :יענקעצקע זאגט ,אהא —

 щ װאו .שפיטציג אונ .קײלעכךיג !פאהו נעי, אךפייט שטיסןעל ךיא מאכען
? טרעפען איהר איןז

 נעהן צו איהר8צו .זאלםטו ,פילוואר אפען שפאציךען אפט געהט זיא —
 .געלד אלטע פון אקאלענןצלאן האט זיא ךק געלד; אלטע מיט זיןי אנשלאגען

.שמארקע אויף הינדעךטער אפאר רײםען פון ךער כןענהט דוא ? פאךשטײםט

 איצטער .האנד ךיא נעפענדינ אילם יענקעצקע זאגט ,ךיר אדאנק —
 ראגק(געל האטש איןז האפ אט ;אומזיםט געווען ניט פעגענניס מיין חאטיש איז

 טא סי אי ,עןזךליך אונ כשר אע מטבע חאפען צו סאוױעטװאו אנוטען
!פ/ייטא אי

 אפאר וױא מעהר בריל, זאגט ,זײן משיגע ניט אבער זאלסט —
 מען וועט ,םעהר פעטען וועהט דוא אז אוג ,בעטען ניט זאלקוטו הװךעךטער

.אןױ .מאבען עךגער נאך װעםט דוא אונ ,געבען ניט ךיר
.גענאנגען פאנאנךער זײא זײנען וועךטער ךיא מיט

 ראפע מיין וועט איצטער :זץ־ צו בריל רעךט איהם פון גײעגדיג אוועק
 ב_על ?ושוגענער דער ,געװאונשען האכ איןו וויא אזוי וועךין געפיהרט אױם
 אביסיל קא?טעןז איהם וועט עם ,פליגלען ךיא לאזען אךאב וועטיאביםיל גאוה

 װעט ךעם נאך אונ ,האנדלען חךך יענהעצקען םיט וועט ער נעזונדאײדער
 װעל איןד אוג ־שטײנפעלד אהרן פיט טאן צו אכבוד איהם פאר זײן ט’ערש
 מארקוס אונ ,אאיד כין איך וויא ,פשל גאגץ שךכנות מײנע פאךז־יגען מיר

 ״קײנען אים ער װאלט ,מיטעל דעם אן ךען דאנלןפאר זײן נאןד מיר וועט
.פאךפלוכטע.יחופ ךיא איפער ׳ שיהןז ךעם צו קומען צו ניט פאלל

אז )ח״ב( כהן דער
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 ג אנדעך־ש געטיאפט ער האט , איהס פון אוועק איז יענקעצקע אז
 גיט געלד ךיא צו ױעל איך אז ,אבנעשטראשעט מיר האט דוראק דער ,

 דער בײא .חךד־יש.. בחדרי עטאז צווײטען אפען איז קומען:.עס צ־ הןענען
א געראי אגרױםער !ה ה ה האנד אץ טאכטער  דער ׳ ער אז אונ טא?טער ך

 ניט איןד .קען ער: מײנט ,עטאז צװײטען אפען כןלעטערען ניט ״קען ׳ פעטעןז
 אונ . . .עטאז ךריטען אפען געגאנגען ךאס איןי בין מאל פיל וויא !ה ה ה

 וואס ,אללעם געזאנט אױפ םיר האט דוךאק ךער ווײלע ךער ,פילטען אפען
 איז ציממער איהר ;טיש אשיײפ אין איז געלד ךיא ;וויססק ךארןש איןז

 יף1א אונ אץ־ ווײס דאם ,אלינע פאראגען איז בייא דער ;ט־יער איבערען
 פאראנען איז ךאךטען דאכט, מיר .לןלעטעלין צו לײכט מיר א־ז ארינע

 וועל יף1ה אפען ;אוךאבגע אויןד מיר איז דאם פענסטער פאזע אכןאױךאר
א פארקען אהץטעךישטען איבער ארײן אי־  צו אליבער לײכט זײן סיר װעט ן

 דאפ איןז האפ איהם נאר !ה ה ה פאךטיג איז פלאן' ךער נוא .קלעטערען
 וואלט ער אךער .'שליבענען זײא ער וואלט ניט אז , זאנען געדארפט ניט

 מאתעןי . מעישײק ניט ישוין מיר ער וועט איצטער .פאליצײא אין אוײאווען
.זימלען ר׳ בײא אוויזיט איןי מאך .  מיר האט ער וואס זאך, אנדער אונ,ךיא .

 פרעסלעדעװען ײעלען מיך ער װעט טאמער פידזךען. אױם אויןי איןי ויעל ,ןעזאגט
 ניט ער וועט—נעהמען, איהם פײא וועל איןי װאס ׳רוביל עטליכע ךיא פיר

 פון פאלל איןז ! ה ה ה ה האנד אין מיר בײא זיין וועט ער ךען ;ענען(פ
 ער װעט (וועךטער אפאר זאגען וועל איף .אאיד בין איןז וויא .געלעלטער

. אגעבוגךענער ווערין . .בעטען מיר בײא זיך וועט ער . .  ניט מיר וועט ער .
 האבן איך וועל דאס אונ טויזענדער נעבען מיר װעט ער .הונדערטער געפין
 מיר פאלק״ אטײעךע1 פאר וואס א , .זאקאן אאיךישען פעךדאנלןען צוא

נ זײנען אידען

♦10
♦ אײנצוברעכען ניט איז יחום־ דעם

 זימל׳ס / דאגקין מוישל אז ,פאךגעסען ניט געוויס האט לעזער דער
 ער ,זילבערשטײן ױסף געבעטין האט זימל אונ ,אחתן געװאךען איז זון

 אצערנאווקע הײסט ךאס ,כלה זײן צו מושלען פאר אברױויל אנשױיבין זאל
 דעם אין געזעהען האפין מיר וויא אזו .שרײבין איבער זאל מויישל אונ

טהײל. ךיזעם פון _קאפיטעל צווײטען
 האט מוישל ,דײטיש יף1א בריף אישײגעש אנגעשריפען דאן האט ױסף

 אין ’קט־געשי אןועק האט אונ ,שטײט דאךט וואפ ,פערישטאנען ניט אוואיט
בערדיצעװ )ח״ב( כהן דער
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 ךער פון ענטפער אײן אן קומט איום אוואןד אין מחותן. זײן צו בעךךיצעװ
 ,פערישטאגען ;יט אװאךט האט מוישל . בריף אדײטישער אױןו חתן צום כלה
 .זילבערשטײן יאזעף בױףיצוי ךעם מיט געלאפען אוועק איז / ווײקען מיר וױא
 פײנער אזא װאר ךאס ,ןננטצינןט געוואךען ער איז ,נעלעזען איבער האט ער

 וויא ־, זיך״פעויװאונךעךט האט ער אז / געךאנקען הויכע אזעלכע מיט בריף
I טאכטער געניילדעטע אזא אמח־תן זימלס צו קומט

א דו ;זילבערישטײן איהם צו זאגט ,מוישל ,שעמען דארפען זיך וועםט -
 .עס .ני־שט נאר ״קע^סט דוא אונ ,פח־יא נעפילךעטע אזא האבען װעסט דוא

 ארײן דיר םיט נעהמען וועט ךא : וואךט עהרען ,אפאטיעכע זןין >ועט
 דוא אינ ,הײנע גאטע / שילער פון ,לןלאסם;קער דייטשע ךיא פון ,לײךען
. אדם בגי אין האן א וויא קוקען זועסט .  פון שוין פאל איןז , ה ה .

. !געלעכטער . . 1 ה ה ה מאכען יעמאלט וועט זיא אמינע פאר וואס . . . . 
אונ טאטע דײן וױא אזוי גיךים אלאז כלה ךער צו שרײב ׳ מוישל מיו פאלג

.האבען ניט כזױנות נןײן שפעטער חאטש וועקטו ,זײדע רײן וויא
׳ האבען עס װעט אפנים פאר וואס ער־שטען !ניט איך נןען דאס ,פ־ױ —

א אלטיגק אז״א^־ו־יס גע־שריבען איך האב בריף אײן אז ך  איבעויגעוןעל אונ
 פאר װײזען טאקע זיך איןד וויל צװײטק אוג ;אישוםטער וויא ישרײבען איןי

? ניט װאס פאו אקענער
,זילבערשטײן זאגט ,נוט אזוי איז כןענטענים , זעהםט דוא אז —

 תא לעךינ?ט ווארום אונ .נעלערענט ;יט זיך האקטו וואס פאר טא
? ניט איצטער

פאר ,איצטער נייטיג גיט מעהר ךאס מיר איז ז.אך גאנצע ךיא —
דער פאר װײזען ארויס עפעם הןענען זיןד זאל איך ,מוישל זאגט ,התונה ךער

לה  —,כפרות אױף ענטעניפ(ר גאנצע דיא איך דארף התונה דער נאןז אבער ;|
 • • ♦ האךעריק צי' פדאי ניט נעוויס איז בףװלעך עטליכע ךיא ליב צו איז

.בריף ךעם אויף עגטפער איין אן מיר שױיבט ,גוט י1אז זײט ,ױסף
 בײא טךאכט ער .אננעישךיפען איהם האט אונ נעזעטצט זיך האט ױםף

 אפאט;עכע פאר װאס זעהען צי־ נאקהער אום ,ישױיבק איהם איך לאם :זייך
 פון ראזאצאךאװאױע ךיא זעהען צו ;חתונה דער נאך זײן וועט ןײא בײא
.איז מאן איהר אבאלױאן פאר װאס ,דעהען וועט זיא אז ,ווײפעל ךער

 זילבערישטײן ױסף האט וואך אלע ;װאכען ךױיא פאלאיבער איז אזוי
 פאר ניט אוואךט האט ךיזער ,דאבקין מוישל פאר קע״אצארנאוו געשךיבען
 אונ שרײבען איבער רוהיג גאנץ זיף פלעגט ,?ױף ךיא פון שטאנען

. ־שיכןען אמעק
 אין מוישלען בײא נעזעםען איז ױםף .ווא־ פירטע ךיא שוין איז עס

 קוקט ױםף .כלה זײן צו ןךיף פירטען דען נעשריבען אידם האט אונ ציממער
 םשוגע ווער איך — :פלײצעס דיא מיט ^וועטישט אונ בריף כלהס דיא איבער
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 אוג ,דרינןהןע אויס פײנע אזעלכע ,געדאנכןען פײנע אזעלכע :פריף איהרע פון
 1 פעהלער אךטהאנראפישע אונ נךאמאטישע ,פעהלעו־ גךאפע אזעלבע צו ךער
 : ךא וואס קראננןהײט זעלפע ךיא אױף איז דאךטען :אנךעך־ש ניט איז עם

 שרײפ דא וויא אזױ .פריף דיא אימיצער שױיפט פלײצע כלה׳ס דער הינטער
 פריף זיןי איןז שוײפ :עס הייסט אלזא — ,פלײצע חתנ׳ס ךעם הינטער איןד
 / הארץ גאנצעס מײן אויס איהר גיס איןי ,פעךזאן איגפערןאנטען אײנער מיט

.זעלפע ךאס מיר ענ?זפעךט זיא אונד ,ןעפיהלע ליפעס מיינע אללע .  אונ .
 שאנעס איין נאןי צו דער אונ ,אפרױענציממער פעךזאן י.ענע איז פיללײכט
 אזעלכע מיט אונד .קענטעניסע אזעלכע מיט פערזאן זאלכע אײנע ;מאךכען

.ליפען איהר זאל מען וועךט געװיס ךאך איז געפיהלע צאךטליכע

, ױסף ,הא ; זאגט אונ ציממער אין מױשל געבאנבען אױין איז עס
. הארעװעט איהר ׳ בריןש דעם איפער ,מוח ךעם ישלייפט איהר .  ; זאנט הײנט !.

 אוגהארעװע געהארעוועט ניט האפ אי־ ? אײך צו מיר פעםער איז װעמען
 איהר וועט װאס אונ —,וועגען דעסט פון אפלה האפ איך אונ ניט איצטער

 אװעק האט איהר ױאס ,מיהע גאנצע אײער פון האךעוואױע אייער פון האפען
 ךארף וואס !ה ה ה ה . אפלה וויא ניט מעהר אױך - ? נןענטגים איױף ןעלײגט

 נוט נאנץ כןען איןז אז ,פךאגצײז ךי־א ;עמעטךעמיט ךיא מיט פיזיכןע ךיא אץד
.נעלעכטער פון זיך .קייןד איך 1הי הי ך»י הי ,זײא אן קומען אוים . .  כ־ךינ אט !
. תךך םיר ער טראגט ,ברוךער אגוטען איןו .  אהאלבער איז , ניט אז אונ .

. לױז מא?ט נןערבל .  דאךף מאךןד מײנע אונ געזונד מיר איז קאפףז מײן אונ .
.אנ׳שטרענגען ניט איןי . . ! ה ה ה  ! חלעפען ,וועלט אגארישע פאר װאם ה
-.,קעטניס• אײגגערעךט זיך האט מק .שמענטענים . . . !כפרות אויף . . ♦ 

 צוואנצינ ריא פארדינ?נן דארפען וואם דיא ,.קבצניט ךיא הארעװען לאזען
.שווײס מיט בןאפיכןעס .  שווארצע אללע אויף ראס דארף בראט נאש אבער .

.יאהר !הי הי הי .^הי .
.געהן װיל א־נ פאלטא דעם אן ציהפ ,געשטעללט אװעק זיןז האט ױפף
? איהר גײט הין װאו—
.אהײם—

נ או ? בךיף ךיא -
.מוישל ,אנשרײגען װעםטו—
.ךאןד וױיסט איהר ,גיט ךאןז щ איך—

א ח  ער וועט ,שרײבעךלעך ךיא פון אקבצן אימיצען בעטען וועסט -
. קאפ;קעםז צוואגציג _פאי אנשרײבען .דיר

 אזעלכע שױיפען .קענען שרײפער אללע גיט ? פעטען איןז װעל װאו—
 שרײפע אוועק דעם נאך ״קענען זײא ;אנטרױען מק אלעמען.כןען ניט אונ ,פריף
.ישיתך ךעם םיט געהךגט איך פין ראן ,מהותן צום

דוא )ח״ב( כהן דער
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 איןי בין , נןענען ניט דארף ארייכער ;נעזאגט עךםט דאך האםט דוא—
.ניט יך1א ען(ר איך אונ דוא וױא ,ױיןי אזױ אויןי

 פאר ניט נעהמט ;פעטען גענומען מוישל האט !זילפערישטײן הערר—
.געלאכט דאם האפ איןי גערעדט' ערקט האפ איןז װאם ,איטגוט .  , זעהט .
.בריף דעם אן מיר שיײפט .  ♦ ־שי״קען אװעק היינט איהמ מוז איןז .

.לים1ח פקור אויף רופל חי מאל צוװוא ניפ—
 וואס : זאגט אונ א־ױגען ךיא געגלאט׳שט אויס איהם אױף האט מוישל

 איהר ? הו״לים כקור יף1א רובל דרײםיג אונ זעפם געפען זאל איך ? איהר זאגט
. דאם לאכט

т : ״

 ?יר האט וועויטעו דיא מיט , גיט ניריף כןײן איך שױיפ ךעם אן—
. גײן ארויס נענומען

 זעהט ;פעטען גענומען ישל1מ האט ,בעהן לאזען ניט אײן־ װעל -איןד
 טאטע דער אונ , ניט געלט לןין האפ איןד אז ,דאןד ווײסט איהר ת1רחמנ האט

 איך קען אזוי װיא .איאהר תפל .דױיא ניט מעהר הולים פקור אויה גיט אללײז
? געלד פיל אזױ נעפען אי־ייןד

/ לעאן פרודער מיין פייא ליגט נדן דיינע ;ױםף זאנט ,מוישל הער—
 געלט רײנע פון געהמען אראפ ער זאל וזתונה דײן נאןי אז אצעטעלע אן ישױיפ
. חולים כקור אויף רופל חי מאל זיװײא

.געלד פיל אזױ ,מיר איז וױיא אוי—
 װאלט טאטע דער אז ;ױםף זאגט פראפיט פייא ךאך איהר פלײפט אלם—
.טײערער קאםטעןז איהם ךאך װאלט ,לעהיער ךיר פאר האלטען .  אגוטען .

I טאג т

: האנד פארן האלטענדיג צו איהם מויישל זאנט ,ניט גײט !נײן נײן—
•' אצעטעלע געןען אײןז װעל איך

 פראםט אױף אצעטעלע אנגעישריפען האט ,געזעצט זיך האט מויישל
♦ זיפץ אפיטעךין מיט ױםפען נעגעבען האט אוג איךיש

 אללײן מיר לאז נאר ;ױםף זאגט ,ןריף דעם שױיפען‘ איך װעל איצטער—
.ניט מיר שטער

 אנ־ האט אוג נעזעצט זיך ער האט ,געגאנגען ארוים איז טוישל וויא
 זײער פון נערעדט ארײן ער האט פךיף ךעם אין .צעךנאװקע דיא געעזךײען
 זײא אזיוי וױא , פרױא אונד מאן פון פפליכט ךער פון ,לעפען עהע כןינפטיגען

 אײנע איהנען פייא האט טהעמא דיזע .?ליק װאהרען צום בעלאנגען ענען(נו
 צו־ם שטאפף געגעבען איהנען האט וועלכע , העךפארגעפראכט פאלעמיק
 ? װאס :זיך צו ער רעךט ,געענךיגט האט אז.ער .כךיף יעדעם אין שױיפען

 פיללײכט ’ .יע ? פריף איהךע פון אןייפזעטצער צום וועלטער אפאר שױיפען צו
 איהם עםקומט פעםער; נא־ איז — אלןאמעײע, פי־ן דער קומען ארוים וועט
 רעטרי]על ךאפ האפע ״איך ;אז;ײ צ־ שרײפט גײער^ער לײךיג ךעם פוםטײאק דעם

עררטטען )ח״ב( כהן דער
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 בריפע׳ איהוע /טלײבט;עמאנד ברויט דער שילטערין ךען הינטער :״עללאטהען
 — שרײבט ברויטיגאמס ךעס שולטעךין רען הינטער ;עמאנד היער וויא ,זא

 נ־׳עננק נעגיױער אײנאנךער . יעמאנךע בײדע דיא דאס ,װינשען צו וועךע ״עס
 קאפיםטז ךער וויא זייטע צור אױפזעצערין אײנע כןאפיסטין דיא ווען .,,לעךנען
 געישיבטע ליבענם שאנע ךארויםאײנע קעננטעזזא האט׳ אויפזעטצער »אײגען

.,ענטשטעהען״
 ױיגמגלינ זעהר בין איך ,שרײבען געענדינט האט על אז ,ער זאגט ,א -

 דיא זעהען געךין ישױן וואלט איןז ; בריף איהלע שלימנט ̂עס ווער וויםען צו
.בריף ךיזען פון אנטװארט . ;מײךכען אױננעס געװען וואלט דאס אז ,א . . . ! 

 פאהלען־ ,װאגאן אין געזעהען האב איך וואס ,פרײלײן נאןי,יענעם !נײן נאר
 וואם ,אדעלכע לןליגען צו ז_ײן 'שװער מיר װעט , גרינבוים מיט זאממען צו ךיג
 בין אזויי , בריף ךיזע פון עגטציכןט בין איך וויא אזיױ .ליבען קענען״ זאל איך
 צו אזיוי מיןי האט זיא .ןנראציע יענע פון , אנאמ;עזפיזי יענע פון ענטציכןט איך

 פעך־ ניט איהר קןען איןי אז ,אײנדריק אײן י1אז מיך יף1א געמאכט ,געצויגען
 מען דאךף װענען ךעםט פון פערגעסען... ניט איהר וועל אי־נ״איך געםק,

• לעךנען כןענען ךיזע
 זאגט ,כאךטיג #ויץ איז בריף ךעל —.מויישל נעגאנגען אריין איז עס

 שװעסטעױ רײן ׳מיר ;אג ,שרײבען איכער זעצען זיך ענםט(פ דױא ,יאזעף
? בריף ךײנע לײענט לאהצע

? שרײבען נןען זילבערשטײן יאזעף אז , ניט וויים איןד : ןאנט זיא ,נײן—
? ןיא לײענט ןריף בלה׳ם דיא אונ—
 זיא . ניט זיא לײעגט מעהר ;געלײענט זיא האט בריף עךסטע ךיא—

 דער װאס ׳ יקראגק איז זיא אונ דאנעט פאר או: צארעט פאר איצטער איז
 אין זאך _קײן איהר ליגט , שטײגפעלד אהרן מיט טאן ניט וויל פאטער

. ניט זינען
 פערזאן יענער מיט קענען װעל איןי :ױסה זיןי בײא טראכט גוט איז ראס

.אונגעשטערט גאר כןאךךעספאנךיךען
ךער  דער : מױישל זאגט ;אריין זאל אין געבעטען אײך האט טאטע -

. שיד־־ ךעם װעגען מאמען ךער מיט ךאךטען זיך װערטעלט טאטע
.זאל אין געגאעען אױין איז ױסף

 לאז :פײף זײן לײכערינךיג זימל אפ זיןז לופט , ױסף זאגען לאז אט —
 ביזט דױא ױםף ? ת1מ'שןה אבוז מיט אישידוך טאן מען דאךף ,ױסף זאגען

 ? אקאטליכןאניע מיט אישידוך טאן לאןען אלאפ זיןל־ װעסטו ,טיוהס יסער1גר־א יך1א
? שטײנפעלד אלקע אײן מיט וויא אזוא אט

ך י א  קוק איך אז ,ױסף ט;אגזז ליכטיגכןײט, דיא זאגעז אײך װעל -
 ווטאלאי נא מיר גיײא שטײט יחוס אונ ׳ .קלן דעם יף1א נאר א^ירוןו אין

 ז_יײ :פארטיע פײנע אגאנץ איז שטײגפעלד אהלן מיט װײטעל אונ .פלאן
זוהן )ח״ב( כהן רער

— 160 —



 דזײנט איז אלײן אהק אונ , אנןלוגער אונ אנעבילדעטעל ,אלמדן איז זולן
.פאמיליע פײנע אגאנץ פון ישטאמט אוג פאךראךךק אגרױסער

זעהקט אט :^עלא?ט פאנאמלעל שוה פרויא זימלס זיך האט !ה ה ה — ׳
♦ ױיד מײנע זאגען אלע ,זיטל

אנדערע נאך אונ געזאגט אזוא אויך לעאן מיר האט ךאס אמת, —
.אציפעלע וועךט ניט מיר בײא איז רייד אײערע אלע נאר ;לײטלעך ױגגע

. שעפטעלעס ױבצע שמערעלע ר׳ .  ריבצע שמערעלע ר׳ ? ®אלישטײקט דוא .
 געווען איז װאס ארקען אשטיכןעל םיט מחותן .קײן זײן ניט כןען שעפטעלעם

־שרה? ,העלקט דוא , אשנארער אוגז פײא
 זאבאצעםט װאפ פעוצװייפלוננ אין שרה שרייט !גאט מײן גאט —

 זעהסט דו ? ניט גאר דיר אלט לעפענדיגע די פאר אונ ׳טויטע די פאר נאר זיך רוא
 אויפעךםטר ךער אז אישאטען/ וויא אוים װײזט . ;־. _קראנק איז לאהינקע וויא דאך
.האפען רוזמנות ןאל .  צוא דאס דואכןענסט ,אטאטע ךאס פץט דוא אונ .

.זעהען .  ׳ דעם טאן ניט וועסט דוא אז געזאנט אלײן מיר האט לאהינקע .
•'( י י ז .שטאלכען זיא װעט שיחןי

. זיף זיא האט פאללנאפעט אהא — . .  אזעלכע אויף ניט קוק איך !
 איף אוג אפלאטע װעךט דוךעם ?ויט ליגיעס איז םיר ײא3 . • • גאלישקײט

א פעךשווארצען ניט השלום עלױז טאטען מיין װעל  ־ יעגעם אוייגען״אויף ך
ь ? װעלטער איךישע ,שרה ,פאלשטײםט דוא ,עולם

 אימגר פון ; ױסף זאגט ,טהוט איהל װאס זיך פעךעננןט ,זימל ר׳ —
V י װאס״• וױיקט ווער קומען אלויס ושלום חם מןען פןאפךיז

 :פיפנןע דיא נןלאפענדיג אויש זימל זא^ט ,ױספקע ,צוא העו —
 יךעם װיא גאר ךאך מען העלט דוא וויא םוקצינןעס נעישטודילטע אזעלכע
 , איז'_קײן טאטע _קײן אז אוים דאך קומט פלידער אײעלע פײא .נןאטער
 נהוש כןײן איז יחוס אונ ניט מאמע _קײן איז מאמע _קײן אונ ניט טאטע

 1 האפ אי־ .ניסט גאל װײטער גיתולה אישײנע פון נאל האלט איהל — ,ביט
 ' .טאטען רײן יף1א פאחאזע פיזט ,מעניש אישטיכןעל פיזט דוא געמײגט פױער
 פעךךרײט גאר ךיר האבען פלאנצײזישע ךיא פיללאך ךיא אז איך זעה ;נלסט
 1 ?גר זאלגען/.י♦ צוא ניט שוין איך האב מויישלען מ״ן פאר $ט מוה. דעם
.זײךע זײן וויא גלײך ,גאט צוא איך האף ,זײן װעט

,(דיף בעט איןי זעה ,טלעלין מיט שרה אנגעהײפען האט ,זימל —
\ .קראנק טויט נעבעך איז זיא ,לאהצען אוגזעל איפער רחמנות האפ

.געהן איבעל וועט ״עס ניםקאשע, — . '־שפרות ליא ארויס וועט .?גס .
.געזונך װעלין זיא וועט ליפע פון

? ח״ו שטאןבען װעט זיא אז ,זײן וועט װיא אונ —
 ליבצע שמעלעלע ל׳ פאטער מײן וועט ,'שטאךבען וועט זיא אז —

פאר איז דאס װאס פאלשטײסט דיא ,?גנטפעגען איהל גײן ש.עפטעלעס
אכבוד 11. ()ח״ב כהן דער
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 װעט אונ מןגלה של פמלידז פאר פאךשטעלען איהר װעט ער אונ איבוד
 איחו־ פאר אקלפן פאר געגאגגען איז וואס אײניהןעל מײן איז ךאס אט :זאגען
.ז״רען ; ? פאו־שטײסט דוא .

 טאכטער אײער אז ,ױםף זאנט ,זימל ר׳ ,לעכט איז אײך בײא אוג —
 איהר זײט ,איךעע מישוגענע אי;ער פאר אקרבן פאל גײן אונ 'שטארןען זאל
ליא פאר .קינרער זייןןרע געװען מלןריב האבען װאס דיא פאו־ בעסעל ניט ךאך
? מולןי זרה ךה1עב

 אײערע אז וױיס איןד זימל »א?ט ? ריידען דיר מיט איןי זאל וואס —
 ישתישיב מה ודע :־שטייט דערױף אףיף ,אתירוץ אלעס אוייף האייען חברה

׳. לאפיקורום
 אויעק ניאךף ׳ דיך בעט איןד זעה ,שיה װײטער זאגט ,זימל —

.נןאפריז ךיין
.אאידינע וויא מעהר ניט פיןט רוא ? רײרען ךיר מיט איך זאל וואס — . .

.פאךלאזען אסןי שכל װײבעךשען אײער אויף ךך רן>ן מען .  גײא דוא .
 דין איז דאס ,ךינסטמאדען ךיא מיט טאן צוא ךאךטען האב ,רןך אין

.מי־שען ניט זיך דוא דאךפשט אשידון־ פון ?גױן אײן אין ווײטעו אינ געישעפט . . 
.אאידיגע וױא ניט מעהל ביזט דוא לען״

 ארױם איז .עם ,כןאמער זײטיגען פון טהיר ךיא .ג;עפינט זיןי האט ;גס
 ?לאס» זעהר געזיכט דאס ךאק, אמאךגען געטואגק האט זיא׳ לאה״ מינע
 ארום. איהם נעהטט זימלען צױא צוא גייט זיא .פוךוױינען יט1ל אױגען ךיא
:׳שטימע אווײנענדע מיט ?א?ט אונ

א וואס טהוא ,זיך ;זלבארם ! ע(טאטי'נר ,טאטע — ״ .ליןי בעט מאמע ך .
 פול געוואךען אויגען דיא איויך איז ױםפען, בײא ,נעװייינט האט שרה

 אויף געריהלט װאר זימל אױך ,םצענע דיזע אז־יף קופןענדינ טלעלין מיט
 ךאם איז : פלײצעס דיא מיט ,קווע^שט אוג שטײט ער ענךיג'.(קוכ’ איהר

 אטאטען ײא3 קומען זאל אמײךעל אז ,פאלצײטען "געװארעןי' געהעךט
!אחתן פעטען

 װײטער׳ ^אט אוג ךיא יף1א געלאזען אראפ זי־ האט לאה מינע״
 ... .1!ךיןד .ערבארם ׳ לעבען מײן מיר רעטע !טאטיגקע בעטען:״ גענומען

א יב1א .לעבען אךיבער ניט דאס איך וועל ,ענטזאגען מיר װעהט "ת

א זעה ;שלה אגעשרײא ניט ! זימל — - ..קינר אונזער אוועק רןילעסט ת
 געגאנגק ארוים איז אונ זימל ;ינטפערט ,זײן מישב זיןי וועל איך —

. זאל פון
 איהר אין געפיהלט ארײן איהר האט ,לאהצען אויפגעה״בען האט שלה

 ארױם איז זילבערישטײן יוםף .געחליפעט בײךע דזאבען זײא ,ציממער
 בעשלאסען,.. זיך גיײא האט אונ ,פעוועגט העההט הויז זימלם פון געגאנױען

אז )ח״ב־( כהן דער

— 162 —



— 163 —
 דיא רען ;פועגען ניט כןינעם בײא .ער ױעט אשיז־ון־ פון ארט דעם אין אז

• לײדענרען ליא פין וױיטאג יעם ;יט פארשטײען מענשען זײטיגע

I I .

.געייק מקדש
 זיא האט •ציממעו איהר אין נעפיהךט ארײן איהר האט שרה וויא

 האט פאטעו דער ׳װעךי^ ךעכט וועט .עס אז ,טרײסטען גענומען אידזו
,לעןען לאזען ניט איהם וועט זיא אונ ,זיין מישב זיןד וועט :געזא?מ
 איהר זאל זיא ,געבעטען איהר דןאט לאה מינע ;נאכגעןען זאל ביז,ער
 געוןען איז םצצנע פױעױגע דיא ךען ?נרהאלען׳ זיך װיל זיא ,אלײן לאזען

.אבעט* פון װאר דאם •. געגאגגען ארויס איז מוטער לי .ישװער צוא איוזר פאר
 װאו איפעךלענען גענומען זיןד זיא האט ,אלײן געפליבען איז זיא אז

 / בעדײנלןען זיןד וועט .ער : נעזאגט האט פאטער דער .איהר מיט האלט .עפ
 ליא ;לאגע ןןואנכןליבע סיץ אונ בעטין מײן געליחרט איהם האט װאהךישײנליך

 ׳. גוטען.עךפאלג האט ראטה מרקוסעפ :געוויךכןט איהס אױף א־ויןי האט מוטעו
 , װאךט נא זיץ זאגען פאטער לער שוין װעט פליה מאךגען ,האפפע איך
 אונ'־שיק פאלינען צוא אװעק איך לייף דאן / גליכןליך מיר »ײנען דאן אוג

. נאשליכט פרײליכע ליא מיטטהײלען איוזם וועל אונ איהם נאןי אליבער
♦ געווארען ןננטישלאפען זיא איז געדא^קען זיפע אזעלכע מיט
 בײן זיך 'שלןראןכןעט מע אז אחלום דוךך זיא העךט נא?ט מיטען אין

 שוץ װארען הױזע אים אלע ,אולר אישם .יעמאלט וואר .עם פעגםטער.
 געברענט האט עם ;ליפטיג װאר ציטטער אין איהר בײא .איימעשלאפען נוט

 אין זיך עט(שכןראפל מען ,אהלום דוךך וויא הערט זיא .אװאנט״לאמפע
 אױין שטע?ןט מען ,אשויב אךימענט מיט אױם ישגײדעט מען ״ פענםטער

 האלב געװען איז זיא וויא אפ, זיך דוכט איהר .אפ נןײטעלט מען ,אהא^ד
 אין זיא קלעךט ,נוא — .איהר צוא דאם געהט מרקום אז פעך׳שלאפען

 צוא דיךך זיןל איהם מיט געלעגע^הײט גוטע האבען איך וועל אט ,חלום
 ׳ גוטען.עךפאלנ האט ראטה זיין וויא ,/נלצאהלען איהם וועל איןי ;רײדען

.האפנו^ג גוטע האבען שוין ^קענען מיר וויא
,אױפגעחאפט זיך האט זיא .פענםטער דאם אויף האלטיג זיןד רייסט עם

 ,טיש ךעם איויף ישוין איז יפר ,פענםטער אין א־שופ גיט אימיצער זעהט זיא
 םאמענט אײן געדױעךט אללעם האט דאם ךילע. רער אויף שיוין איז אונ

 אױק וואלט אנןאץ וויא ,נערויש נןי־ין געמאבט ניט האט ער אונ »)ךגע(
ציממער. אין

 געטאן אחאפ זיך האט אונ ,שךעק פון אגעשלײא זיא ניט !אי —
פון )ח״ב( כהן דער
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 )זיא !! לאטעוועט :אנעוואלד מיט ציממעל איחר פרן ארוים איז ,בעטיל פון
♦ אמאךגעניאק( ןיןד אויף געטראנען האט״

 אמואלדיגער ךרריסען פון הערען געלאזט זיןד האט מאמענט דעם אין
 ךיא פין זיך האבען שטוג פון מענשק אללע פאז.אר! ! פאזאר :נעשלײא

 ,ךרו־יםען געטאן אװאךף זיןד האבען אונ שרעק מיט י?געחאפט1א נעשױיען בײדע
 אלױס איז װער אונ בגד אויבער אײן זיך אויף געװאךפען ארוף האט װער

 ,גװאלד :נעשרײא לאהצעס אז געםײנט האט מען .נעגל״טזע גאנץ געלאפען
 זײנען פאר דער ,געישךײא ךרויסיגען צום צו ךאס זיך י טראנט “!ראטעוועט

 געזעהען וױרכןליך זיןד האט ה־ויף אפען . דרויסען געלאפען״ אללןג
. פײער אפלאם

 ליכטיג .אלליין ציממער לאהצעם אין נעפליבען װיילע ךער איז באנךיט ךער
 האט ,געמאלט ניט שהױת כןײן האט ער .וױיסען מיר געװען,װיא דארטען איז

 ־שליסעלעןו׳ אגינטיל געפונען האט לןםסען/ קאפפקז צו ריא אוגטער געגעבען אזוך
 פון םופלאדציג אײן געעפינט האט ישליםעל לןלענעךען דעם גענומען האט

 האט ,אסופלאךצינ נאןי געעפינט האט ער ;געפונען נישט האט ,טייש ^ױיב
 / סופלאךציג אונטעך^טען דעם געעפינט האט ער ; געפונען ניעזט אויןד

 צחאלומען לאש זײא האט ער אנגעוואךפען בילעטין פיל געווען איז ךאךטען
 האט אונ פעךפונךען האט ,שגופפטוך’ זיין אין געלײגט ארײן האט ,גענומען

 ךאם תרך געוואךפען ארוים גלײך שליםעלעך דיא מיט נענומען זאממען צו
 אונ אטאוואריישץ אימיצער גע־שטאנען װאהו־שײנליך איז דאלטען .פעגקטער

 דוךןי לױפען געלאזט אױןד זיך על האט דאלויף נלײך .גענומען צו דאס האט
 אונ ,געהן צו אלאג לײכטער טאקע איז טרעפ אויף וױילע , טהיר ךיא

 וואפ ,מענשען ךיא פון געדראנגע ךיא חלף ,גערעבענט על האט צװײטען
 זיןז װעט אוג בעמערקען ניט .קײנעל איהם װעט צוריק אוג הץ לויפען
. מאכק ארויס

 האט לאהצע ווײלע דער . סעקונךק אײניגע געדויעלט אלס האט ךאס
 א?לאם< ןױרקליד זיך זעהט ךאלטען אוג ךרויסק לו־יפען אללע אז ,געטאן אקוק
 צי לויפען לאזען צו ,טאן דא זאל זיא װאס ,נעװאוםט ניט גאר זיא האט
 אבעל האט זיא .גנכ ךעם חאפען שטוב אין רופען צו אךעל ־שליפה דער

. !צוריק ליויפט :שרײען גענומען גלײך . .ראטעוועט . . .  פײא זיינען גנגים !
 מען האט פלאם דעס .צוליק לויפען געלאזט זיך האבען• אײניגע שטוב! אין אזינז

 ,אנגעװאךפען ישפענער מיט שטרויא אקול גיװען איז דארטען :אײנגעלאשען
 אײן מיט פעלגאשען גלײך דאס האט מען נאל נעבךענט; האט דאס אוג

.װאססער עמער

 על איז ,טלעפ ךיא פון לויפען געלאזט זיץי האט זוליק דער גישעת
 גלײןז האט אונ ״קענט ךער איהם האט װעלבע ,לאהצען געלאפען פעךבײא

גענוםען )ח״ב( כהן ךעל



. גנב ךער איז אט :נענומען'שױיען . . : איהם חאפט ! . .  אידט לאזפ !
.אחייס }יט . . !

 נעריםין ארויס זיך ער״ האט ,טרעפ ךיא אויף נעחאפט איהם האט מען
 וױיטער איהם םען האט אבער אונטען ;לוייפען ווײטער געלאזט זיך האט אונ

.אויבען געשלעפט ארוייף איהם האט מען אונ נעםאןט
א פון א, דער װאךעןי װעלבע ,מענשען הױז ך  אקעכין׳ גײיען איז ב״

 אויןי װארען ^עס ;שטוב אין אמאלציק אאינגעל ,אקךיםטין , אהויזמײדעל
 ניווען איז אויך ;גענעכטיגט דאךטען האבען וואס ,פלעכםער אפאר ךאךטען

 מוישל אונ שרה ,זימל . װײב זײן מיט אאיד דװאךגיק דער בײא ךער
. אתנאים יף1א דאן ווארען זײא ;הױז צוא ניט וואךען

:גינומען'שרי;ק זייא האבען ,גיישלעןט ארוף זוליק ךעם האט מען װיא
אירט זאל מעז !זײטעז ריא קײלען צו איהם לאמיר !מלײדען איהם לאמיר

*г т й ען פ,ן אנ ־ ־ ־ ־ ' V לא־ען אוועק ניט י
 ווילכןעס׳,קאצערעס/ מיט שלאגען גינומען ישוין איהם דיואבען װײבער ךיא
 בעטען, גינומען זיך האט זוליק דער .אלארם מיט ,אגעישױיא מיט ,פאמעלעס

. שולד־יג ניט איז ״ער ,שלאגען ניט איהם זאל מען
 דער ביז טאן ניקט איהם זאלט איהר ,לאהצע זאןט ,אויף העךט —

 , פאליצײא אין געבען איבער איהם ען(פ טאטע ךער .קוטען וועט טאטע
גאר איהם איהר זאלט טאטען ךעם אן ;זיין מןיחל איהם נןען .ער אונ

. איהם היט אונ צו פעפט איהם האלט וױילע ךער .טאן ניפט
 געפראכט גלײןי האט מען .אײגער זאנט׳בינדען איהם לאמיר טא —

 האט י ׳ בײא ךער זײן געוועלט ניט האט לאהצע .ביונדען צו איהם שטךיק
 קט:שמע ךא אז ,געטאן אקוק ךא האט זוליק ךער .געהן איויס גיוועלט זיא
 זוקט װעלכע ,פאליצײא אין געבען איבער געוויפ איהם וועט זימל ,גוט ניט

.לי?ט מיט איהם.וויא .  װאסזעלינ עצה דער אן מאנט דער ז.יך האט ̂ער .
 שזעליעזא קוי :זאגט אצײט איז אט.עך?ט — .גיגעבין איהם האט בריל

 יװאו ,’צימער פון טהיר צום געטאן אוואךף זיך האט ̂ער . גארגאטשא פאקא
 אונ ,קניע ליא אייף .^עשטעלט זיך האט ער .גײן ארײן געוועלט האט זיא

 ,גוטע :שטימע אציטעךנךע מיט אונ אגעװײן מיט ?עטען גענומען זיך האט
 מײן איבער רסמנות האט ,אײך בעט איך :.ער זא?ט I פרילין פארמהעךצינע

 נוישע אין איבער ניט מיך גיט ,איהר.קאךמילעץ בין איך וואם מוטער, אלטע
״ . זובען ארום מיך איהר,קע^ט ,גגנגט ניסט אײך בײא האפ איך ;הע^ד

, נעקוקט ארום זיך האט ,צימער איהר אין ארײן איז לאהצע מינע
 אקוק געװאלט האט זיא .אלט אײן יף1א אלעס איז .;עס ,גיזעהען זיא האט

 אונ ו געפינען גינןענט ניט שליסלעך ךיא זיא האט ,טייש שױיב אין געבען
 רא ,נעלאזין זײא זיא האט װאו ,מאנען ךער גיכ־ןענט ניט זיןד האט זיא

.נעפונען ניםט איהם ב״א מען האט ,זוכען ארום איהם נעהײםין האט
איהר ״ב(ח) כהן דער
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 בײא האב איןי אז ,פרײלין באך?סעךציגע גוטע דאןי, ןעהט איהר —
 אונ חולים בקור אויף אפינ?אונצװאנצינעל אײןי נאט .גענומען ניפט אייף
 איך האב מעהל איעקאטערינאווסקער; נאןד זילבער רײנע אחבל אויך איז אט
«לויז מיף לאזט אוג $יט

 געהאט האט זיא דען ׳ בעטען זײן פון געךיךט געװען איז לאהצע מינע
 אז אונ ,נעלד דיא נעמען װעט זיא , געלןיכנט זיך האט זיא .האךץ אנוט
 אוועק איהם זאל ״ער ,בעטען איהם זיא װעט ,קומען װעט פאטער ךער

 זילבער אלטע פון )אזאמלוננ( אקאלער^ײאן געהאט אליןך האט זיא לאזען/
 איהרטרעפען ?לעגטזיך אז,.עס אונ ,מטןעות אלטע פלע?טזוכען זיא נעלד,

 הײ;ט .בעטען פלע^ט מען מאם ,געפען זיא פלעגט ,מפןבע אלטע אײן
 איהם זיא האט ,תבל זילבענער אלטער אײן גיקומען פאר איז איהר אז דא

.גער 25 דעם מיט זאמען צוא האנד אין גענומען ^ערן
ע געזאגט איהר זוליק דער האט ,געלד דיא איהר לאנגענךיג ךער  ךז

:שאלף אונ הליןד װערטער
! וישראל משה בדת זו במטכע לי מקודישת את הרי —

׳ געזאגט האט .ער װאס ,שטאנען פאר גיט וואלט אײן האט לאהצע
 דיא אידען ךיא .מיט ךער מיינט .ער וואם געװאוסט״ ניט אויך האט אונ

 פראםטע געװען ךאך זיינען ךװאךניק דער אונ מאלציק ךער ,פלעפסער
 ניט האבען זייא אבער ,איז דאש ױאם געװאוסט האבען זײא :מענשען

 געמײנט האבען זײא .האט ךאם בעךײטונג אװי?טיגע פאר װאפ ^עװאופט,
. געישמײכעלט צוא נאך האבען אונ אגלײכװעךטעל איז ךאס

 האט , טיש דעם יף1א געטאן אשוואו^ג זיןי װײלע ךער האט זוליק ךער
 דער .אךײן פױער איז .ער װעלכען דולך ,סטעל:פענ דעם געליסען אויף

 איהם האט זוליק רעל נאל ;איהם נאך געטאן אװאלף זיך האט ךװאלניק
.ליהלען צוא זיך פלוביל :װאינגה מיט זא?ט אונ מעסעל ז״ן געוויזען ׳ .  איך .

 אזינ ,געלוקט אב זיך האט ךװאלניק רעל .זײט אין הע?ט דעם אלאב לאז
.פענםטעל דעם תלך געלאזען אלאב זיך האט יענער

;זון זײן אונ פלויא זײן מיט ראבקין זימל אױין איז מאמענט ךעם אין
 אהעלישען מיט זא?ט אוג פענםטעל אין בעוױזען גלײך זיך האט זוליק ךעל

 אײןי האט בליל זעליג .ישוועל מײן זיטל, ל׳ אײך, נאפט אגוטע :שמײכעל
 אײןד האט אט — ,געוואלט ניט איהל האט ,'שטײנפעלד מלקוס ^ע^ךכ^ט

 ?גל קאט וועלטעל דיא מיט .הוהו יענקעצקע אײךים אײן נעשיקט צוא גאט
• פערישװאונדען איז אונ פענםפזעל פון געלאזין אלאב זיך

 אײניגע פעךבליפט שטײן געןליבין זײגען שלה ?לויא דין זיטל״אונ’
^ל .סעקוגדען  געווען ךא איז װאס על: פךעגט (זיך צוא געקומען איז אז

? אמעשה ®אל
דא )ח״ב( דעכהןר
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 ני$מ האט ״ער נאר * זוליק ךער הוהו, יענקעצקע געווען איז ךא — ׳
• ;עגנבט

? איידעם ? #וועו :מאנט דער ^עפעס ערײ האט װאם —
. אײניגע זאגען ? װיים ווער —
 אײנער זאנט אגלייכוןעךטעל/ אױף ,לאהצען געװען מכןד׳ש האט ?גר —

.י פלעןםער דיא פון
 נאך איבער מיר זאג :'שועכןען מיט זימל שוייט !לעדקוטו װאס ! הא

!גלײפווערטיל ניט.קיין איז אמאל...דאס
 האט אונ ,יענער זא;ט ,געלד געגעבין איהר האט .ער ? איך וױיס

. גאנצען אין את״ ״הרי געזאןט אב איהר
 גיזעסין איז וועלכע ,לאהצען מינע צו בעװעגט העכ?וט צו גײט זימל

. האנד אין געלד ךיא געהאלטין נאך האט אונ טומילט צו יויא
 .פון זיןי אויהעוי זימל זאגט ? לאהצע ,געװען דא איז װאס —
. בעוועגונג
 בקור אױף פי^אונצװאנצינער ךעם אט געגעפען מיר האט ;יר—

. איז לאזען איהם זאל איןד אום ,חולים
? ארובל .פאר ךאס איז װאס אונ—

ס ךא  איך / גט:נעזא האט,עפעס אונ נענעבען אױך מיר ?גר האט -
.װאם ניט וױיס

.ןנןר דער אן געוואךפען אראב ניט געלד ריא האסטו וואס פאר—
1 גזלן , .תינף

.אװאונךער מיט זיא זאגט !;גךד ךער אן געלר דאם וואךפט ווער—
 שיײען גענומען זימל האט ! מיר איז וױיא ,מיר איז װייא אי.י אי אי—

.אונגאקליןד זײנען מיר :לןאפןש פון האאר ליא זיך ױיםען אונ . .  ביזט רוא !
I לאהצע אונגלי־ןלין־/

 פאךגעםען געמאננט איהר האט ןימלס אויסגעשלײא גװאלז־יגער ךיזער
וואס ,צוװיסען אום מוטה געפאםט האט זיא ;שיעק פרלעלינען איהךען

.נעטראפען דא זיא האט או^נליק ^רויפער אזא פאר
,ניט פארישטײא איף ? אונגליק פון תא ^ךעדסט וואס ,טאטע—

. רעךםט דוא וואם
 יענקעצקע הײנט ביזט דוא אז ,ניט אונגליק איז.קיץ ךאס ,-שטײטס

וױיב! דצהוס
 ךיא אונ שרעכןען מיט אויס זיא שרײט ■' טאטע ,דוא רעךסט וואס—

.דובאם געשטעלט איהר זיך האבען האר
א—  אוי ,געװען מקך׳ש ךיך האט !װײב יענקעצקעס ביזט ח

! מיר איז וױיא !־ מיר איז לוייא
 גיט דאןי איז ערי ,פלה זײן געװען ניט דאך בין איך ? י1אז וויא—

געװען )ח״ב( כהן דער
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.חתן מיץ געװען . .געכןענט ;יט מאל גןײן גאר איהם האב איך . ' .  מען .
.שיתןד אזא װעגען נערעדט ניט מאל נןיין האט .  ׳טאטע, ׳זיך צו קום .

. ניסט גאר איז ?נס
. גאר איזיניט ״עם— . . ! ט ם י  מען , כלה רףן זײן ניט דארף מען נ

. חתן זײן.קיין ניט דאךף .  גיט מען אונ את״ .הךי :נאר גט־זא מען אז .
. װײב זײן ?יזטו ,פאיפאללען איז אמטבע

 ניט ןויל איך :זיא שרײט ? צװינגען מיר מען נןען 'וויא "-אבער י
 זי-ין דען קעןי ? נייטען מיר דאס קעןיווער !פאו״אמאן זוליק ידעם יענקעצקע

? נװאלד מיט אשידוך
. ,עךד דער אן געלד דיא טאן אװאךף געזאלט תא האקט—
? פאר דער מיר קומט וואס ,נעװאוםט ניט האב איך אז—
 גײא דין ךער איז אזוי ,מיינע טאכטער פאללען/ פאר איז—

. איךען אונס
 מיט זיא שלייט !אידען אונס בײא ךאס איז רינים אזעלכע אט—

 זיטצען געפליבען איז לאהצע ! מיר איז וױיא ווייא ,ווײא אוי’ ז ױאיטה
.טועףן מיט געגאסען זץ־ האט ,#טילל

 אנגעכןלאממעךט זיך האבען לאהצע אונ פרוייא זײן שרה אונ זימל
 דער ווארען װאפ ,מענישען אללע . נעוױינט ביטער האבען אונ אײנאנךער

.פצענע אשךעכןליכע וואר עס״ .געװײנט ;אםעךליך אויך האבען בײא
 ן געוױינט אויס גוט ןיך האבען זייא אז ,אחם שטונךע אהאלבע אין

י :זימלען צו שרה זא?ט
ר,— די א  דײנע מיט געפיהךט אױס האסטו אט ! יחוס ךײנע ’,זיםל נ
.גאוה משוגענע .  ,אײךעם אײן פאר שטײנפעלד מארקוס געװעלט גיט האםט .

.מיר איז וױיא י מיר איז װײא אױ .הוהו יענקעצקע איצטער האפטי . . ! 
 !געכןײלעט איהר האסט דוא שעפסעלע. ארעמע אונזער לאינקען יף1א׳קוק,גזלן

. ׳. אנךעךער .קײן ניט זימל/ דוא, ׳דוא . .
• .קיגד אלןלײן וויא כליפען אונ וױינען גענומען האט זימל

? קלאגק־ אונ װײנען אבאפע וויא געזעטצט אװעק זיןי האםטו וואס—
.העלפען ניט איהר וועלק טרעךין דײגע . . לויף . . .טהוא .  וועלטען .,קעהר .

.נןינד אומער ראטעװע אונ
? העלפען מיר щ ווער ? לויפען איןי זאל װאו—
 בעט (פיס ךיא צו איהם פאלל ,יענקעצקען צו ,נזלן דעם צו לויף—

.גט געבען איהר זאל .ער ,איהם בײא זיך . .  פרעג פרײנד, גוטע צי לויף !
.י ניט הלום נאר , עצות .  נעפיהךט ארײן פײגעלע, מיין איהר, סט:הא דוא .

.יס1אר איהר שלעפ / בלאטע אין . .גייא אונ געלט געהם . . .
ךז ־ א  זאנט ? נאכט מיטען אין נײן איך ;אל װאו ! מיר איז ווייא אונ -
• כ^־עכטץ אביטעךין מיט זימל

עי .)ח״ב( כהן דער
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 געלד פיל וױא פךעגט אונ שליםעל ךיא בעט לאהצען צו צו נײט ער
.ךא האט

 זיא ןגגטפעךט ,זײן דאךף רובל פעןציג הונד־עךט נייען טױזענד צווײא—
. קאפעןז צו פון #ליםעלעך ריא נעהמענדיג

א אפ שליםט ,שליםעלען־ דיא נעהטט זימל '  נעלי דיא פון ,קעסטעלע ך
: אגעשױיא ניט אונ

! ניטא איז געלט דיא ! אײ—
 אללע. געשלאםען אב האבען , געלאפען צו זײנען שרה אונ לאהצע
 אונ א;אמער אגגעהײבען זיך האט דא .ניטא איז געלט ךיא —׳ שופלאךצמןעם

 אנךויםער נעװען איז רובל зооо פון נאןגנט אסומא .נייא ךאם פון אכןלאנ
 איז ער ;גביר אגרו־יםער נעווען ניט איז זימל ךען ,.קאפיטאל זיין פון טהייל

 אםקלאד געהאלטען האט שוה פרויא זײן .הנית בעל אתרןפער געװען נאר
 געויק איז ער אונ פךי._קא?וצ;קעם, אפאר נעהאלטק זיא האט צו דער ,מעהל פון

 געװען איהם בײא איז אלןא . פלאיס אױפצוקױפען טײטשען פון אגענט איין
 ז׳־׳־ן מנןד־ש פון מעשה ךער מיט צוזאממען ךאם אונ ,היזק אגרויםער םומע אזא
 אנןלאג זייא בײא נעוואךק איז עם .גאנצען אין גאר בךאכען צו זײא האט
.אטויטען נאןל וויא

 יצחק א׳שכן זײגער נענאנגען אריין איז עם , אננענןליננען האט /מען
.פײנמאן
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IV
♦ כןדושין פאר ^טארכןער איז ליעבע

 ז פײנמאן אנגעחויבען האט !אייך מיט דא זיןי טהוט װאם ! ישא שא
.רןלאגענךנ אללעמען געפונען ז_ײא האט ער װיא

 אײן פאר װאם יצחק, ניט,ר׳ גאר וױיפט איהר :שרה זאגט ' שטײטס—
• געשעליען האט אונז אןראך פאר װאם אוג אוננליק

, גערעכנט האי איך . ערצעהלט אללעם ישו־ין מיר האט מען ,װײפ איך—
 .טאן זאלט איהר וויא ,בעראטהען זיןד אונ פױה דער אין געהן אױין װעל איןד
 דאם איך בין אט ~ ,כןלאנ אזא אײך בײא איז עם אז זעה, איןד אז נאר

.ישלאגען פאנאנךער אײןד.אביםל נענאנגען ארײן איצטער
 האט אר־נז אז ׳שרה זאגט ,שלאגען פאנאנךער אונז ךאם מען כןען וויא—

י י ? מאל 1אייין אויף אוננל;קען צװייא אזעלכע ןעטראפען
 ניט גאר זיך איהר דארנןט געלט דיא וועגען ,פײגמאן זאגט ,העךט—

נעהמען )ח״ב( כרן דער



 םמלא אײןי וועט אויבעועטער ךער ,אהיזק טרעפט עס .לעבען דעם נעהמען
. ארט אנרער אײן אין זײן

 צאודעם דאס דאןי טאר איןי ,זימל ישכײט !נעלד פרעמךע -שטײטסי
 איןר ;אשוױצךעל איז דאס אז ,מײנען דאןי וועט ער ;זאצען ניט טײטשען

• צעלד מײנע געבען אוועק ראך איהם מוזי
 אײער שמוצק ניט ךאךפט איהר ; געבען אװעק אװדאי מוזט איהר

 זעהט .ןײן ממלא אײןי וועט אױבערסטער דער , ניסקאסע ' אבער ;נאמען
 יענקעצקע פון אגט כןריגען ארוייס ,צוט ניט איז זײן ךעם״מקךש מיט אט איהר
.שװעךלין■ ז_ײן װעט הוהו .  ן מיטלען אויפזוכען מיו װעלען וועצען רעסט פון .
 אלןארסט איז וויא .ךױהןכןען צו איז.כ־ענען עס װאם מיט איהם זאל מען

? מעשה ךיא געווען
 געװען איז ד־עךאונטער , מענשען הױז דיא גערופען ארײן האט מען

 זײא האט פײנמאן .ראם(ר פון אןױקאםציק אונ שטוב אין אמאלציק אײנער״
 שאקעלטמיטן ער .צעצאנגען צו איז דיאזאבע געפרעצט,וױא פאנאנךער גענ־ױ

:זאצט אונ ליפק דיא בײםט ,לןאפף
 איז ער .ךין דעם זעהען אקארםט דאךף מען ,גיט ניט איז עס—

 האט , ספר אײן .צעגומען ארוים האט ,ספךים אלמער צום געגאנגען צו
.ךין ךעם צעקוכןט איבער האט אונ דושין(ך הלבצת אױפצעמיישט

 געהאט האט ?נר אז ,פײנמאן זא?ט ,מןנשה אשלעכטע איז ךא —
 ,געלד ךיא גענומען צוא האט זיא באלד וויא :ךין ךעם געקמןט איבער

 פון צעװארפען ארויס ניט האט זיא אונ ,.עדות פאר ו»נל, זילבעךנעם ךעם
 / זימל ר׳ ,הערט .אצט איהם פון האןען מוז מען אונ טקוד׳ש זיא איז ,האצד
 נאכךעס .ךאבנען אפ אויך וועל איף ;טאצ שױן איז щ ,אפ ט;דאבנ גײט

 .ברװגי ךא׳ש דער .איז ?נר . קארנאץ פײבקע צוא צײן אריבער מיר וועלען
 איהם אונ מעשױת _זײעךע אלע אבער וױיס ערי גאר.ניןט, אפילו טהוט אלײן ?גר

 וועלען / איך האף ,איהם רוךך אונ , אמטבע מיט נעהקט .חבךה אוװא;ען
.יעגקעצקען דעם פון אגט נןריצען ארויס מיר

• צעגאננען ארויס זײנען פײנמאן יצחק אונ זימל
 דאם אט :צעצאנגען ארויס צעװען זײנען זײא אז לאהצע זאצט א —

 אוג.ער צעלד מיר גיט , אזוליק ק־מט .עס אז :אידען אונז בײא אצעזעטץ איז
 — ,פון דער בעדײטונצ ריא ניט וױיס איך װאס װעךטער, .עטליכע מיר צט־זא
 / אױםװאןךף דעם פון אבהאנציצ 'שױן איך בין , אפערבונדענע שוין איך בץ
.הערר מײן איז ,ער אונ .  ליא פין ?גךציילען דאפ מיר װאלט מען אז ,א .

 אלײן איך בין הישט אונ — ,צלויפען גיט דאס איןי וואלט ,אינדי.אגער
.צעזעטץ אײן אזױ פון אפפער אײן

האבען הכםים אונזערע אז :רייד אזעלכע ,טאכטער מײן .ניט רײד —
אײנגעשטעלט )ח״ב( כחן רער



 אנדעוס ען(ל מ?תםא / זײן אזוא ךאךף מלתמא ,אזוא איינגעשטעלט
.מוטעו דיא זאגט ,זײן ןיט

 מוטעום ךער איבער זיא זאגט ,ז_ײן ניט אנדערם נןען מסתמא —
.אגערףלעטע איןי בין װײלע לעי ;ויײד .  אפילי ,מאמע ,פארישטײםט דוא .

 ךער זיין שוין דאף וועט )דאס ,אגט געבען שוין מיר װעט זוליק דער אז
 פון וועט לןלײמא פאזאךנאיע די ,פעךלארען איױן־ איך בין דאן גליק( גרעםטער

 פיננער ״דיא מיט דייטען’ מיר אױף װעלען אלע :אראפ ניט מאל _קײן מיר
!וױיי הוהוס יענקעצקע איז אט :זאגען טי\ע מען אונ

הײנט זײנען מיר :גערעכט ביזט דוא ,טאכטער מײן ,יע יע —
? אזױא אונז רוא ישטראפקט װאפ פאר !גאט א .ליך(אונגליך

מיר ;געטאן ניסט גאר אונז האט ?ך ? גאט בײא מיר מאנען וואס —
.אליין א^ז טוען .  האט :חום פון )שגעון( מאױע זײן מיט טאטע דער .
 וועט ,פכײא װערין שוין זאל אץי אז אפילו איצטער י. • געהרגט מיר

 אזא מיר אױף לי?ט ״עס אז הײראטהען װעלען ניט אויך פיללײפט מין־ מרקום
• )שאנדע( פאזאר

;קונןען ניט ךערויף ד־אךף.ער ,טאכטער מײן ,ריןי ליבט מרקום יב1א—
 ,אןדןאלט אײן זײן איהם הןען דאס יב1א ,דערויף קונןען וועט .ער אוייב אונ
 זאלקט דוא ,וועךט ניט איז ״ער אונ ,מענש אפאלישער .ער איז זא

.ליבען איהם
 דאןי ̂קען פאטער זײן אגער ;מאמע ,ריכטיג דוא זא?סט ךאס—

.ישטעוין ■אללענפאלס
.שטערין פאטער זיין איצטער.קען ,יע יע—
 גענומען זיך האט לאהצע .מארגעןם ךעס אוד»ר 9 ישױן װאר עס
 דוךןי אביםעל זיןי װיל זיא אז ,מוטער ךער געזאגט האט זיא ;אנקלײדען

 װאס ,טךעװאגעס א־ג שרעק אללע 1“פי גאס אפען זיך צעךשטרײען ,נעהן
 איהר האט מוטער ךיא .גאכט קםפאללע־אומלי דיזע געישטאנען ים1א איז זיא

 זיא נאר ;שאךען ני?ט ח״ו איהר זאל ,לאזען געוועלט ניט אגפאנ^ם
 איהר מיט איז זיא ׳. געגעןען גאןד האט םוטער ךיא אונ נאקוטאיװעט האט
 אהײם געלןעהךט צוךיק זיך זיא ד.אט נאכהער ,גאפען אײניגע געגאנגען מיט
 רעכנטם געטאן אקעהר זין־ זיא האט באלד . װײטער גענאנגען איז לאהצע אונ
 זיא וועלכע ,הא^ף ןאלינע שנײדערין איהר צו געגאעען אװעק איז אונ

 האט פאלינע .שטײנפעלד מרקום נאך שײכןען אריבער זאל זיא געבעטען» האט
 * אללײן געלאזען איהר האט ,ציממער אפארטעם אין יהלט9א?גע איהר

 איהר אן אעעשטיטצט זיך האט ,טייש פײן עטצט־נעז זיןד האט לאהצע
 אונ געדאנקען טרױעליגע איהרע אין פערזוננןען זיך האט , ^לענגגויגען

 בעמעךכןט גיט האט זיא .געקומען איז מרקום .טרערין מיט נענאםען זיןז־ האט
 צו גײט ;ער .ארײן איז וויא אונ געעפיגט זיןד האט טהיר דיא וויא

אוטארמט )ח״ב( כהן דער
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 איז װאם ! מײנע לאינקע מינע ליבע :איהר צו זאנט אונ איוזר אומארמט
? ךיר ?ויט

 לאזט ,האלז אפען איהם אװארף זיך גיט ,אויף הא^טינ שטײט זיא
חליפען צו אנגעהײבען האט אונ גירוםט זיין אױף לןאפף איהר אךאב

בין איך : ישטיממע איאמערגדע מיט זיא זאגט !מרקוס ליבער—
Т! א א א א זיך געזעגעגעןי ךיר מיט געקומען

 אזעלבע מיר ךעךכוטו וואפ !טהימנךע םײנע ,מיניקע ,רעךקטו -וואם
.פרײנד טךײער־ .עווינ דיין בין איך ? וועךטער שרענןליכע .  טײויעל .קײן .

.שײךען פאנאנדער ניט ם:אונ כןען וועלט ךער אין .  לײב אײן זיינען מױ .
• • • • זעלע אײנע אונ

 I מרקום טרײער ליבער / געזעגענען ךיר מיט ךאך זיך מוז איןי—
! א א א

. מיט אויןו אין־ פאהר ,פאהךק איז щ װאו מוזט דוא אױב—
היע פעךבלײב איך ;מרקום ליבעו , ניט ?נךגעטם אין פאהר איף—

 שװערע געלייגט אוו־יף מיר אויף האט מען . . .צרות גרויםע אין
. .קייטען ישוועךע

 שױיט !אישידוך דיר מיט געטא; אוךאי שויין האט טאטע דער—
.שךעלןען מיט מרקום .אוךאי תנאים געווען שוין איז ?גם . . .ױיד ! . . 
.װײטער מיר ישנײד שגײד . .

.תנאים .קײן נעווען ניט איז ?ןם— .  גאר איז מײנער טאטע ךער .
.שולדיג ניט . . .

. אונגעדולד שךענןליכעו מיט מרקום ישרייט ? ךען װאם ? ךען וואפ—
 ארויס ניט מז־יל מײן פון דאם ״קען איןד !'שרעכןלץ־ ,שרענןליןר א—

.לאזען . . מק . .האט . . .מיןי . . • געײען מכןךיש .
. ? ךעךקטו וואס ! געווען מקדש ךיך האט מען— . ? ווען . .־. ? וועו .

. נאכט רןײנטיגע— . . דירך אױין זוליק ךער הוהו יענקעצקע איז .
. ציממער מיין אין פע^םטער ךעם . . האנד אין אמעםער מיט . . . щ 

.מענשען אעעלאפען זײנען . . .טומילט צו געווען בין איך . .  האט .ער .
.נעווען. טקך׳ש םיןד ־ .האב. איך אויגען ריא אין זײא פאר .  ניט גאר .

.געזאוןט האט .?גר װאם פאךשטאנען  ןאס זיך איך האב נאכד»ער נאר .
.װאופט ךער . נא?ט אגאנצע גענןלאגט אונ געװײנט האןען מיר .

 האםטיג גײן נגענומען האט ,גערעךט אריוים ניט אוואךט האט מארקום
 הע^ד דיא מיט געפךאכען האט בעוועגוגג״ העפטיגער אין ציממער איבערין

!אונגליק אײן ,אונגליק אײן ! א א א א געשריען אױם איממער אונ
.געישלאגען ניךער דועכפט נעלאזען אראב קאפףז ךעם געשטאנען איז זיא

 אקעהר זיך זיא גיט נאפךעם .'שטונךע אפיךטעל בײא יעךט1געד האט ךאם
. זא?ט .אונ מארקוםען צו
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 ג שטיממי׳ג אהײזערע מיט >יא זאגט ,מארקוס ליבער מיין , יעטצט —
. אוים בונד אוגזער פון איז יעטצט

כי? אכשטעללענךינ זיך ער זאגט !מינינקע ליבע דוא רעדסט װאפ —
• גיין ײן1

 ביזט דוא :געטאן אקופ הײס אונד אומגעארמט פעםט איהר האט ער
.י ױיםען ניט אךמען מײנען אוים ךיןי וועט נןײנער !טיי^ע."מײנע .  דעם פון .

 3צ געלד מיט , בײזען מיט צו גוטק מיט איז ווערען יז1ל מיר װעלען זוליק
 וועט דאן װערען/אונ איהםלויז פון וועלען מיר לאנג, קורץ, שטךאסונכןעס, מיט
 , מינינקע ,זאנען גאר דיר וועל איןז וואס דוא װײםט .התונה אונזער גלייך זײן
 ניט פאטער ךײן ךאך איז אזוי .אוגז פאר אטויבה נאר אפשו־ איז ךאם אז

 ךערגלאנץ אראב וועט מעשה דער מיט אונ — \ ױזוס זיין ימיט צאהלען אױם
 נײירע מיט אײךעם איין פאר נעהמען צו מיץי וועט ער אונ .יחום זײן פון

• דהע?־
א :אומארמענךיג איהם זיא זאנט ,מארקוס ליבער —  מיר האםט ה

 האפט דוא ,װאךטען זיםע דיינע מיט געזעטצט אױין זעלע נייע אײנע
.װאוגדען ברענענדע מײנע אויף באלזאם הײלבארען אײנק געגאםען .  איןו .

 ,געמײנט שויין האי איך פעךצוױיגןלוגג... גראםטען דער אין ןיווק ׳שוין בין
• פעךלארען אללעם שױן איז עס אז

, לעב איך װאהרענד !טהייעךע מײנע ,פעךלארען פאר מאפ —
.אוגאגגע^עהמליכקײט. מינחןשטע ךיא פאר פיךבטען ניט דוא זאלסט  זײא .
 אונאנגענעהמליברךט ןיזע מוטה פא?פע אונ טהײעיע, מײנע .מונטער אונ וץתיג

 דען אונאננענעהמליכקײט, אן ניט מעהר ךאס רוף איך ,טךאגען צו אריבער
 טאן יך1א וועל איך ;זעטצען רוךך באלד דאם וועלען מיר 7איך'האפפע

• אלײן טאטען ריין יף1א פעךלאזען ניט זיך וועל אונ ךערינען
 פאנאנדער זיינען א־נ שטונדען אפאר אבגעזעםען דארטען זײנען זײא
.מונטער אונ פראה גאנץ גענאנגען

 נאך זיא האט היים, רער פרן אוועק מארגענם דעם איז לאהצע בשעת י
 אײן טאקע איז ךאם צו געבען צו אנאמען םיבה ריזע וױא געװאוםט גיט

 האט זיא . אישרענןליכער גלײכװעךטעל אײן ניט מעהר איז דאם צו אונגליק
 ךעכענען זיך ווירקליך ךען זיא ען(ר .בעשטיממען גענןעצט ניט זיןו בײא

 ? האסט זיא װעלכען אונ ניט .קען זיא וועלכען ,אטעגשען מיט פעךבינךען
 פאר ,הײליג פאר וועךין גערעכעגט נןחשין אזעלכע װיךכןליף דען הןען

 געזעטצטע פענצט ךיא אהנע געװארען געטאן איז װעלכע ,בעשטעטיגט
 אונ צװאנג דורך לןדושין זײן ךען קעןי ? ארב אן אונ אחוןה אן. צעךעמאניע

 רויךגקליןד ךען זאל ניט? וױים זיא בעךײטונג ךעםען ווערטעו אפאר דורך
. ? אידען אונטער געזעטץ שרעכןליכעם אזא עכןסיםטיךען .  האט זיא נאר .

 ׳ םלוצאײ דעם פון טךיװאזעט ;עהר געװארען זײנען עלטעױן איהרע ,^עזעהען
זײא )ח״ב( כהן דער
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 איהר בייא נעװאיעץ איז זא ,אוננליק אגרויםען פאר ךאס ךעכענען ז״א
 : געזאנט זיןי האט זיא .וויךקלילקײט ךער מיט פעךנונפט ךער פון אכןאמפף

 פון שטאב’ מאם דעם נאך שײדען מעםטען ניט פאלל צו דעמ הןען איןז
 פון מנצט .ריכטיג דאם איז אזױ געפינען ךאס וועט ער וויא :מארקוסען
 לןײנע אידען פײא איז שלוצייא אזא אז ,עלפאהךען זיא האט מארקוסען

 פןק עם אונ בךעכען׳ דורך דאם םעןפןען ,ךען װאם כןלײנעקײט^נאר
 געךעכעגט פריער זיא האט װײטער אונ ;וןערען געהאלטען ניכט אללענפאלם

 איין מיט איהר אױף קרקען מאוקום וועט ,גע^יכטע פײנע ^יט אזא נאןי אזי
.איויג אנךער .  װעט ער אונ ליפען הןענען ניט שױן איהר איצטער וועט ער .

 נאן־■ איז מארקום איהר :זיא זעהט ערישט — ,וואךפען פאר גאר שוין איהר
 ראפ :שטארקער געוואךען נאך איז איהר צו צובונד זיין אונ זעלבער, ךער
.רוהינ פאללכןאממען אהייפ אװעק איז זיא נעמונטערט אױף איהר האט
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• אײךאם פון נחת ?ןלײבמ קווער ךער
 זיינען ,ט:אבנעדאבנ האבען זייא וויא ,פײגמאן יצחק אונ ראבקין זימל

 .געהײמניפע אלע פון שליםעל ליא צ־א קארנאץ פײבום צוא געגאנגק אוועק
 ךױיםיג איאהר אמענ׳ש וואר ךאם .ראבנענד־יג געפונען איהם האבען ז״א
 אוואלענעם מיט &עתױיזעלטע פאות מיט אישװאךצע ניאךד יםען1ר:אג מיט

 זעהר ^עווען איז .אױגען פײעריגע אונ געזיכט אישײנעם מיט ,כןטן טלית
 ביםעל א־שייגע לעבען זיין יף1א געטאן אפ האט ,ער ;זאןי זיין אין קל,־ג
.גענןרײט ניט האט אהאהן אז , גלאט איאפ איז אונ,עם ת1עשי;מ פײנע ניט . 

 װאפ װיפםעןמ ניט מעד״ו־ אפראפעת;אן פאר גענומען זיןד .ער האט איצטער
 דיא • ̂געלד האבען שױן ״ער פלע?ט ״וןיפםען״ ךעם פאר אונ ,זיןד״ טהוט

 זאל .ער ,נעהאט מורא האבען זײא ,ציטערין איהם פאר פלעגען זולינןעס
 ,פאלנען פלעגען דיא אונ ;פאליצײא פון האנד אין געבען איפער ניט זײא
 ,ישטאךט אין אגניבה מאנען זיך פלעג״ט .עס אז .זאנען פלעגט ״ער וואם

 היזק זיין צוא קומען זאל בעגנבטער ךער ,פעךטיטלער ךער זײן ;נו >ןלע?ט
 ,ער ־. װערין בעפריךיגט אויך דעםטװעגען פון זאל גנב ךער אונ ,צוךיק
 שטאדט וואלט ,?גר גיט ווען ;ומטיב אטוב איז ״ער אז ,זאגען זיך פלע?ט

 ישטאךט אין אשריפה מאכען זיןי פלעגט ?נבות. ךיא פון װערין אונגלינןליך
 פלעגט ,לײךגען צוא ים1א אפםעקורעגץ.קאםםע ארעמע דיא אום אלינקע

 רו אז .״פארן־ :זאגען פלע^ט אונ שמעטעגע אביםיל בעטען קי־מען איױך ;נר
 מען אונ אךצה״ נײא גיט אז ,האבען הנאה יך1א לײט לאזען ,זץךי^םט

פלעגט )ח״ג( כהן דער



 אין מאכט מעי װאס , מאכערײא ךיא פון וױיטער ..־. געבק איהם פלעגט
.אחלק האבען ער פלעגט ,אופױאווע .  ш געמאכט זיןד האט .ער ,קוךץ .
 מעג ,געטאן האט אנךערער איין אז נאו ;ניט - ארעה טאן :פךנציפ

 .״עךגער װעךען ניט יענעם דאןר װעט מיט דער ד־ען ,אחלק נעהמען ישוין ןנל
 ?גר ,רײן »ײן זיין;עװיםען זאל ,טהוט ערי וואם אז ,געזעהען נאר האט ןנר

 געקזטארעט נאר האט ״עו פאךכןעהרט אונ געךעכט, זאל"בײאיזי^בלײפען
 וױא װײלע דער .אטובדז וועמען מיט דער טהוט ?גר אז בעװײזען צוא זין־

♦ ארײאזען איהס פלעגען אלע אונ אומעטום געווען איז יר זײן ,איז זאןי ךיא
:א׳שמײכעל מיט זאנט ,איהם צוא אױין ]ײנען יצחק אונ זימל וויא

 געראמט׳ אפ האט .ער זיטצט. , געקומען ז.ײט איהר װאס נאןי וױיס איןי א,
 דזאט ,בראנפען אביםעל גענומען האט ,ותפילין טלית ךעם געלייגט צױאמען

 ♦ הערינג פארביםען אוג געטרונכןען אויס האט ,אגלאז אין אײנגעגאסען זיך
.אפגעזאנט זיך זייא האניען ,טױנכןען נעבעטען יןז1א זייא האט ?גר

 טאן עפעס מיר סןענט איהר :זימל זאגט ,פײבוס ר׳ ,װאס נוא3— 1
.אטובה

:גײא ךער האבען װעל איןד אמטבע גןאר װאם ,זיך ווענךט — ״
איז ?נר : אטאלק מאבען צוא שױער איז הוהו ךעםייענקעצקע מיט אפילו

 אפילו .ער האט מיר פאר אונ פנים( щ) נאהאל אוןהיסער ,כןאפף אממזרישע
 ׳ ײן1 בעהילפיג אײך איך ען(פ וועגען ךעסט פון נאר .יניט אלץ דרך כןײן'

 װעט איהר װאס אויסער ,הונךעךטער ךרײא לןאפטען אײך וועט ךאס אגער
.געבען ראךפין שײגעץ ךעם

 ערי. ! געלט געבען נאך איהם דאךף איך ,זימל זאגט , 'שטײטס —
.רובל зооо פון אפומע נאכט הײנטיגע גענומען ארוים מיר בײא דאך האט

 וועט איהר ? ױשר יענקעצקען בײא זוכט איהר ,ןימל ר׳ , אזוא —
. ♦ געפינען וואס ווײניג .

 ;נר :אײמעהענעס חא^ס איהר האט :פײנמאן זאגט ,פײבוס ר׳ —
 ערז ;טאכטער זײן אפאזארעט אונ געשטעלט ?ךלות פיל אזוא איהם האט
 גאט האט ,איהר מיט שידוך ארעכטען טאן .נןענען גיט איצטער שוין וועט

.נןענט איהר ו_וײט וױא ,זיןי איהר ־שטאךעט אונ האךצען אין
הונדעךטער צװײא לייגט :אוםטופײע איך ,קארנאץ זאגט ,קוךץ —

.גיין לאטיר אונ טייש אפען
? איהם נאך 'ש;קען ניט גןען מען :זימל זא^ט !גײן ;נס הײסט וויא—

קומען וועט פען :ווײס אז ,אהער גײן /נר זאל למאי—
.איהם צוא

..ער הגט1װא װאו—
אכןױאךטיר? דען האט אזוליק ,ניט .עךגעץ אין װאו־הנט ער—
? געהן מיר וועלען הין װאו טא—

שיר )ח״ב( כהן דער
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.אי» וואו,עס אשײנק אין געפינען איהם װעלען טיר—
 טיע אפען געלײגט אױעק האט רובלי 200 גענומעץ ארױם האט זימל

 ךער האב איןי װאס צו !מיר איז וױיא אוי : זאגט אונ זיפץ א?יטערין פיט
צז געהן דאךף אזון ^זעפטעלעס ױבצע שםערעלעס ר׳ זימל איןי !לע?ט
! פיס ךיא צו פאלל״ק איהם אזוליק

 דאךפען װעט מען נ יצחק איהם פרעגט ,פײבויש ר׳ איהר מיינט וויא—
? בייזען מיט צוא גוטען כיט האגרלען איהם מיט

 ד.אב ,העלפען ניט װעט אז?גס נאכהער ;גוטען מיט אנפאנג פון—
. אבײטיש איהם פאר איןי

געזעטצט זיןי האבען יצחקן מיט זימל .געגאנגען ארױס זײנען זייא
 איועין איז ךזער ;איזװא^ציק אײן נאך אויף קארנאץ איזווא־שציק אײן אויף

.איהם נאך זײא אוג פויןנר געפאהךען
 נעבען אבגעשטעלט זיך האבען ,שטאךט ״עק געקומען זיינען זייא

 .האנגען פאר װאךען פענםטער ךיא ,אשקלעפ מיט הויז האלצערנע אגהיםע
 ׳טרעפ אפאר געגאנגען אךאננ איז ,איזװאפציק פון אראב איז קארנאץ

 נעענט־ איהם דזאט מען .ךא איז הװזו יענקעצקע צו געטאן אפרעג האט
 אב־ האבען זײא .יצחקען מיט זימלן געטאן ארוף האט >נר ׳. יע :פערט

 רוךך זײא האט קארגאץ .אינװעניג ארײן זײנען ,איזװאשציק פון געשטײגען
 ווײטעױ אונ אקאריךאר געגאנגען דוךך .זיינען ,ציממערין .עטליכע געפיהךט

 ״פון ; אטיהו га געקומען 'זײנקי זייא ,ציממעוין אײניגע געגאנגען דוךך
 או , װאךטער ציגישע אונ געלעבטער אהילכינער געהעלט זיך חאט ךאךטען

.העךענךיג געענןעלט האט יצחקן אונ זימלען
.אגגענןלאפט האט קארנאץ

.אינװײנינ פון מען פלעגט טאם? כטא—
;א^טוואךט ךיא וואר ! קארנאץ—
־. אינװײנע פון טען .זאגט .לאזען אריין מען מוז קארנאטצען—

א געעפיגט האט מען  אונ ,קארנאץ פױער ארײן איז ?גס .טהיר ך
.יצחק אוג זימל איהם נאןד

 יואךען װעלכע ,פע^סטער צוױיא מיט ציממער א^רױםער וואר ךאם
 ארוייס נט־גע,קע ניט ןייא דוךך האט מען ;אישלןלעפ וואר דאס װײלע , הויך

 דיא ;.קאלעקאר רויטע מיט פעךהאנגען אויך װארען זײא ,ךרויסען קו״קען
 ךילע דיא ;אנעװעלב — פאטאלאק ךער ; 'שטו_קאטורעט װאױען ווענט

 אב■ וױים בײנק לאעע גע־שטאנען ז_ײגען ווענט ךרײא פאזע ;שמוטציג
 ךער ,אפגעװאשען װײס טיש, אל״נגליכער געשטאנען איז щ ;געװאשען

 אונזער נעזעםען איז אן אויפען טי׳ש בײן . טאבורעטכןעס אײניגע $ײא
 מיט אזייגען פלאמענדען מיט ױנג אשײנער װאר ראס ;הוהו יעקב בעכןאנטער

 ״אשראנ איהם בײא װאר באק אפען ;ארונךע ןעךךעל אריזע אונ האר עי-ריז
װאס )ו,״ב( כהן רער
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 נעדואט ?גר האט אוינ אונטעךין .ע(אךראר פון געטליבען איהם איז וואס
 טאד־בען צװײא געזעםען /יינען לי^ןס אונ רעפטס איהם נעבען . אכךאךאװקע

 געזעסען ןיינען טיש ארום״ י אוינםזעהען פךעבען זעהר מיט אבער שיינע צוואר
 אפען ;האנד אין ^אךטען נעהאלטען האגען אללע .לײט חונרה אײניגע נאך
 נעבען ;פארבײפען אללערלײא אונ טשקה בוטלען גע^טאנען איז טיש

. בילעטען אקופע געלעגען איז יענקעצקען
 בײא טראכט ,נעלד אנגעהאיעװעטע ?יטערע מײנע איז לאס אט—

 תורה א־שוןעךע זעהר א .שװײנען אונ זעהען צו דאס מוז אין־ אונ זימלי, זיך
. מיר האבען .  געקומען אין־ װאלט ,זײן מקך׳ש פון מעשה ךיא ניט ווען .
 אין וועךין פאלשװאךצט מיר בייא וואלט .ער אונ פאליציע/ מיט אהער

 מוז אונ ישװײגען איך מוז ,■,קדיישין דיא איבער איצטער אונ — ,טוךמע
!רבויש״ע א קני.ע־ ךיא אױף איהם פאל שטיין אויסװאוךף ךעם צו קומען

 צווישען פון געשפרוננען ארוייס יענקעצקע איז ארײן זײנען זײא וויא
א  ײן8 יף1א זיך זעטצט ביטטע ,־שװעו :זימלען צו זאנט אוג מאךכען ך

. פלאטץ
 זימל о אהעו־ קארנאץ:;קומט לאגט !ױנג אךצעגער דוא עך, —

• מיר נעבען זיןר זעטצט
 איז זײא ;טאבורעטקעס יף1א געזעצט אוועק זיןז האבין יצחק אונ זימל

.מאךבענם ךיא גענען זיטצען צו נעקומען אויס
 מיט מייך,לעןר ךיא בעטען זאל מען ,זימל זאןט ,בעטען וואלט איןי —

אדארפען מיל ,אנךער.קאמער אײן אין גײן זאלען מענשען זײטיגע ךיא  ל
♦ ?גײז אײן ייילען

א ך ;יענקעצקע »אנט ,זיןז אדאללען הײסען ניט אץר .קען מײךלעך -
 איהד וויא ױנג גךאבער אזא ניט בין איך אונ ,לובאווניצעס מײנע זײנען זײא

 אונ .פאקטופײען ניט גראב איך אגעליןטע.קען מײנע מיט ;שװער ,מײנט
 / נןךיםטענס זײנען זײא אפען נאנץ רײךען מיר כןענען ,שווער ,ווײטער

? פאניטאיענזע . גיט איךייש _קײן שטײען פאר זײא אונ
 דיא מיט שקךיעגדינ זימל זיך פאר רעךט !רבוש״ע ,ובוש״ע א —

. !מיר דוא שטיאפסט שטרײנג צו צײנער. .  אױם ניט דאס ען(נ איך א .
.האלטען

 דוא ;קארנאץ איהם צו אב זיך רופט ׳ אײנער ױננ דוא ,צו הער —
. טאכטער זיץ גט געבען רב צום נעהן ין1ש ןאלקט

 איןו ראךן« פריער ,פאדאזשדיטע ? פײבום ר׳ איהו ווילט שוין אט —
א טאװארישצעס מײנע מיט ^קאנצען ;טיש אפען איז דא וואם , נאפיטנןעס ך

.אן שווער קיטט עס אונ געלד טטע קאםטז .  דוךןד רךבען אכ־ןלײנימזףט .
.נאבט מיטען אין אפענקטער . .רײךען צו גרינג איז עם .

? אכןט איץ אזוי אב ךא טהוםטו וויא ׳ אײנער פאלך דוא מיר זאנ —
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 טהוט וויא — ,געלד ךאס גענימען צו האסט דוא וואס רי לא קארנאץ זאגט
.מעשה מיאועםע אז_א אכ דאם מען

 גאםפאדין ,איהר רעדט װאם ? שיתך אמיאוםער איז ךאס איז? װאם —
. .שטאדט אין מענישען זנאטנע ךיא פון איז זימל ר׳ ? קארנאץ .  איז ער .

ע ו׳ ךאך ל ע ר ע מ ע ש צ ב פ רי ע ל ע ט פ ע .אזון ש . .  אגאנץ איז ךאס !
. ’ באהו .נעי ,ישידוך פײנער .  האב איך וואם ,געלד דיא װײטער אונ .

 ? נדן אן אשידוך געװארען געהערט איז װאו ;נדן דאך איז ךאם - ,נענומען
 אבחיר ? נעהמק ניט נדן הןיין איף דאךף ,הוהו יענקעצקע כץ איך אז צו
? פאגגאל , אויך אמאלאךעץ אונ י דאןד איך בין

,ממזר זיך חכמענען צו אויף הער — .קארנאץ זאנט !
 אמענש ? פאגעטאיעטע ,בין איך .לןאנצען מיר לאזט פאזוואליטע״ —

 אליין איחר װעט דעם נאך אונ ,רײדק איוים זיך מיר ילאזט פאוועםט/ מיט
.?דאװ ננין ״איך אז זאנין . .  ׳ גענומען האפ איןי וואם געלד דיא מילא איז .
 איך אונ ,גךאייאזש _קײן ניט ,נדן ךאך איז ךאם װײלע ,געלד כשרה נא^ץ
 געװעלט ער האט װאו אנדערש ךען ,אטויבה געטאן ישװער נאך״ךעם האב

 ,ךרײא פאר םאגלאםעט זיך איןי האפ דא אונ ,.קאךבען טױזענד פינף געכען
 פון ,רונניל זעבציג פעהלט עם , פארפול ניט אױך נאן־ איז ךרײא ךיא אונ

 װאם ,חתנים א;דערע װיא נויגש ניט בין איןי אונ ,איןי שווײג װעגען ךעםט
 אינ תנאים פאך׳שפאךט איך האב הײנט ;םאוױעםט פר־עכןעל נןיין האפען
.װעשצעם _קײן אונ פלאטיעם כןיין ניט זאלא;ע איןז אוג ףתונה . .  נעדום איך .

.גײט אונ שטײט זיא װיא אט לאהצען צו .  דעם אײנגעשפאךט ד»אב איך .
 צו איהר האט װאם — ,.קארבען טו־יזענד ךרײא נאך ,ניישט וויא , שווער

. ניט איןו וױיס , מיר
,אי :ךעךט אונ הע^ד ךיא מיט נע?ראכען האט אונ געזעםען איז זימל

.אי . . .  ער ׳ פײבום ר׳ ,איהם בעט !הערען דארפען אויערין מײנע װאם !
.אױפהערען זאל .  / םעםעךם מיט וויא װערטער ןײנע מיט מיר שנײדט ער .
! ים1א ניט האלט איך ,אי

א רו ;קארנאץ זאגט ,ארצענער תא ,שװײגען זאלםט - . א .  ח
.גט געפען זאלפט . .

 מיר טאטער אונ : זימל זאגט ^אכטער מיין גט גיב ,יענקעל ,זעה—
.}יט . רובל зоо ךיר גיב איף .

ך אי ,נאךען ик זיך מאכט איהר צו : ישווער ,ניט גאר פאךשטײא -
 כןלײגיגקײט אנא נעהמען איך זאל צעמו(ל .אדוראק בין איך אז ,םיינט איהר צו

 רעבנען זאלט איהר אחידוש איז מיר ? לאהצען אײער פון זיןל לישײען אינ
. םחוךה וואלוועלע א1א פאר לאהצען .  םיר בײא איז לאהצע : 'שװער נײן .

 בעזו;דער מיר בייא איז יחום אײער אוג ? פאךשטײט איהר ,טויזעגטער װערט
 .עטא דאבקין זיפל ר׳ אישװעו האבען דעם אויםער אונ .טויזע^טער וועך^ה

מנאגא )ה״ב( כהן דער
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.'שיט1זנא? מנאגא . . , .  ,קען מען װאם ׳ אסלוטשײא ווען זיך נזא^ט ,עם !
 —,מעניש אלעבעדינער וױא ױט מעהר דאך איז מען ,טורמא אין פאללען אריין

 אפארוציטעלקטווא נעכען זאל .עס ײער דא איז .עס ,אפאר־שטעהער ךא איז
/ קצאםטןע אזא אײגלאזען דאס איך .הןען וויא ?

 פון בלוט זיןי גיםט מיר ! אי אי ;זא^ט אונ הענד דיא ?רעבט זימל
. גלײכװעךטלעך מיר מאלט אונ.ער איויגען ךיא

ס א א .פײגמאן יצחק זאגט ? נאף^זנןייט ךיא פון ארױס קיטט -וו ח
א וואס ,זאג .זײן ניט כןען ךאס אז ,גוט גאנץ פאךשטײםט  ,פעילאנ^סט ח

בגט אוג ,יענקל .גי
 בראקױען .ער זאל וואס פאר ,יענקעצקע זא?ט ,פאנימאױ ניע י_א—

.נאךען ניט זיןי לאמיר ? מיר מיט . עי .  געטאן איצטער האט שווער י
 אז ;נדן רובל טױזע^ד פינף אידזם גיט מען אוג מױישלען זיין מיט אשידוך

אױך .?גר וואלט , לאהצען זײן מיט אשיחך טאן ענען(פ היינט װאלט זגר
ױאס , ניט .עברי אשײטעל גןען וואס ,מוישל זיין װיא ,;אלד אז_א נעהמען

 גיט איןי בין וואס מיט :איןי פךעג — ,אלוק אײן ךאוױיתא אבװ־ איז
 י.ענטגעגק אגאיון פין איןד וואס ,מוי־של דין װיא אײךעם אישענערעו

. . ? איהם  »קען איר • • • וױים אונ שװארץ ?גןעס דאןי פאךשטײא איך .
.אמענישען מיט יגײךען .  / באהו יעי ? ער וויא אזעלבער יג1ט וואם צו אונ .
 ,פךײען זיך דארנ*ט איהר אונ ,אנגעטךאפען גוט גא;ץ האט איהר ,#זװער
1 פלאווא טישעפטנאיע ,געמאכט אזוי זיך האט אז.עם

 פץנןלע^ךינ איהם קארגאץ זאגט !פנים אךצעזות שוױיג ,ישוין שװײג—
 אײגער וויא ׳ ריידען ווײטער ווענען דעקט פון זאל .?נר ,אויגען דיא מיט

ליגלען ךיא א?האלןען דארף מען לײט.־.. דיא אױף זוד גיס זא;טג  דיא ̂ו
.העהגער אגגעבלאזענע

 איןי :.זאגען אוךאי ױעט איהר :יענקעצקע װײטער זא^ט , װאם אי—
 איין אזא האבען צו ניט , щ הײ?ט ,עס פאקוט ,אננב ,אזוליק בין

 נימפל פאר ̂עךגער איןי בין וואם מיט :אײך נ״יא איך פרעג — ,אײלעם
 האט האפען אונ חבל טױזענר זיבציג א;געז.עטצט האט וועלכער ,פופקין

 ווײנען וועלכע ,אונ,יתומישע אלמנושע איז געלד דיא ? טויזענד הונךערט .ער
 דיא אין זאניאניצו ̂ער פאהךט אללײן אוג ,טהיר זיין פאר קלאגען־ אוג

 נאך מיט אךער איהם מיט —;.קינךער זײנע נדגען גרוייסע גיט אונ בעדער
 איז ערי ;ניט מיר מיט אונ אשידוןי טאן איהױ װאלט איז ,ער וויא א^עלכע

 :איןד פךעג וואס? פאר ,גיט הוהו יענקעצקע איך אונ מענש א־שײנער
 ;עדאךפט האב איך אוג ,נןינג; אגנעקומען איז אים ױײלע פאר רער אפשר

 ,אפראצענטניק מיט י1אז אוג ? זײן נפש סר1מ זיך אפענםטער דורך כןלעטעךין
 אװעבסעל האט וועמען,ער יף1א ,הײזעל ארעטאנס אײן אפיסעוועט וועלכער

 פינף האט.ער אײננעצאלט אוג אכציג ערי. האט נעל;ען אונ רו״כ 200 פון
אונ )ח״ב( בהן דער
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 פרלות שטעלט װעלרעו _קאךא}י.ר,ע אבעל מיט אױך אזוי א־נ ;זיפצינ אונ
 אזעלכע מיט — ;ריא.קפצנים פון סקורא דיא לופעט אונ כןצכים ארעמע ךיא

 ? איז וואם !ניט הוהו יענקעצקע מיר מיט אונ אשידוןי טאן איהר וואלט
 װאךאװקטװא ךיא ניט אז פאױאטנא ? נע־שאפט אײן ניט ךען האבען מיר
 פון אליין פאםאן ךער — ,פײגט מען האט אלײן גואפיעזיש ךיא ניט אונ
 געפעלט דאס אט ,אפדיעלאװעט װעךט עם אזוא רויא ,גזילה אונ נגיבה ךער
! װעלט אפאלשע .ניט

 מיר ;פױיםאן זא?ט ,יענקל ,פלױדעןן צוא שוין ךיר גענוג הער —
 וויא :וועךטער זאג ; פילאזאפ;.ע דײנע הערן ניט אהער נעקימען זײנען

. נט געפען זאלםט דוא אינ ווילפטו
 נאר ;ניט איך וויל גטן אז ׳ נעזא;ט שױן א״ןי ךאןי האפ איןי —

 אוױיכען האפ איןי ,פײנען זיןי איןד לאז ,צוא זיןי שטעלט איהר אז
 ,וױינט עןווער דער :טרערין זעהען ניט כןען איןד ? פאנימא;עטע ,כאראקטער

 טױזעוןד,קעךבלאןי» פיר גיט מעהר לא;נ פאר איןז .האךץ מיין מיר רייסט ?נס
! דאװאלנא אי

т  : т  — •

. פיינמאן ישרײט !װפל טויזענד פיר
,אײגענם גאנצער מײן ךאך איז ךאם ;זימל ישױיט !רופל טויזענד פיר —

! ארימאן אײן פאר מאבען מיר ווילםט
 אײער אצענעװעט האפ איןי :יענקעצקע זאגט !?גם הייםט וויא —
 ניט איז אייך פײא ;חפל 2000 אין אייער.יחום אין רופל 2000 אין לאהצען

 שטאלצירט אךער טאכטער אייער טײער האלט אײךעם אײער אז ,אננעלײנט
! שװער ,:חום אײער יף1א

נעהם כןארנאץ שרײט !פנים מחי־צף ארצעזות ,שװײנען זאלםט דוא —
» • . נט ניפ אי*נ 500

! דוראציטםי״א פאלגא אי .ה־וזו עגטפערט ,קאפ;קע1 אײן אן ניט —

.הונדערט אכט נעהמ — . .  אײן ,קריגםטו מעהר אונ ריבל טויזענד .
. ניט ,קאפיכןע

 נאפפאדין נײנציג אוג נײן הונדערט נײן טױזענד רױיא ניט אפילי —
 וױלטאקע, איןי .םפאלנא פןעךבלאך טױזע^ר פיר האכען מוז איך ,.קאךנאץ

 ״ניט זיןי לאזט ?ר ,אמענש איז אײדים דין אז ,זעהען זאל שווער ךער
! װאזמי טישאךט ,נאךען

שטעלענריג אנידער זיןי , .קאךנאץ אגעשליא גיט יענקעצקע.י הער —
? כין איןו ווער וױיםט דוא מינע; אךךאהענדע אננעהמעגד אונ

.אדאנאםציק זײט איהר ,ווײם איןז — '
 זי־ל;קעם נאר מםר איך ;לײט ״עהךליכע .קײן ניט אפער מפר איך —

.י הײם איןז ,גט נעפען זאלפטז תא ;גנכים אוג
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!װאזמי סישאךט .ניט פאלג איןי אונ ׳ אײך ןיןי הײסט איהר —
 גא^ץגוט וױיסט דוא נארען,־ ניט זיך לאמיר , יענקעצקע צו הער ~

 אן נט געבען זאלסט דוא צװינגען צו דיר פרוזינעס אזעלכע האב איןי אז
 זאלסטו ,גענוטען שויין האסט דוא װאם ,געלד דיא אוג ,געלד אכןאפי;קע

 שלעכטעס טאן.קײן געוועלט ניט דיר האב איך נאר ;צוךיק געבען אוועק אױך
 איצטער אונ דוייא יענע האפען זאלסט דוא אוםטראיען געװעלט האב אונ
 זאלטטו פאר ךער אונ .גענוג אונ רופל טױזענד פיר הבל סך ,אטויזענד נאך

•* גט ע?ען5
 זײא פון איז עס ,מאגען ךער ניט מיר איהר זאלט ךרײא יענע —
 ,לןאךטען אין פעךשפילט איך האב הוגדערט, אבט ארובל אציפעלע׳ געןליבען

 ,טאוואױםצעס מײנע צווי־שק טײלט ישויןצו אין־ האכ הונחגרט, זעפס אתפל
?״ פאטאל .’רופל נעפען,עטליבע אז־יןד דאךפען שאישלןען אונ ^אישקען

 אײן מיט זימל .זאגט !געלד פ׳שרע מײנע אהין קומט עס װאו א —
. זיפץ ביטעױן

,געלט איהר,קו־יןט אז ,איהר װיא זלאךייא אזא ניט דאך בין איןז —
 אױס מוז איך הארץ אוױיבע האפ איך ניט; אנןאפייןע רףנעם איהר גיט

 אגוט צוא מיר שיקט אויבעושטער דער אז , פרידער גוטע העלפען
 אוים איץ געפליפען איז ךרײא דיא פון אז ,איוזר זעהט אלזא ..געשעפטל

 אן ניט ,נןעךבלאך טױזענד פיר האפען איצטער איך מוז .אײ געכלאזעגע '
. איין/קאפײקע

,װײסט דוא ? הא.הערסט ,גט געפען זאלקט דוא :זאנ איך אונ —
! שפילען ניט מיר מיט זאלסט דוא . ליכט מיט רויא ׳ךיך זוכט פאליצייא אז

.אײך פון לאןד איך —
 גײםט רוא .גאראדאןויע שטײען נןאױדאר אין ךא אז ,װיסען זאלקט —

? רב .צום
!נײן — ’

 נעפענךינ קעהרזא זיך ,קארגאץ אגע־שױיא ניט !גארךאוױע אי —
.^היר צום

 אשװאוננ האט ,מעסער אפרײטען געחאפט ארויס האט הוהו יענקעצקע
 זיןד האט קארנאץ ; פענקוטער אפען טיש פון ,טייש אפען פאנק פון געטאן

 נעטאן אװארף איהם אויף האט יענקעצקע ,חאפען איהם געטאהן אװארף
 זיך״פער- האט ער באק; אין געטראפען איהם האט װעלבעם ,מעסער זײן

. כאט מיט ;לאפען
 מעהר מיף־ איהר וועט ואזוי ,אױער לינכןען ךעם זעהט איהר װיא —

 פז^םטער ךעם הךך אראפ ער איז רײד דיא מיט אונ יענקעצקע זאגט זעהען
.נעװאיען פעלשװא^דען איז אונ

, טאװארישצעס יענקעצקעס .געשלאגען גיךער געפליבען איז זימל
װעלבע )ח״ב( כהן ער
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 פאנאנ.דער זײנען ,ציממער אין צייט נאנצען דער אונטער װאךען וועלבע
 מען װאם פאו איהר װייםט ;ג״עגךיג ארויס געזאגט האט אײנער .געלאפען

.המות המלאןז הוא השטן הוא מאכט ךאס ,חוהו :איהם יופט
 ניט איז עס אז ,עךנןלערט האט ךיזער ,אךאכןטער געבראכט האט מען

 װעט מען אפער ,פאק דיא ןעעניטטען ח־ךןד אי׳הם פײא איז עס ."געפעהרליןד
.היילען יס1א פאלד דאס

 אפגעפיהךט האט פיינמאן .אהיים אפגעפיהרט קארנאצען האט מען
;געשלאגען גיעךער נאנץ אהיים זיםלען

 בײא ינעטאן1א זיך האט עס וואס ,פאר־שטעללען זיןז הןען לעזער ךער
 אז ,נאבריכט טרױעריגע ךער מיט נעקומען איז ער בשעת היים ךער זימלען

 ,יעגע אויסער ,גט ד־עם פאר רוביל טױזענד זעהס געפעטען האט יענקעצקע
 ^לאטט ךאןי איז געלד םוממע אזא אונ ,גננבט האט ער וואס ,טױזענד ךרײא

ווײס מען אונ אנטלאפען גאר ער איז היינט נאר - ,געפען צו נםעגליך:או
ה נאןי זיא הייסט אלזא — .געקומען אהין איז ,־у װאו ניט, נ ו ג ע ט ײנ . ה

נאןי וויא ,אקלאנ אונ א;אמער שטוב אין זײא פײא געװארען איז עס
זײא ,פעךוואנךעטע אונ נןױינד גוטע מענשען געקומען זײנען עס .אט־ויטען

. ? ?ןרײםטען מען גקען וואם מיט אכער פזרײםטען גענרמען האפעין .  ער אז .
 צוט געלאפען אוועק איז מען ,פאךפאלען איז ,געווען מקדש איהר האט

 אונ נעפרעגט אױס נוט זייא האט ,עתת ךיא רופען פאר האט רב ךער ;רב
 האפען זאל זיא שײךען האבען חתונה ניט אנךעךם נןען זיא :געזא?ט האט

!;אגט איהם פון
,תוךה אישווערע מיטאקלאג: זימל געישריעז אויס האט !רבוש״ע א —
־ ח ע י п ^ו и׳ '{*'*№ тт! .........................

ק געגעבען עצה אײן האבען פרײנד גוטע ךיא  איהם פאהךען זאל מ
 טאווא- צוױיא געבראכט האט מען ,געלאפען אװעק נלײןד איז מען .זוכען

 .פעךבראבט פךיה דער אין היינט האט ער װעלבע מיט ,יענקעצקעס .ךישצעם
 גענעגען זייא האט מען .אויפצוזוכען יענקעצקען אננעני־מען זיך, האבען ךיזע

 פערשפראכען, האטזײא םען אונ ,לןאפטען רײזע תגילאויף 200 צו יעדערען
 אונ ׳ רוביל 200 פאו ךער נןריגט ;ענער גט דעם בױינגען וועט עס ווער אז

 .רוביל 4000 ךיא פון יענקעצקען בײא װעטנןענעןװאסאפרענען וױיטעראױפער
 ײא1 !ײ;ען טאג זעלפען ךעם .פראןיענט צעהען ךךגען פון ךער ער וועט

.געפאהיען אוועק
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 טײהל ךריטער
.1

ר ע ר ך ע מ א טז ל ע ך ז ו ד ♦ #י

 ךער טײןד זײט יעגער איױף וואס , פאךישטאךט אין שטיפיל אנ־ןלײן אין
 א פײא 20 אדער 19 איהאר אמאדכען געזעסען איז עךע;פוךט שטאךט

 אהנעגראציע אפער , שיץ ,זעהר זיא_װאר .געקוקטדדױסען האט ,^עגםטער
 ׳ געכןלײךעט ארעם וואר זיא .בליק פךעכען)עזותךיגען( זעהר אײן מיט חן( )אן

א . רײנליך זעהר אפער .נןלײד אציטצענעס געפגךאגען האט  אב׳שטאנאװקע ך
 אניןאנאפקע ,אוױיסעו טיש אהאלצעךנער :אךעם זעהר אויך וואר שטופ אין .

 ;טאפוךעטקעס ךדײא ׳פאנק אלאגגער ,פוס געפראכעגע ים1א מיטאײן אלטע אײן
 .געךיםען ארום אונ אלטע אפער ,אפאיעס מיט פעךע־ןט וואךען וועגד דיא
 וועלט אישײנע פאר וואם :זיפץ אפיטערען מיט זאנט אונ ךיױסען קולןט זיא

.איחו אין גיפט עס פעךגניגען פיל וויא !איז ךאס . .  פןנךגניגען אללע אונ !
.געשאפפען מאךכען ױנגעם אײן פיר נור זיגד .  צו זיטצען מוז איןי אונ .

 האפ איןו !אךמיטה פעךפאכטע דיא איפער א ,ארעסטירט פין איך • • ♦ יזע1ה
.שרענןליך וויא א ,געהען צו אױס שודזע ״קײנע זאנאר ,כןלײד _קײן .  א . !

.לעפענס מײנעס פריהלנג דעם אין יעטצט בין איך גאט! .  זאלמיר שוין ניט .
. ? זאננעלשײן אהנע פעךוואלקענר נעהן פאךאיפער פריחלינג ךיזער .  ;נײן .
. I זײן ניט וועט דאס .  אפער ,וויל עס װאס זײן זיןי ען(עסר !לעפען מוז איך .

.איך מוז לעפען .  אננעהמליכע אללעם ,זיםםע אללעם געניסען מוז איןז .
!לעפע;ס דעם

 גענןליירעט ארעם ,פיךצינ איאהר אפרי־יענציטמער געקומען ארײן איז «ס
 ,פעךךךיפליך אונ טרויעריג וואר זיא .אפף(ה איפערען טוך אלטע אײן מיט
 אטאפיכעטקע אויף זיןד זעטצט ,פאצײלע ךיא זיף פרן אראפ װאךפט זיא
אקרעבטס. מיט

? געפראכט :יםט גאר האסט דוא ? פריהשטיס אין װאו מאמע׳ — ׳
.מאדכען דאס איהר פרעגט

 געפען ניט מעהר שוין ןויל .קראמעי ךער ;טאבטער מײן ,ניםט נאר —
.כאךנ יף1א

• עךגער מיט מאךכען יאס שיײט !געגעסען ניט זייטצען מיר מעלען —
דייה פעט הכית פעל ךער :טאכטער מיין ,גאר גיט נאך איז עס —

'״ ׳ נעלט ’ ' ׳ ' Г1» דער



.געלט .  מיר ער היץוט ,געלד געבען.קיין ;יט הײנט איהמ װעל איןי אױב .
 ווער .לע?ט ךער האב 'איןד וואם צו !רבו־ש״ע א .,קוואטיר דיא אציסצ־יען

 / לאנע אזא צו קומען וועלען מיר אז יאהךען צװײא פאר זאגען ךאס וואלט
 פעלד אײגענע טיט ךאם אײגענעם אײן געהאט האפען מיר .נױט אזא צו

.פריהעזט;קען צו וואס ניט מיר האבען מגטצט או־נ ,בעד־יגטען פיל מיט
 אבאניךט זײן פלעגען מיר ,באדער ךיא אין פאהרען מירפלעגען —

 אנשטאנדיגעס _קײן איןי האב היינט אינ ,מאדבען דאס זאגט ,טעאטער אין
 וועט וואמיט !גאט א .שוחע כןײנע ;אגאר האב איך ,געהן צו או־יס נ־לײד

? ענךיגען אללעם ךאס זי־ןד
.קומען וועט פאפא גךאסס דער — . .פילײכט . . .
,האפפען צו ניטא ־ש־וין איז , איןי זעה ,פאפא גךאםס ךעם אויף —

 מײנע .פעךליערען אונ געלד נעהמען נור הןען ער ; מאךכען דאס זאגט
 אין געבראכט דוךןז זיא האט אוג גענומען צו האטער עלבישאנןט גאנצע

 אועליכןליך אונ אועם מיןי האט ער ;נעהטונגען אונטער ניבטיגען זײנע
.געמאלט
 ליפטי ;ךאסספאפא דער ; טאכטער מיין ,אומזאגסט זיך דיא.עךגערקט—

 אללע פון געפליבען ניט איהם יזט3 דוא וויא מעהר ; צאךטליך איניגםט ךיןד
 צװאנןייג פאר גע׳שטאךבען איהם בײא זײגען טעבטער צווײא :קינךער זיינע
 —.צװ־יק אהרזי צװײא פאר ,פאטער דיין זון אײנציגער זײן אונ ,צוריק ;אהר
.;זלטער דער אויף יסט1טו־ אײן געפליבען איהם ביזט דרא

/ גינצי^קײט דיגע־ מיר נוצט װאס ? ליבע זײנע מיט איך מאך וואס—
 איך .,קען ? אזיפץ זײנעם מיט זײן זאט ךען איך ._קען ? אךעם איז .ער װען
 אלגגליקליך מיך ד.אט .ער :איך וױיס הײ;ט ? אנןרעכץ זײנעם מיט א^לײדען זיןד

 צעהען פון א״קאפיטאל געהאט הײנט איך וואלט ?נר ניט ווען ;געמאכט
 היינט אונ — ׳פארט;ע ?לאנצענךע אײנע טאן ױאלט איך רובל, טויזע^ד

. ? הײראטהען מיך וועט װער ? מיר מיט איז ױאס ׳ .  לײדאק יעדער .
.געלד בעט

 אינ ,א?ליק ךיר פאר זולט ̂ער אז / געזאןט אגער ראך האט ער—
.געפינען װעט ער אז ןקער׳ איז

 מיר וױא ,אמאנאט שוין איז щ :מאךכען דאס זאנט צײג דומעם—
 איז אהאר וואס געזעהען ניט אירט פון נאך האגען מיר אונ ׳ דא זײנען
 מיט ךער אונ ,גיט קומט ווערטער פו?טע מיט וויא מעהר ;ווערט

ניט לעפענסמיטטעל אויף זאגאר נאך אוגז האט .ער .אוו־עק געהט
 פעך־ האבעןיםיר ,געהאט האבען מיר װאס ,תבל ^עטליכע ךיא .געגעבען
.צעהךט . .  גליהןען ךיא וויא ,אויס װײזט עס !מיר פאר זוכט.ער אגליק .

;אויפזובען וויא ניט מעהר זײא דאךף מען ;גאס אפען זיןי ײעלגערין . . 
. גיטא גל;קען .קײן א'ז ארוטטאן נאר״אײן

פיללײכפ בהן דער
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 פאךטיןי אגוטע אוייף אױסזיבט האט:ער ,מוטער ךיא זאןט ,פיללײכט—
דיר? פאו

.פאךפױען גוטע גיטא.קײן איז געלד אן !פאךט;ע אגוטע — . אי . ׳ נ
 ״ * יןויעללען ניט זיך פיל װעל איןל :װאךטער נןלאךע דיר זאג איך ,מאמע

. טרו?«פע איךיישע דיא אין אלקומען װעל איןי

 אטרופפע אין רוא קומםט וויא !טא?טער מײן ,ךעךםטו וואם—
? אכןטאךען פון

 אטאלאנט האב אונ ,גוט זעהר זי;ג איך ? ני?ט ווארום ? איז וואס—
 ?גר האט ,נעהעךט מיןי האט .זײערער אנטרעפוענאל ךער .ביהנע דער צו

 ןיאהלען מיר וועט מען :אנקומען זײא צו זאל איך ,געבעטען מיך
! געלד גוטע

 אומעל פאר א־נ ,ךל פאר ךאס פאסט וויא !טאבטעל מײן ,פיוי—
? משפחה

т  т  : •

א  איבער !פאסען ניט אונ פאסען דעם מיט אן ישויין הײבסט דוא -
.עלט(ר אונ הועער לײד־ען איך זאל װאךט ךעם . .דום זעהל איז ךאס . . . 
 ,קונסט אגלויסע איז ביהנע ךער איויף שפילען אז ,אין־ רעכען וױיטעל א־נ

אויף ־שפילען וועלכע ,פאמיליען פאךנעהמען פון לוביטעלעם גי?ט .עפ
. ביהנע ךעל

ן פו אהפרון זיין דיל קעןי. .עם ,גיט ךאס ינ1ט וועגען דעפט -
.אישידוןד צו

;מאךכען דאס זא?ט ,װישײא ישײא איןד האפ אשיתך צו אחםרון—
.הםרון אגלעסעלעל זיין כןען װאס אונ געלד האפרךן איןד ךען . פון נאר .

 זיך איך רועל דאךטען אז ,מאמע ,פארקעהךט איך ךעכען װעגען דעסט
 .סאלופקע ךער אין דא זיטצענךינ אײךער ,אטאלק צו שלאגען צו גי?ער

.מענשען אװעלט מיט בעסןאנט װעיט מען . .מאכען זיך כןען щ וואס וויםםען מען כןען וואס . .  איך :מאמע ,זאנען גאך ריר װעל איך װאס ווײםטו .
 פון ניאךען אללע אונ טעאטער אין געשפילט מאלי אײניגע שוין האב
. ^^טציקט מיר

א— ! טעאטער אין נעשפילט שוין האפט ח
ך אי  ןאג איך אונ .ניט וױיס כןײנער נאר ;נעשפילט ישוין האב -

 פאךזאךגען ניט מיר פאר וועט פאפא נךאסס ךער יב1א אז ,געװיס ךיר
.אכןטאךען ךיא צו א^קומען געװיס איך וועל ,טעג ךיא אתכלית .  איך .

.הוננערין ניט וויל . ! וועלט ךער יף1א לעבען װיל איןי אוג .

 אלטער אײן געגאנגען אךײן איז оц ,טיהר ךיא געעפינט זין־ האט /ןס
 מע;ש אגעזונטער ,ךרײפיג איאהר מאן אױננען מיט זעכציג אהרזאי מאן
 צו איז אלטער רער .געזיכט אפען א׳שראג מיט אויגען נןײ^לךיגע ?ןיט

געגאנגען )ה״ג( כהן דער
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זעהר שטעךין אינ געטאן אקוס איהר האט ,פרײלץ ךער צו ןעגאנגען
: מינע אפױיליכע מיט זאגט אונ צאוטליך

? צפרוהלע ,דוא מאכםט וואס—
.גוט ניט איז .?גם ; פאפא , ךאך ווײסט -איהר

.?יח־ת אימעךע פון אסוף ז_ײן וועט הײנט ,טאכטעריל ,רוהיג זײא—
. אנטיק אײן אפאךטיע ךיר פאר האט מאן ױנגער ךער אט

? איהר זא^ט װאס :זאגט אונ אזײט אן מאן ױעען ךעם אב רונ«ט ;יר
? געהן щ װעט

..וועלט ךיא וױא װאוהל פאפםען זיך וועט דאס !גוט זעהר ,יע—
איויב ;שיתך אםאךט פאר איז ךא װאס זײא .עךכןלאךט מטױח זיך זײט גײט

. פאהךען הײנט מוזען זײא וועלען געפאללט זייא
,אזײט אן טוטער דער מיט פױילין דאס אבגעװפען האט אלטער ךער

 פריילין דאס .ישטוט־ע אהאלןע בײא שטיל זעהר גערעךט זייא מיט האט
 איפער ןעגאםען זיןד האט פוךפור אױיצענךער ,פרײךע פאר .ענטציקט װאר

ווײס צײטען האט זיא ,פינכןלען גענומען האבען יגען1א ךיא ,געזיכט איהר
.רײןי זײן וועל איך ;_ע?נכטצ;קען מיט װאךטער ךיא געזאגט ארו־יס . . איך !

.געישאפפען איןד בין דאצו ,א \ .קאךאטען אין פאהךען וועל . . ; !
האט ,זיןי האלטען צו רױא ,ישטײן §אר אןער מען דארף דא —

. מוטער ךיא געטאן אזאג
 דעם װעגען .ניענטפעלט איוזר זיא האט ,מאמע ,רוהיג זײא —

 האלטען צו זיןז וויא פערשטעהען װעל איך :זארגען צו וואס ,ניט האסטו
. גוט נראד העכםטען ךעם אויף

 געפעלטגאנץ זײא זאגט: אוג צוםױנגען צוגענאנגען איז אלטער ךער
. זעדזט איהר וויא ,ישידוך דער נוט

 צוא אונ בײזענןאסטען אויף רובל הונדעךט צווײא אײך נאט אללא —
 רײנליןז נאר ,ניט מען דארף נןלײךער גרויםארטיגע .עטװאס זיןי בעקלײדען

 ; געבען מחותן ךער שוין אײך װעט קלײךער־ לופןםוס בלאהאראךגע. אונ
 קויפען איהר כןענט .קליידער ךיא .זאךגען ניט שוין איהר דארפט ךעם װעגען

.פארען איר מוזט היי^ט ,פעשטעלען צו צײט ניטא.קײן איז עם :פארטיגע
. פרײלין דאס פרעגט ? פאהךען ךאם מיר דארפען װאו —
 וועפ זיא .פליטץ סארא אנ־רײנךין מײנע איץי צו קומען װעט צם —

 ׳זיא ;פאהרען צי ארײן ויאו ׳ ׳שוין װײס זיא ;פאהרען כויט אײך מיט אױך
 קומען איך װעל מאיגען ךען ׳ שטײן אײן װעל איןז װאו ,וויסםען ישוין װעט
 אויף מחותן ךעם אײנךיכטען אללעס אויך יפזוין רןעט זיא ;מחותן דעם מיט
. זיין צי געהעךט עם װיא ׳ נעהמען צוא

 איהר אונ פכײלין דעם האנד דיא געגעבען ער האט ךײד ךיא מיט
 געפאלען איז פליילין ךאס .גענאנגען ארויס איז אוג אלטען דעם אונ מוטטער

דעס כהן דער
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 ;עפןצט ;זאגט אונ קוםען נענומען איהם האט ,־רןאלז אפען אלטען דעם
 איךוועל !א^ליק פאר וואס א מיל! פאל זארגט איהר אז פאפא/ איךי זעה
. !אין.קאךעטען פאהלען וועל איך ,לײך זײן .  ׳ הןלוב אין פאהרען וועל .
. !טעאטר אין . .

א :אלטעל דער זאגט ,טאכטעל מיין ,נײן ״  ניט נאןד זיך אײל ת
 זעהר י§פיהלען1א דאךפען זיך וועםט דוא טעאטר; מיט כןלובען טיט

.. בעליבט זיןז וועסטו ,בעישיילען' . ען כ א  ,צײט דער מיט צו ישפעטעל מ
 טאכטער ,שטײםט פאר דוא ,וועלען וועםט דוא װאם טאן ישוין װעםטו'

? פײנע
 אטעגצעל געדרײט איויס זיןז האט א־ג פרײליך זיא זאגט י רעכט גאגץ

.שטוב אין .  האט אונ מוטער ךער צוא געלאפען צוא װײלע אלע איז זיא .
.געקוסט איהם האט אונ פאפא גלאם צום געקוםט, איהר . .

 האט איהל אז ,אלטער דער זאגט , קינד מײן ,געס פאר ניט —
 .מאכען צ־ פעלטינ לײזע זיןז אונ קלײדער: בעזאלגען צוא ׳אלבײט פיל הײנט

 ניט האלט אב _קײן זאל עם ;אלךנונג אין זײן אלעם יש־וין מוז פאיעזד צ־ם
.קומען וועט פליטץ סאלא װענן ,זיין

.מוטעל לי זא;ט ,געגעםען גיט פליהישטיק יןין נאך דאן־ האבען מיל
לאס זאגט - פלײלע פאי זאט פין איך ,עםען ניט וויל איך —
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 כןאפע געבלאפט באלל האט אונ געגאנגען אלוים איז מוטעל ךיא
 האט אלטעל לעל אונ אפליהשטיק געמאכט האט ,ביס־ןוױ מיט זעמל מיט
 געגאנגען אװעק זײא ןײנען פליהשטיק נאך .געישפײזט מיט אליןי זײא מיט
. קלאמען־ דיא אין

 געקומען איז עס .אךךנונג אין אללעס געװען שױן איז נאכט פאל
 נןלוגע זעהל מיט ךלײפיג א;אהל יענציממעל1אפל װאל לאם .פליטץ םאלא
 האגען זײא .ליןפען בלאע מיט בלאפע באכןען אײגגעפאלענע מיט א־ליגען

 אונ אנגעקלײלעט זין־ האפען .לייזע זעהל האלטען אונטעל זיך עטװאם
 גענומען זײא״ האבעןי לאלטען וואגזאל. צ־ם געפאהלען אװעק זײנען

 מיי ײעלען הין װאי ׳ געפאהלען אװעק ווײטעל זײנען אונ בילעטען
. ישפעטעל זעהען

,2
.?שוךה נוטע ךיא

 פאר זײן.קאבינעט אין נעזעםען זילבעלישטײן לעאן איז םאלגען אויף
שפאלט )ח״ג( כהן דעל



 אין געזעהען האפען מיר )וויא גיריפע, פריידעלעס געלעזען האט ,*טפאלט1
 אלע פאםט .נעישיפטע( דיזער פון טהייל צווײטען פון .קאפיטעל פירטען
 פעתאגגענהײט ךיא אין פעךזיגכןען זיך פלעגט ,טאן 1אז ערײ פלעגט מאנאט

 ליא האט לעזען דאס געעגדיגט האט .ער .ווײנען תרך זיך פלענט אונ
 פרײדעלעס גענומען !אװים האט ;געלײגט אוועק אונ געטאן אקוס בריפע

 איז .ער .טרערין מיט זיןז געגאסען אונ געקיכןט איהם אויף האט ,בילד
 האט ?גם ;שטילל װאר ציממער איס .מינוטען צװאנציג בייא געזעסען א1אז
 װאס ,זיפצען זײנע אונ אוהר דער פון ,קלאפפען ךאס געהעךט ניט מעהר זיך
. זיך פי־ן שטייםען ארויס פלעגט ״ער

 אוג ציממער איבעףן געהן גענומען דואט א־נ געישטעלט זיך האט ער
: זיך צוא רעדט

 מאנאטע צוףיא ניט! אלס נאןד איך האב ריבינקען מײנע אונ —
 איטמער נאןד איהר נןען אונ היןינד מ״ן זוך איך וויא ,פאךאיבער שו־ין זיינען

 איןד ;געלד שיט איןד ,מענשען געישיכןט פאנאגדער האב איןד ,געפיגען ניט
 ,;עהײמניםע אלע פון שליםעל דיא / קארנאץ פײבוס אגגע-בעטען אויןר האב
 זאל שוין ניט !ניטא איז רעזולטאט אוננףן— געלה געגעבען איהם האב
 מיןז דוא וועסט נאן־ װאנען ביז ,גאטט א !האפפנונג אללע אויפגעבען איןז

 פינסטערע. מײן אויף געליטען וועניג נאןד איןד האב ישוין ניט מאטעךין?
 שװאןי אונ אלט שוין בין איך !רבוש״ע ,גענוג זיין שוין לאז — ? וועלט
.טףיםט!י דיזע מיר שענק גאטט! געצאהלט... זײנען טעג מײנע . . 

 מײן פאר טאן קוק איין איהר איך לאם אװעקי ריבינקען מײן מיר גיב
ג לעבען

 אויפגעהויבען האט ,מזכח צו ניע(ר ךיא אויף געישטעלט זיןד האט ער
א . !עךבאךמע ! גאטט ;געשךיען יס1א האט אונ ארוף הענד ך .  גיגי .
 האט פרײדעלע מײן אז ,וויטםען איך װעל מיט ךער אןנ ,קי;ד מײן מיר
! פעלצײיהט מיך

,געשטאנען איויף האסטיג איז לעאן . טהיר אין אנגעקלאפט האט מען
 האט ;פערשלאםען ד.אט ,בילד דעם מיט פאפירען דיא גענומען צוא האט

 ״אונ אב'נעווי׳טט זיןד האט ׳ רוקאמאיניק בײן געזיבט דאם נעװאשען אויפ זיך
. טהיר ךיא געעפינט

.קארנאץ פײבום ארײן איז
ט גו ,מינע אפרײליכע מיט זא?ט.ער 'זילבערישטײן העךר ,מאךנען -

 רײכענדיג זילבער׳טטײן איהם .ענטפעךט 'קארנאץ העךר ׳ יאהר ניט—
א  קארנאץ העךר ׳ פיײליןל זעהר אויס מיר הײנט זעהט איהר .הא^ד ך
? מיר צוא שףך פױיךע אייער ניט איז צוא

♦ אישמײכעל םיט קארגאץ .^ענטפעךט ,געוויס—
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איהר . )ה״נ( כחן רער



 זילבערישטיץ פי1א זטױיט !מיר פאר ב:שוךה אגוטע האט איהר—
. פרײךע פאר זיך אויסער

ף אי  אײער דעךגאנגען האב איןד :אייןד נןאר בשוךה אגוטע האב -
.רעבעקקען טאהטער
 איהם איז אונ געטאן אגעשרײא לעאן האט !גאט איז געלויבט א—
 !פרײ^ד ליבער מײן א :קוסען גענומען איהם האט אונ האלז אפען געפאלען

.?תדער מײן פאר אײך איך בעטיאקט אן הײנט פון . .  מיר האט איהר !
.לעבען מײן געךעטעט . ? היא ? זיא איז װאו .

ט י נ . מאלהע אין איז זיא . היא -
איןי . .שוין פאהר - ? מיט פאהרט איהר .

.מיט איך פאהר נעװיס— . .איז זיא װאו ,װייזען אײןי דאך מוז איןי .
. נאפט פאר אפ געהט״עךפט פאיעזד .ךער אבער

א .לעאן זא^ט ,צײט דיא איז מיר לאגנ וויא - . .  וועלען וואלט איןי !
»פײגעלע מיין צו , איהר צוא פלמנן צױא אריבער ש־וין אט ,פליןנלען דןאןען

? געזעקען איהר האט איהר—
 איך .מאלהע פון עךסטז קום איך .נעזעהען איהר איןי האפ -געוויס

 איך ;אגענד אײן מײנעפ פון רײד פוכוטע ךיא אױף ?אךלאזען ניט זיך האב
 3הא אונ געפאךזךען איןי בין אט .איבעךצײגק זיןד אלײן געװעלט האב

. כןלאר אױף לעךגאעען אלעס
.האסט מיט לעאן פרעג.ט ? געזונד ? איױס זיא לעהט װיא—
!אפיש װיא—
? שאן—
I אלןיאםאװיצע—
? געבילדעט—
גימנאזױם כןלאםען פי;ף געגאנגען ים1א איז זיא—
גוט?—

ײן א • ?גנגעל -
א . •' ריביגקען ליבע מיינע ,איהר איך זעה וויא !גאט - . נעת איך .

,קוסען איהר ,זעהען איהר ׳ זײן דאךטען וועלען שוין װאלט אי־ ,יס1א
.אלמען מײנע אין האלטען איהר . הערר ליןער ,מיר זעה זאנט נוא .

.קארנאץ . ? דעךגאנגען דאם איהר האט אזו וויא .
ך אי  אז ,איהר װײקט דאס קארנאץ: זאגט ׳ךערצײלען אײך וועל -

 איך האב כמעט ישטאדט .יעלע אין ;בע_קאגטשאפט א^רויסע האב איןד
 צוױיא פאר אויפטראג דעם גענעבען מיר האט איהר ודיא איז .בענןאנטע
 ,בע.קאנטע מײנע אלע צױא ?ךיף געשךיבען ^לײך איך האב ,צוךיק םאנאטען

 איןד האב מאלהע אין ;^טעדט פעךישיךענע אין אײן זיך געפינען מעלכע
 היא דעךװײלע .געשריבען אוין־ איהס צוא אי־ האפ ,אבעקאנטען אויןד

בין )ח״ג( כהז דער
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׳ר
ט מען וױא ,האב איך ,לײךיג נעזעםען ניט א־ריןי איך בין  געסײבען א;ײף מן

 גוטע פאר נאטיךליך’ געגןענט.׳ נאר האב איך װעמען פים ךיא אויף
 נאר .ווײםט איהל וויא ,געלייגט צױא ניט מײנע האב אי־ נאל , געלד
 .געקומק ניט לעזולטאט צוא.קײן איך בין געטאן איבער ניט האב איך וואם
 ,אײך פאר געישעמט ישלין זיך האפ איך .פעךצווײפלוןג אין געװען פין איך
 איױם- ניקט זאל קארנאץ איך אז ; ווײזען צו אוייגען מײנע זילבערשטײן, .העל

 פעקום װאך יענע אמאל מיט .ניט װעלט וועלט_לףן דיא שוין איז—פיהלען
 מאלהע אין :אזלא שלייבט ער%. .מאלהע פון פעקאנטען מײן פון אבליןן איך

 זיא ,פופציג — פערציג אונ פינף איאהר אפריױענצימער אײן זיןד געפינט
 ;רבקה הײסט װעלכע ,אשיינע אטאקטער האט זיא ;שטיין הוה חײקט

 זעהי איז זיא ךען ,געבען 'שטונךען מיט זיף זאנימאיעט מאדכען דאם
 אן לײךעט זיא , פלױעךצימעל אנ־ךא^ליכעס איז הוה ךיא .אגעבילדעטע

 . שטאלבען’ בייא האלט אונ געװאךען לןלאנק זיא איז יעטצט .'קוױגךזולט
 ,.ערצאהלט זײא פאל האט אונ ,איךען ךױיא זיך צוא פאךבעטין האט זיא
 איז זיא :איהךע ניט איז ,טאכטעל לופט זיא וועלכעם ,מאדכען דאס אז

 זיץ זייא זאלען אלזא .?גלענפולט ים1א זילבעלשטײן לעאן פון טאכטעל ךיא
 דאס ♦ טויט איהר פאר געווען מ־ודה זיןי האט זיא וועלבע פאר ,_עדות ךיא

 .געשױבען נלײןד מיל האט.על דאם אונ ,דעלװאוסט בעקאנטעל מיין זיך האט
 געפאהלק אליבעל ^לײך בין ,פעךלאזען ניט װעלטעל זײנע אױף זי־ האג איך
 אװעק מיל האט .על אונ ,בעקאגטען מײן צוא אלײן בין ,מאלהע אין

 ;לעבין בײן געפוןען נאך איהל האב איך .פלויא ־קראננקע ךעל צוא געפיהרט
 אז אונ אײןד נןען איןד .עלצײלט איהל האב איןז אז ,.עלפלײט זיך האט זיא

 .פאטעל איהל צוא טאכטעל דיא אפצופיהלען אנגענומען זיך האב איןד
 נאכהעל'האב שטוגלעןי. אפאל ב״א געזעסען לןלאנפןע לעל פײא בין איך
 אײןז וועל איןד אז ,פעלשפלעכען ךעם מיט אפשיד איהל פון געגומען איןי

 ,געטאן א;אג האט זיא . אײך מיט ױילען הןענען אלײן זאל זיא ,בױינגען
 אט .ציהען ניט לאגג א1אז װעט זיא ,האפנונג אפאלשע איז щ אז

 ןאןד ליא אז ,יךיעה דעל מיט אײך צױא געקוטען איצטעל איך בין דאס
 צו מיט שוין געדאנקען דעם איויף אלויף אפילו איז מיל פײא .ליכטיג איז

 דאס אז ,בעדענקט זיך האב איך נאל ,זיך מיט מאדכען לאס נעהמען
 זיא וןעלכע יענעי/ פון פאהלען אװעק ;אל זיא פעללאנגען, ניט מען ,.קען

 ,איצטעל .לעבען איהל פון שטוגדען לעטצטע ךיא בײא מוטעל געלופען תאט
 טאבטער אײעל האב אץי אזוא וויא שוין איהל וױיפט ,זילבעלישטײן העלל

 דעל יאונטעל פאםילט האט טאכטעל אײןנל מיט װאם װײטעל אונ .געפונען
 חוהען ליא וועט איהל אז ,.עךפאהלען גענױעל איהל נןענט ,צײט גאנצעל

.לעבען אם געפיגען גאך
 זאגט ,לעבען אם געפינען ניט ישויין איהל װעל איך אױב אוג -

לעאן )ח׳׳ג( כהן דעל
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 פאי ו אידען דרײא דיא פון ?ןהת דיא מיט בעגגיגען זיך איןר װעל ,לעאן

 גןענען נאןי איך וועל װײטער אונ ;געװען מ־וךה זיך האט ןיא וועלכע
. * אויך טאקטער מײן פון וואס^ערפאהרען  / קארנאץ הערר ,מוז׳שמתן אום .

רעכנונג? אין מיר שטילען װאו
 הןענען האבען װעט איהר אז , נאכדעם אױםרעכנען זיןי וועלען מיר —
הע» הע רעבעקקען אײער {עלעףינט
 נאך ײערין בע?וידי?ט מיר פון װעט איהר ,קארנאץ העךר , נוט —

.טאכטער מיין פון זײן צופריךען וועל אין־ װיא ?נרןד ךעם
;צו־האפען װאס איןד האב װאהרשײנליך ,ד־ערויף זיןי פעךלאז איך אז —
.פאךישטעלען זיןד ״קענט איהר וויא ,זעהר מיך פױיט דאס — . . 
 װאלט ריבינקע מײן װען זאגאר געפױיט גענוג זיך וואלט איך נאטיךליך

 מיט בעגאבט איז זיא אז ,זאנט איהר װיא נאר ;אגעראטענע געװען ניט
.גליכקליך העכםט איןי בין זא ,אײגענשא?טען גוטע אלע .  העלר ,יעטצט .

 אויפם טויננןק װעלען מיו־ ,מויל אין וואם נעהמען מיר װעלען ,קארנאץ
 נןראננןע ךיא פיר לחיןם זאגען יך1א אוג , טאכטער געפונענע מײן פון יואחל

 בין אי־ .נןואנכןדליט איהר פון אױנןשטײן זאל זיא איהר ווינשען חוהןכאונ
 ;קינד מײן גערויבט מיר פון האט זיא װאס ,בײז זעהר איהר אויף אפילו

♦ פעךצײהען איהר אי־ מוז לעבען איהר פון שטונדען לעטצטע ךיא בײא נאר
,ליקער טראגען ארײן געהײסען האט אונ אנגעגןלונגען ’ האט לעאן

 .געטראגען ארײן גלײ־ האט מען .פעךבײסען מיט 'שאמפאניער אונ כןאנלאק
 רבעקען לחײם געזאגט האבען זײא .בעטען זט;:עלא ניט זיך האט קארנאץ

 א־נ וועןין בעגעזען זאל זיא ׳ מוטער פעךמי^טע איהר ,חוהן לחי.ים אונ
.לעבען לאנג זאל

 דעם מיט געגאלגען אװעק קארנאץ איז ארום שטיעדע אהאלבע אין
 דעם יף1א אויפװאךטען לעאנען שױן וועט ןןו אז , פער׳שפךעכען

. װאלזאל
 נאןי געפאהרען אוועק קארנאץ פײבוס מיט לעאן איז נא?ט פאר

♦ מאלהע

.3

♦ טאכטער ךיא געפונען
 לעאן האט ,מאלהע אין אעעפאהרען דיגען קארגאץ אונ לעאן יויא

 געפינט טאכטער זײן ױאו ,װאוהגונג ךער צו פאהךען צו נעוועלט גלײןר
 געפאהןליך איז הוה ךיא ?אלד וויא ,געזאגט האט קארנאץ נאר .אײן זיף
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 אריין ?ױער זיינען זייא .פליטצלונג קומען ארוף זאל .ער ניט 'כןראנק,גטױג
 אױף געבאנגען אװעק גל״ך איז קארנאץ אונ ,הויז אגאסט אין נעפאהלען

 אנדעךהאלבען אין .װאוהנען טאלטער איהר מיט חוה װאו ,כןוואךטיר ךער
 אויף .געשטאנען/וױא איז וועלכער ,לעאן צו געקומען .ער איז ארום שעה

. אונגעדולד פון שפילנןעס
? ךייךען אידור מיט נןען מען ? גאך לעבט זיא ? זיןד העךט וואס גו—

.האסט מיט לעאן פכענט
 זאגאר איז זיא .רײךען צו אײך מיט שטאנךע אים איז זיא ׳ יע—

 איחר האב איןי .טאן צ־ אקוק איהר אױף אישרעק איז עס ,ישװאןי זעהר
 !גאט איז געלויבט .זעהר.?נךפרײט זיך זיא האט ,דא זײט איהר אז ,.געזאגט

 איהו צו ריבינקען אמעבען לעבען מיין פאר נאך,קענק וועל איך ,זיא זאגט
.פעךצײהונג אומ בעטען כןענען איהם נאןי וועל אונ ׳ פאטער .  ,גיכער קוטט .

.געצײלטע זיינען טינוטען איהרע ,זילבערשטײן הערר
 איז צייט דיא ווען ,געזאמט לאנג י1אז זיןד איהר האט וואס טא—

? טײער אזוי
 שטאנךע אים זײן װעט זיא װאנען גניז װאךטען געמוזט האב איך—

.רײךען צו .  נעלעגען זיא איז ,געקימען בין איןי אז אנפאנג פון ךען .
 אללע אױפגעגעבען שויין האט מאךבען דאפ אונ ,לאז בעװאוםוט גאנץ

■.האפפו^ג  ,טאכטער אי;ער מיט גערעךט האב אונ געזעסען אזוי בין איך ..
 אביפעל געבעטען האט אויגען דיא געעפינט יןכא^קע דיא האט פליצלונג
.^ין איןי ײער :געפרעגט האט אונ ,וואספער .  אללעס איהר האב איך .
 אײך זאל אי־ געבעטען מיך זיא האט אט ,וואךטען קורצע אין געזאגט

. גיבער וואם ?ױינגען
 ױאר ״עם .,קװאךטיר זייער פון אריויפ גלײך דינען קארנאץ אונ לעאן

 האט ?נפ העך^סט׳ נדע;?נ צו שױן וואר .עס .פי;סטער אבע^ד פון ישוין
 אונ.זײנען אלזוואפציק אײן גענומען האבק זייא .נןױע דיא ביז אגגעשנײט

. געפאהרען ‘אוועק
.אזײט אן אפגעלעגען װאר וועלבע ,אשטיבעל צו געקומען ז_ײנען זײא

 קארנאץ אץװאםציק.װארטען ךעם געהײפען אונ אןגעשטײגען האפען זײא
 געגאגגען דוךך זיינען זײא .נאך איהם געהט לעאן ,פך;ער אױין ^יט

 נאךיאין ארײן זײנען אונבעלײבטעט/ װאר וועלכעס ,ציקמער אפאךדער
 אוױיכער :מאפליךט אגשטאנךיג אןער רײך ניט װאר װעלבעס ׳ אציממער

 .שטולען וױיכע אײניגע נאך ,קךעסלעס; אפאר מיט טייש ארונךער ,ךיוואן
 געײען זײנען ציטמער ךעם פון .טיש אפען אלאמפע געבךענט האט ?גס

 טיהר איץ .זײטען בײךע פון .קאמערין .זײטיגע צווײא אונ טד\רען ןיווײא
 ךיא איז דא אט :לעאן צו ^אגט אונ אקי־ק גיט קארנאץ .אפען וואר

 צוױיא נעשטאנען זײגען ךארט ,צימ^ער אין ארײן גײען זײא .נןראנ.קע
בעטלעך )ח״ג( כהן דער
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 אטישעל אז־יך װאר ךא־ט . נןראנקע ריא געלעגען איז אײנע אױף ,בעטלעך
 ,דונלןעל זעהר אװאנטלאמפע געלרענט האט ?ןס / 'שטוהלען ״אפאר ^יט
• ים;עהען1א אטרױעױגעפ ציטמער ךעם נעגעפען האט לאפ אונ

 געלעגען איז כןראנגןע דיא .געבליבעןישטײן דינען קארנאץ אוג לעאן 1
 ,בלא אױגע דיא או;טער ,אײנגעפאללען באכןען ךיא ,.קאלך װיא .בלײך

א  צו וואךען אוינען ךיא ;שװער געאטמט האט ;שװאךץ לי?פען ך
 щ ׳ שטיללרףט אישרעקליכער געהעךשט האט ציממער אין .געשלאסםען

. אוהר װאנד אפןלײגער פון טאק טיק דער געהערט ניט מעהו זיך 1האט
 ״עם וועלבען אויף ,אטאבורעטקע געשטאנען איז פעטיל איהר געבען

 ,נואסער א.קאכאפין Г מעדיצין מיט נצ;קעס:פלאקא אגנעישטעללט ײאיען
. זאפט פרוכט באגקעם אפאר

ה חו ־. 'שטילל זעהר קארנאץ זאגט !-
 איהר פײבוס׳. ר׳ א זאגט: אונ אויגען דיא געןגפינט האט זיא

? אללײן זײט
. זילבער־שטײן לעאן הערר :אגאסט נעפראכט אײןי האב איןי—

 איהר אויף צוייק געפאללען ןיא איז , זעטצען געוועלט זיך האט זיא
. נעה־פט פאנאנךער שךענןליך זיך זזאט אונ קיפפען

 איחר :אן ניםט איין־ עזטרעעט :לעאן זאגט , מאדאם ,װהיג -ליגט
? גיט אײך וואךטעט .קײנער ,צימטער אין אללײן גאר ;זײט

.טאכטער מײן גאר .געגאנגען ארוים לא;ג ניט איז םיױעלכןא ךא . . 
. ריבינקע . .שטענךיג אױך זיטצט . . . מיר נעבען . . .  זיא װיא נאר .

. זיא איז גײט׳ איהר ,הערט ךער האט . .ציטטער איהר אין געלאפען ארײן . . . 
.דיא טראנען צו אריבער ,מיף איהר פעלשטײט / שװער איהר איז /גפ . . 

.איבערראשוננ .
א: ;אגט נא?הער נעהוסט. פאנאנרער װײטער זיך זיא האט דא זי

 געתפען האט זיא װעלכע ,ךיא פאךליךען : כןלײגיג_קײט .קײנע איז ̂עם
.אפאטער ג:פליצאנ געפינען אוג ,מוטער . י פױי^ד מײנע ,זיצט .

געגען איהר לעאן :געזעט־צט אוועק זיך חאכען זייא  אונ ׳ ?גנ̂נ
 גע^ענט ניט איהר האט אונ ,צו,קאפפען איהר געקומען אױפ איז קארנאץ

♦ געזיכט אץ קוהןען
 • ? הא » גיט ?יר ענט(פ ךער איהר ,זיא זאגט ,זילבערישטײן הערר—
.?נר זאגט ,אמאל וױא ,אנדעךם גאר זײט איהר—
. י מאכען נןענען ניןיאננןהײט אונ צײט דיא װאם— .  שוין איז .
*אײך האב איןד וויא יאהר ^װאנציג . .געזעהען ניט . .  נןיינע איז ̂עס .

. ,קלײנעלןײט . .  פון שטונדע לעטצטע דיא איז יעטצט !דלבערישטײן הער !
.לעבען ט״ן .  אײך געגען' האפ איך םיך פעךצייהעט ;אײך בעט איןר .

.האב איןד .געזינדינט: . .אװעק אײך פון . .קינד אײער נערויפט . . . . . 
שוין )ח״ג( כהן דער
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.אהרזי צ־ןאנצע שיוין . .  בין איך גענןענט ניט אגדעלס האב איןי אבעל .
 ךאמ האט זיא ;ם1השל עליה פױידעלע יא1פר אײער פון ארומע דיא געו־ען

.שטארבען איהר פאר פערלי-נלט מיל פ־ן
 איהר ? געזאלט אייןד זיא האט וויא ? פערלאנגט זיא האט װאם—
? געריעקט
ישטארב איך !חוה :געזאגט מיר האט זיא :גוט גאנץ געדײנק איןל־ —
ך מאן מיין פון צאךען העפטיגק דעם איבער... מיין אז פעללאננ אי

 , לעבק וואלט לעאן אז אונ זילבער׳שטײן;י הזייז ךיא כןענען ניט זאל קילד
 זײן איהם זאל ךאס אונ כןענען גיט קינד זײן זאל על , פערלאנגק איןד וואלט

.אנאקאזאגיע . .העס העפטעען פאר»יין.-.. . . .
 מיט על פרעלט ? לעבען וואלט לעאן אז עס הײםט וויא —

.אװאונךער
.מיןז איהר שטײט פאר — . נעישטאךבען... פאר לערעמט אײןז האט זיא .

.סם אײננעהמען געזעהען אײןי דאך האט זיא וױילע .  , איהר מײנט וויא .
א אײנגענוםען געהאט ניט װאלט איהל אז זילבערשטײן העךר . פילע ך . . . 
. _קאךיךאר אין קאזליצקען בײא נאך . םם? אײנגענוםען זיא וואלט .

 וואפ פילע מײן , ;ע יע :עראיננעלט מיך האב איןי !אי אי אי —
!געהאתעט איהר האט ,אײנגענומען האב איך

.מײן אז / נעזאלט האט זיא !;ע;ע — . .נעשטאלבען איז לעאן . . .
.לעבען. איבער ניט איהם איך דאךף  , איהל זעהט העלל, מײן יעטצט׳ .

.איך אז . .בין . . .געצװאונגק נעווען . . .װאונש איהל ערפיהללען צו . . . 
!מיר פערצײהעט ביטטע

 ניט ךעם וועגען זיך לאזט איהר , פר־ויא גוטע ,אײך פעלצײהע אין־ —
 יאהר צװאנצינ :קומט מיל אונ ,פפליכט אײערע געטאן האט איהל .נראמען

..קי;ד מײן נאך אונ פרײדעלען מײן נאף איך כןלאג .  געווען איז דאס .
. העםטיגקײט מײנע פאר שטלאף! אגו־טער . ? לךנד מיין שוין איז װאו .

 אונ בלוט ,שײן זעהל װאר זיא .טהיר אין בעוויזען זיף־ האט רעבעקא
א ךעמיטהיג געישטאנען איז זיא מילך .געלאזען אראב אויגען ך

 איז ךאס אט :לײזע זעהל לןראגנןע ךיא איהר צו זאגט !רעבעקא —
.יאהר צװאלצינ פאךװאגעלט געװען פיזט דוא וועלבען פון ,פאטער דײן

 אנעשרײא נענעבען לעאן האט !מײנע טאכטער !מײנע טאקטעל —
 געגומען זיןי האט אונ אךמען בייךע ז_ײנע מיט אונלגעפאסט איהר האט אונ

.טלערען מיט ניםען
 זיך נעשייען אוים זיא האט ! מײנעל פאטער !טײנער פאטער —

• דוליפען גענומען האט אונ / ארמען זײנע אין נעבענךג אװארף
 אן אנגעכןלאממערט געישטאנען אזיוי זןיא רינען םעקונדען אײניגע

אײננאגדער )ח״ג( כהן דער
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 אךאב א־ױגען ךיא געזעסען איז קארנאץ .געחליפעט האבען אונ אײננאנדער
.אױנען ךיא נעמאכט צו געלעגען איז ה/כאבהןע ךיא אונ ,געלאזען

 לעאן אנגעהײבען וויעדער האט י מײנע ריבינקע !מײנע דיבינקע —
•טרערק מיט זיך געגאסען אהרזי צװאנציג ךאפ איך האב ךיר איבער ! • - 

; * נעזוכט דיך איןד האב יאהר צװאנציג  , גאט איז געלו־יבט יעטצט אונ .
 מײן פעחיסען מיר וועסט ריבינקע דוא !אךמען מײנע אין ךיך איןד האב

. לעפען ביטערעס . .  אין טרײסט גאנצען מײן האבען איןז װעל דיר אין !
. !יאהרען לעצטע מײנע .  רוהיגער... ײן1 נעוױםען מיין שױן מיר וועט יעצט .

!פערצײהעט שױן מיר האט פוײדעלע

 דוא װאם ,מיןי ענטשולךיגע :מאךכען ךאס זאגט !מײנער פאטער —
. •’ אבװעזענהײט מיינע דוךך גענןװעלט וואךסט .  ש־לדלאז גאנץ נואר איך .

רין... א  צוךיק טיןי הא?ט תא װאס ,ךיר אין־ ךאנק וויא !גאט גוטער !
.פאטער טרײען מײן פון אךמען ךיא אין געפיהרט . . .איןד בין גלי־ןליך מיא ! . . ! 

.וועלט דער אױף רןנד פעךװאגעלטעס מעהר,קײן שױן בין איןי . .  בין איך !
 װעלכער אונ ,אז־וי מיןל־ ליפט וועלכער פאטער מײן פון שוטץ דעם טער;אונ
! פזרײא הײס אזיוי מיר איז

 געשייען; אויס אלפ האפען אונ קוסען גענומען וויעדער זיך האבען זײא
.מײנע טאכטער ,טאכטער . . ! מײנע פאטער , פאטער !
 לעאן האט ,איבערואשונג .^רקטע ךיא כעגאנגען אריבער איז щ אז
 רעבעקא י;ען,:אוג1ערצ זיןד האט זיא וויא ? געלעבט האט זיא וויא פרעגן: גענומען

 פאםיךט האט איהר מיט װאש בעראפיע גא;צע איהר .עךצאהלט איהם האט
 גאנצע ךי נעלעגען איז נקראנקע ךיא . יאהר צװא^ציג דיא פון יף1פערל אים
 זעהר הוסטען פאנאנדער זיך זיא פלעגט צײטעװױיס נאר ,רוהיג צײט

 איהר לײפען ציא פלעגט ליבע .קינךעךליכער מיט רעבעקע אונ / שךע^ליך
 ךיא בלעכען אונ ווײנען פלעגט זיא .װאס געבען אדער האלטען אונטער

 געפונען פאטער מיין האב איך װען ,טאנ קליכער:גלי אזא :זאגען אוג ל.ע^ד
 גאט., א / טוטער מײן פון נןרא^הײט דיא חךך פארפינסטערט מיר וועלט

א  'שמעךצען אוג װאננע , לײדען מיט פױידען האךצען מײן אין מיר גיסט ח
;מאל אײן אין . . !טראגען צוא אריבער ךאס עזװאך צוא בין איך !

 איהר טיט זיך לעאן האט ׳ רוהיגער נעווארען איז נקראנקע ךיא אז
 לליקליט׳ע. פעךגאנגענע דיא .עךאיעערין צוא זיך אום גערעךט |אנאנדער1

 װיא ,גענוךט רעבעקאס פאן ,פרײדלען פאן גערעךט האבען זײא .צײטען
 גערעדט האבען א־נ ,אממע אײנע פאר געלאךען חוהן ,איהר וזאט מען
ר פון  אז ,()פאךראבנע אומשטאנדליך אזוא ,לעבען אמאליגען גאנצען זי̂י
 האט לןראנלןע ךיא אונ ,פערגעםען האט לעאן װאפ זא?ען פיל ו_ואר ?נס

 וויךקלין־ איז דאם אז ,ןעווײז אריבטיגער איהם װאר ךאם . עראינגעךט איהש
דיא )ח״ג( כהן דער
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 ;רעבעקא טאכטער זיינע ווירנןליך איז דאם אז אונ ,.קינד זײן פון אממע ךיא
 אלעם אומ־שטאנדליןי אזויא געכןענט ניט האט אממע וריךלקליפע דיא וױא מעהר
• לי׳ןליך ואר-י לעאן • יײסען

 ריא אריין איז .עם .שטונךען אפאר בײא געזעםען אזוא זײנען זײא
 צוגענאנגען איז זיא .פעךציג איאהר אפרױענצימער װאר ראם ,סיךיעלכןע

 האט ןאצלונג .געלענער איהר געמאכט צורעכט האט ׳ רןראנקע דער צוא
. ׳. יעזלעכט :שרײען גענומען נןראנקע ךיא . .נוט ניט ; . .יקזטאךב איך . . . ! 
 איהר האבען ,געלאפען צוא זײנען רעבעקא אונ נןראנפןע^ואךטעךין דיא

 געכןענט ניט האט זיא .ישטארקק צום איז וואם ,מעךיצין ךיא נעגעבען
א פעתלאטשט האט זיא .ברײגגען אראפ  גענומען האט אונ או־יגען ך

. האךחלען
 .קארנאץ זאגט י אגאניע דיא אעעהײבען זיך האט עס—

 רײםען צוא ,יןלאנען צוא יאמעךין צוא אנגעהײכען האט פױילין דאם
א זיך  . וואנד אן לןאפף שלאנען צוא ,האר ך

 פיהרק ארויס איהר םוז מען ; קארגאץ זא?ט !ווילען גאטעס אום—
 . לאזען ניט דא איהר ״קען מען ,ד־אנען פון

 לאזט זיא .פיהךען ארױם גענומען איהר האפען קארנאץ אוג לעאן
:שױיט אוג ניט זיך

.מוטער מײן פון געהן אװעס איך כןען -וויא .  צוואנציג װאם .
.מוטער גערופען איהר איןי האפ יאהו . .עךצויגען מיך האט רראס . . . 
.געליבט םיף האט וואם .  איהר מיר לאז ,מײנער פאטער ,מיר לאז .

..בעווײנען ; . .בענןלאגען איהר מיר לאז !
 ;לאזק ניט דא ךיך איך,קק :לעאן זאגט ! טאכטער מײן ריבינקע —

א .לעבען דאם פיל אזוא זיך נעהקקט ח .  זעהען... צו ניט ךאם כןענםט דוא .
. העלפען ניםט גאר איהר ךא.״קען זײן דײן וױיטער .אונ

. !ניט ״קען איך ,א א — .  גענומען זיא האט !ניט ק(ר איןי .
 צוא געלאפין צו אמ ,הענד זײערע פון געריםען ארױס זיןי האט ,שךײען

 געפאלען איז זיא .װאהנזינינ וויא קוםען נענומען איהר האט כןראנכןע׳ דער
 / װאפםער מיט שפריצען גענוטען גלײך: איהר האט מען .אונמאכט אין

 אונ לעאן .זיך צו געבראכט קוים איהר האט מען ;ישלײפען ךיא נןװעטשען
 דעם יף1א געזעצט אוועג ,דרויםען געטראגען ארוים איהר האבען קארנאץ

. געזעצט אוי־ זיןר האט לעאן ;זײא יף1א געװאךט האט װאם ,איזװא־שציג

 קארגאץ איהם צו זאגט ,זילבערשטײן הערר ,װאם איהר װײםט —
 זעהען מוזט איהר ;פעךפלײפען ניט לאגגער איהר מיט דא כןענט איהר :לײזע
 אקוק ,וףיטער ער זאגט ,שא .ניכער וואם פאחרען צו אוועק איהר מיט

;אפא;עזד אפ געהט ארום ישטונךע אהאלפע אין ;אוהר זײן אויף געפענדיג .
עס )ח״ג( בהן דער
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וועל װײטער אונ .װאנזאל צוש פאהרען ישיין זאלט איהר נלײכער איז צס
. ךארף מען וואס , בעזאךגק אללעס דא שוין איך

 נאט אונ .עצה אײער פאלג איך ;לעאן זאנט ,גערעכט זײט איהר —
. דאךפען ךא װעט איהר אויג רוביל עטליכע ״אײןי

 געהײסען איהם האט אוג פילעטען אפענןעל דעךלאננט איהם האט ער
.וואנזאל צום פאהרען

:זיןל צו נעברא?ט פאליג איהר האט דרױסען פון לופט .קאלטע ךיא
? ךאס מיר פאהרען הין װאו ; זיא זא?ט ,פאטעו —

איןז ,אהײם מיר פאךקז ךאךטען פון אונ וואגזאל צום פאהךען מיר —
. טאכטער מײן ,לאזען ניט לאנגער דא ךיןי .כןען

 אצו מיר פון פעךלאננקט דוא ;בעטען נענומען זיא האט !פאטער —
 איז וועלכע , מוטער מײן ױאךפען אוועק דאש איןי ,קען װיא אפפער לרוישע
 .זײט מײגער פון מעךדעךטהאט אײנע איז דאס )גסיסה( אגאניע אין ײעטצט

.פפליבט לעטצטע' מײנע אבטאן איהר פאטער/ ,מיר לאז .  איהר האב איך .
! געריפק מיטטער צװאנציג;אהר ;דאך

 זעהר ביזט דוא ;געפען צו ניט פאלל .קײנען איש איןד וועל ךאס —
.געחאלעשט דוא חאקוט אט ;פעךטךאגען ניט ךאפ כןענםט דוא ,נעךװאז . . 

 װעשט־ ארוש צײט אײניגע אין ? העלפען איהר לןענסטו וואש װײטער אונ
.צדכןה טהײלען װעשטו פעטען, גאט כןבו־ איהר יף1א פאהרען .  װײטער אונ .

.נעמאכט פעךךינט פיל אזױ ניט ארנז בײא זיןד האט זיא אז אין־ ךעכען . . 
 אונ ,טאשטער מײן םיןד אהר...זי צװאנציג געכןוועלט ךיןז אונ מיך האט זיא אז

.בערויבט פאטער ריין דיך .
*שולליג ניט איז זיא וןאפא — .
.אזױ פעךלאגג איך .דאפאן מעהר זילבע לןינע !רעבעקע ,גענונ — . .

א ווען ,טאג עךשטען ךעם אז ניט, זעהר זיןי פאשט עס אונ  דײן האקט ח
.זעטצען וויךער זיף װאוניש זײנעם זאלםטו נעפונען ?אטער

 מײנע מיט זײן װעט וויא אפער ;פאפא ;געהאךכען ווילל איף —
.וואס ,זאבען . .

 ער .בעזארנען אללעס שוין וועט ק^ארנאץ ;טאכטער ,רוהיג זײא —
 / לײט אךעמע שײננןען צו אװעק װאס ,וויםען וועט ער ״ מענש אכןלוגער ־איז
.בױינגען צו ךיר ,נעהמען צו םיט װאס אונ

 גענרמען האט לעאן . וואגזאל אין אנגעפאהךען זײא זײנען רייד ךיא מיט
 אוועק פאלד זיינען זײא אונ ,קלאשס: פערווי אין ?ילעטען צוףיא

.אהײמ געפאהךען
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)ח״ג׳ כהן דער

2

גלײך



 איחר דערװײלע לעאן האט עךענפורט׳ אין געקומען זײנען זייא װיא גלײך
 בעלי־ .גערופען .ער ך«אט ימאךגען יף1א .ציממער אפאךטעס אײן אבגעגעבען

 אײן רעבעקען פאר מאבען צו ךעבט צו #טאלאךעמ מוךש;קעס מלאבות
 האט יןז1א ;געישמאק איחךען נאך ציממעךק אייגיגע פרן וואהנונג א־פאךטע

 זיא נאר ,אגאךךעראבע איהר פאר בעשטעללען צו 'שנײדער פערופען ;גר
 טעג זיבען ךיא נאןי ביז אבלײגען מען זאל אללעט ךאס אז ,געגעטען האט

 .געפיהלע צאךטליכע ךיזע געװען געפאלען איז לעאגען .־שטאךפען חוהעם פין
 עדעלען אײן האט טא?טער מיץ ! גאט איז געלו־יפט :געזאנט האט ער

 אזא ;לילןליך שאטצען זיך וועט יאזעף מײן . העךץ אנוטעס אונ כאראכןטער
 געראטען י1אז ניט אונ שיץ אזוי ניט געווען וואלט זיא װען .האבען צו פרױא
 ׳ אזאנןראסאװיצע איז זיא הײטע.,אז מעהר דעםטא הײראטהען או־יך ער וואלט

. וועזען מטעס אזא אונ געבילךעטע אזא
 יך1א ער האט ,יאזעפען וועגק איהר מיט רײךען נעװאלט האט ;גו

 פאריקטעללען געוואלט איהר האט ער .טענ זיןען ךיא נאןי ביז אבגעהאלטען
 גיט אליןד זיא האט —,פאמיליע ךער פון פעךזאנען אנדערע אונ יאזעפען
 איהר אין געצאגען צוךיק זיך האט זיא קרךץ .טענ זיןען ערםטע דיא געוואלט
.פאטער ךעם אױסער געלאזען צו ניט זיך צו ״קײנעם האט אונ ציממער . 

 מיט פאהרען פאטער דעם געפעטען זיא האט קומען איהר נאןד מאתען אױף
 אװעקגעפאהךק זײנען זײא ._קבר פרײדעלעם אױף ,מר;עוס דער אןיי, איהר

 ניט גאר איהר האט לעאן נעוױינט; ;אמערליןד בײדע דאךטען האבען אונ
ז. .קבר פון 'אברייפען נעלןענ״ט

 .ער ;.קינד אגוט איז ךאס אז ,געזעהען אריויס פ־ן דער האט לעאן
•. איהר.ענטצײקט פון ױאר

 געברא?ט האט ,קארנאץ פאהרען צו געקומען איז אתם טעג ךױיא אין
 אין געפיהרט ארײן איהם האט .לעאן .פער׳שלאםען זאכען מיט אקאסטען

 אבעגד יעגעם איז חוה וויא ,צ״לט ךער האט דא .ציממער רעבעקקעס
 האט ער ;בעעךךגונג ךיא געווען איז פריה דער אין ;נעגאננען יס1א נלײןז

 אװעק ,ער האט קלײךער־ אונ מעבעל דיא זאכען זי;ערע .צדקה געטײלט
 ביכער ךיא נאר .געהײסען איהם האט לעאן וויא , לײט אךעמע גע׳שאנקען

 דא האטלער _זאכק נייטיגע נאך מיט האנטאךפײטען ,נאטען פאפירען אונ
.לןאפטען ךעם אין גע?ראכט

צײלט; ךער האט בישעת.ער ,טךערין מיט גענאסען זיך האט רעיעקקע
 אין זיך צוא געררפעץ ארײן קארנאצען האט לעאן .בעעךדיגונג הוה׳ם פון

 פאר פײן ז״עהר גערעכינט פאנאנדער איהם מיט זיך האט אונ כןאבינעט
צוא אריוים איז קארנאץ .טאפטער זײן געזו?ט יף1א איהם האט וואם

ן ע ל ^ *т
 צוריק צימער איהר אין נעזעמען איז רעבעקקא וואס ,טענ זיבק ךיא

געצאגק )ח״ג( כהן דער
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 ,מיגוטען ךי נעציילט האט ער ;עוויג_קײטז איינע לעאן פאל וואר ,נעצאגען
 עךװאהלטי האט ערז װעמען ,טאכטער זיין ^נטדעקען כןענען ישיוין זאל

̂ פיהלען גליהןליןד קאמעןז פאלל ישוין זיך זאלל זיא אום ,אחתן פאר איהר  
 אײנאנדער זײא װעט ער נאר ;בישוךה גוטע די ׳שױן?גךצײלט האט״ער יאזעפען

• טאנ׳גן אײניגען נאך פארשטעללען
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♦ )אונױ?טבארען( נעװיךימכןעס פערליבטען ךיא
 האט זילבער־שטײן יאזעף אז ,,עךאיננעךין געוויס זיןי װעט לעןער דער
 איבער פלעגט ךיזער אונ ,כלה זײן צי בױף דאכקין םוישל פאר געשליבען

 ,שטאנען פאר האט יאזעף אז ,לעזער ךעל געורים געךייננןט אױןי .שלײבען
 / איהר ישלײבט ״ער וייא בריף 1אז אויך איהם שרײבט כלה מוישלם אז

 זעטצען ז_ײ הינטער אנדעלע װאס ,איבער ביידע שרײבען זייא הייםט דאס
 זיןז שיײבען אוגבעקאנטע צוױיא :װעךטער אנדערע מיט אדער ;אויף

 דער . פערמיטטלעל דיא זײגען כלה זיין מיט מיוישל אונ ,בריפע ליבעם
 : אישקאצקערײא געטאן אפ דזאט יאזעף אז ,געוויס יך1א געדײנקט לעזעל

 מיר װיא ,בריף אין ישרײפען צוא אױין דאם אשמעלעט זיןי האט ער
 האט מוישל ל׳ ;טהייל צװײטען פון טען.קאפיטעל ю אין געזעהען האןען

 דאןד האט ער .קט־נעשי אװעק אונ נעשךיפען איבער ךאם רוהיג גאנץ זיך
 נימ האט אונ ,נעשליכען האט על װאם ,װאךט איין פערקטאנען ניט

 יאזעף אז ,זיכער געװען איז ?ט* ;שטײט דאלטען װאם ,יויםען געװעלט
 ניט בזױנות הךין װעט ;נר אונ בריף אדײט׳שען אלשרײבען .קען זיליערשטײן

 אנטוואךט רי .ערװאךטעט נײאניךךע ברעננענךעל מיט האט יאזעף .האבען
 ניטא שוין אי> צוא מוישלען פרענען איןט פלעגט ער .פראנע ז_ײן יף1א

 איז ,על װאס ,װאונדערין זיך נןלעגט דיזער אונ ׳ כלה זײן פון אבריף
 דיא אז ,נערעכינט האט >גר נאר .גינציג א1אז אמאל מיט געװארען איהם

 גענעיען ארױס איהם האט װאס^ער צעטעלע ךעם פון געװאךען איז טױיהײט
. לים1ח בקול וופאלזו

יסעל.1אגר זעהר מױשלען צו אבךיף געקומען אן איז אלום אוואך אין
 ׳ עהעלעבען ךאם איבער מײנוגגען אונ אנזיכטען איהרע ערלןלערט װאר דאלט

 צום געלאנגען נןענען זײא וױא ׳ פלױא אולד מאנן פון פפליכט דיא איפער
 )א׳שפאר( פאלעםיק איהרער פארטזעטצונג אײנע װאר דאפ .לליק וואהיען

;מיינוננ אײנער זיא וואךען פאללען אנדעלין אין .הינזיכט דיזער אין
אונד )ח״ג( כהן דער



 אינךעם ווידעךלעגט׳ זינוגען ךיא זיא האט פאללען אגדערין אין אונד
 אנדעיס גאגץ פרויענציממעךם אײנעס געזיכטספינקט איהם אנזיבטען איהרע

 :צייעזריפט ךיזע נעפונען יאזעף האט בריף ךיזעם פון ענדע צו .טםען זײן
 נור װיךכ־ןליך איזט פרויט ךיא )געטראפען(; עךראטהק האבען *זיא

 שולט־׳יוין איהרען היגטער האט זיא אונד ,בו־יעפע דער קאפיםטיןז ,אײנע
 . פעךפאקסט אוגד דענכןט איהךער אנשטאטט ךאפ ,מאךכען ױנגעם ,אײן
 / פעךראטה איין גאר פיללײכט אךער זייטם םײנער אינדיםקרע זאגאר איזט ,עס

 ;שאדען ניעמאנדען װיךד ?ים ,איןדיהאפפע אבער ;^נטךעקפןען צוא ״זאלכעם
 זעהר אײנע איזט עם - . דאצו גרינדע מיינע איך האבע ״צוױיטענם
,״ געישיבטע ״ךראלליגע
 װאר זילבערשטײן יאזעף וויא ,פארשטעללען זיך כןען לעזער ךער

 פעךפאםםעךין ךיא אז :זיןד בײא טראפט ־у/ .וואךטען ךיזע פון ;עטצץןט
 מיט אונד טער(כאראפ אפיינעם מיט ,געבילךעט זעהר איז בריף דיא פון

 וױיס ײ>טצט ;געװאוםט פך;ער שוין איןד יהאי דאם - ,געפיהלען צאךטליבען
 יועללען איהר וואלט איןד א ;מאךכען ױנגעם איין איז ךאפ אז ,אויך איך

 היממלישעם אײן ,גקינד ליבענםווירדיגעס האכםט אײן איז ךאם זעהען.י
.שרײבען צו עךהאבען ;א ! א א !וועזען . . . געדאנכןען זאלכע ! . .  ןאלכע !

.געזיגנוגען . .,ענטציכןט איהר פון בין איך ! .  ביז רוהען ניפט װעל איך !
 געלערינט .קענען פעךזא^ליך איהר וועלי איןד ביז ,זעהען איהר ײעל איןל

.האפען . . . היפש גאןד זיא איז פיללײכט אונד ! .  איז פיללײפט אונד .
 אייגע;- גייםטעס איהךען אין װיא רײצעגד זא אגזעהען איהרעם אין זיא

.שאפטען . . . .םאכען קליך:גלי מיןז דאך פװיא.קע^טע זאלכע איינע א ! . . ! 
. !גליק העכפטע דאס מיך פאר זיין װאלט דאם א . .

 ארויפ נעװען איז מויישל בשעת ,זיך צו גערעדט אלפ האט דאם
 יאזעף .שךײפען זײן אין שטערין צו ניט איהם אום ,נןאטמער פון געגאנגען

 זאלכע אין פעךזוגקען ציממער איבעןין געהן ארום האםטיג גענומען האט
 אבער :זי־ צו זאנט אוג אחאפ זיך גיט ,אב זיןד שטעללט .ער . געךאנקען

 לאזט ,וואגאן אײן אין געפאהרען בין איך וועלכער מיט ,םאךכען ;ענעם
.אײנגענאמטען דיזע פיר וויא זא יענע פיר בין איך !פערגעפען ניט אויןי' זיך . . 

.ניט ךאפאן בײדע װײםען זײא אונ ,בײדען ליעפע איך .  איןד !גאט א .
.מאל אײן אױף זעהען בײךע וועללען זײא וואלט .  איהגען פרן וועלכע .
. ? זײן( )גובר ווינךען איבער וואלט . . ? פון .ךער ארוים קומט וואס נאר . . . 
 מיט אונ געפיגען נ;ע יעגע ױעל איןי ,איז זיא װאו ,ניט איך ווײם יענע

;רײךען איןי כןען ךיןער  עטװאםי אבער איהר צו שרײבען ױײטער מ־ז טען •. .
 שרײבען איהר איך װעל ,וועג אפען ארױף װעלען מיר אז אונ װאךמער
 אךךעסםע מײנע אױ־ א־הר װעל אונ ׳ אךרעםםע איהךע אויף אפאךט

 פעל־ ךךאלליגע זאלכע דוךך געהן גיט דאךפען בךיפע .ערינםטע ,אױפנעבען
פערטיטלונג )ח״ג( כהן דער
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 פאך׳צזלאנען איהר איך וועל ,רעדען צו אפען מעהר אום ,אדער .מיטטלונג
 ?ני פולעלין איך װעל מױשלען פייא .פראנצאזיש שרײבען {יך זאללען מיר

.שרייבען איןער אױך פלאנצאזיש וועטי
 גענומען איהם האט אונ איבער, לעזט ,בריף איהרען ינעהמט

 ,ױנגעס אײן איז גנױפע דער אױפזעטצערין דיא ,שרײבט זיא אנאליזיױען.״
 ״אײו ;ישרײבען זיא וואלט ,אישײגע געווען ניט וואלט זיא אז מאדכען״
 װעלען ניט מעהר ךאך וואלט זיא ,אפרױ^ציממער״ גאר אךער “מאךכען

 אפער ישרײניט זיא אז .געשיכטע אלאכערליכע איז דא אז ,ארויספיהךען
 וױםען זאל ,פליפע ליא פון שױיבער דער ,איך אז , זיא טײגט “ױנגעס אײן 0

. ליבע פאן יךײד איך װעמען ■?יט .  אײן אױך נעווים איז ױננעס אײן אז .
.היבישעס'. .ווערען פענןאננט נאהעו זאללען מיר ,ווילל זיא אונ . . . . 

 ,אבעוױיז איז ךאס “דאצו גלינדע מײגע האפע ״איןי ;זיא ישלײפט װיערער
 , אבךעכנען )איפעלישרייפעלין( לןאפיפטין איהלעו מיט יזין־ וױל זיא אז

.אונאננעהטליכקײט איהר פון זיא האט װאהלשײנליך .  איהר מוז טען ,יע .
.גןערלעגענהײט,עגטציהען איהר פאן איהר מוז מען שיטצען

 ענטפער אײן אנגעשליפען האט אונ געזעטצט אוועק זיך האט יאזעף
 וואךעמע צײלען אײניגע גע־שריבען צו האט אונ , ?ריף בלהעם ךער אויף

 אךײן איז מוישל .פריפע דיא איהר פאר שרײבט וועלכע פרײלען׳ צ־יענעם
 ער האט נײגירךע אוים .שרײפען איבער געזעטצט זיך האט ,געצא?גען

 װאס אונ ,בױף איהר אין אנגעישױבען ךאלטען איז װאס :געטאן אפרעג
 אז ,עךצאהלט איהם האט יאזעף ? פיל אזוי אנגעשליבען עפעס איהר האט

 דאךפען פרויא אוג מאן וויא ,לעפען קינפטינען זײער פון גערעךט ווערט ךא
.נליק װאהךע ךאט געגיםען ל,ענען זײא זאלען דאדוךך אום אחדות אין לעפען

 אפער < געפילךעטער _קײן ניט פין איך :מוי׳של זאצט ! רײר פופטע —
 ,לעפען ניט אחהת אין מאל כןענען.קיץ פרויא אונ מאן אז ?עזעהען האפ איל

 אז ♦ שטעללען פריךען צו ניט מאל מען.קײן קען׳ פרויענציממער ךיא גוײלע
 גיבםט ;נײן צו ארױם וואס אין אכןלײד זיא וויל ,ניםט גאר איהר גיפםט דוא
 זיא רויל — ציליצג איהר דוא ניפםט ;צילעג זיא װילל - אקלײד איהר תא

 ווילל — טעאטער מיט בעללער איהר דוא גיפםט ; טעאטער מיט בעללער
 אױף פרוגז זיא איז — יך1א דאם איהר דוא גיפםט ;עמם אונ .קאילםפאד זיא
 צו פעלגניגען ךיזעס איהר נעחאפט ניט אלײן ךאס זיך האפטו וואם פאר ךיר

 אללע איהר גיפםט תא אוג מאן נוטער אזא פיזטו טעאטער אין ; נעבען
 שוין■ איז ;עמאלט זיך דאכט ׳ךעם װענען נאך טראכט זיא אײדער פעתענינען

 לײגםט וואס פאר :פריךען צו ניט אלם זיא איז יעמאלט ,גײן — ,גענרג גאר
 אליבער זאל זיא אים ישטופ אין אױין גײט זיא בשעת ישוועל פײן ניט זי־ך דוא

!פרויענצימםער דיא זײנען דאס אט !ליר איפער טרעטען
דוא )ח״ג( כהן דער
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 אמענש פיזט תא יאזעף: זאגט אונגערעכט, גאר ניט פיזט חא —
.. פרױענציממער אזעלכע מיר זעהען מייפטענטהיילס פערשטאנד... מיט

• אזיי זײנען אללע :מוישל זאלט ,מייסטענטײהלס ניט איז עם —

 סןענק וואל?ט דוא אז :יאזעף זאנט ,אז־וי ניט איז פלה ד־ײן ,נוא —
.האט זיא געפיהלע פיינע וואסערע ,זעהען תא וואלםט לײענען .  זיא אונ .

 !יא • פעךלאנגען אונ פעךלאנגק וועלכע ,פרויענציממער יענע פון ניט איז
 ;לעפען אלטיגעפ גרוים רךן זוכט זיא אז ,פריפע איהרע אין יס1א זיך ךרינןט

♦ לעבען ללמ־ליכעם אפליךליכעס נאר זובט זיא

 ?ײא אנגעזעהען זיך האפ איןי וױא :מוי־של זאגט חלומוית אלם איז עם
 אפאס וויא איז פרױענהעךץ ךאם אז ׳ יפ1א מיר זיך דוכט ,פע״קאנטע אונזערע

 אנ- ניט מאל רףן וועפט ד־א — ישטאפ אונ שטאפ ,גים אונ גיס / אךעק אן
 ! הע הע פרױענװארטערפוך אין ניט ישטײט פריךען״ ״צו װאךט ךער ,פיללען

 איהר רעכען איןד ,לאהצע מינע שיװעםטער מיין ,מעהר איהר דאןגןט וואס
 ךעפט פון , וועלט ךער אין פלוייען אללע פון פעםטע ךיא באראנןטער אין

 פאלינע שנײךערין איהר פײא טעג גאנצענע אפ אוין־ איצטער זיא ליגט וועגק
 אפאךח־ושכטע אפערצרהעטע טאג הײנטיגען איז זיא פישעת ? ווען אונ ,ךזאנף

 וועגען דעםט פון — ,געווען דש(מה איהר האט זוליק דער װאס כךושין ךיא פון
!אײך איןד זאג מעךנןוױךדיג איז עם .װעגם זײער זיך גײען מאדעם ךיא

 פאלינע פײא אז ,געװאוםט ניט ,אױפ װײזט עס װיא ,האט )מויישל
.מארקוםען( מיט םװידאניעס האפען לאהצע פלעגט האנף

? מײנוננ דײנער נאך בךיף ךעם שיײבען איפער אפשר איןד זאל —
.יאזעןז איהם פךעגט

,שפילט זיא וויא טאנצט :מויישל זאגט ,גײט ןגפ װיא גײן לאז ,נײן —
 ווישײא שייא איז עם דעךט; זיא װיא , גאנג זעלפיגען דעם אױף ךעדט

 דאס שרײפען ךאךף מען ;פריפע שרײפען זיןז דארפען פלה תחן :אלןאמעךיע
 איז עס —.גוט אויןז איז אנדערער איין ישרײפט עם ;ניט מײנט מען וואפ

.אקטלארען מיט ;ארועלט . .  וויםען ניט א־נ לײענען ניט איןד וױל פאר דער אונ !
 מיט ת1מ1ל0 איז עם — ,איהר שרײפ איך װאס אונ מיר שרײפט זיא װאם

 אזוי אונ .אללעמען מיט טאלצען מיט דאךף מען גאר .צערמאניען ינוקטע
 , זאגט טאטע מײן וויא איז עם .פילחנג ךיא מיט ^קענטענים ךיא מיט איז
.אײ געפלאזענע איוים אײן וועלט אללעם איז עם .  נאר איז זאכען ךרײא .

 ! רופל דער וויךער אוג ,לופל ךער ,רופל ךער ;וועלט דער אויף עירך ךעל
! !ובהו תהו אללעם איז װײטער אוג ה ה . ה . .

.נעשינןט אװעק איהם האט אונ בךיף דעם געישריפען איבער האט מוישל
 יאזעף נאר ,אצוישליפט אן ענטפער אײן וויעדעל וואר בריף .דיזען יף1א

 זיך צילט פױף גאלצער ךער אז געזעהען האט.ער ,געלעזק איפער האט
נאר )רי״ג( כהן דער
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 רײנעם אים דאצו אונ ?אךשטעללט קונפטליןז אז״א װאר עם .איהם -,צו ינאר
 ,פעךישטײן ניכײ ױאלט דײטיש, װאפ.~ען.קײן ךער אז ,געישליבען דייטשק

א אז  ךער מעהר דעהטא ,געדאגקק פיפיגע אגדערע א-ײנעלילט י א״ י
 וואר יאזעף . וויספען ניט וויל װאס3% דער אונ רײטיש פףן ען(יראסע:פ־

. ענטצײקט
 שפא?ס דעם פון . גע־שױפק בךיפע אײניגע א1אז זיך האבען יזײא

 ;עך־ןלערט מעהר אונ מעהר ־זיף האפען זײא :.ערנקט אײן געווארען איז
 זײא ;נעלעךינט הןענען כאראקטערע זײעךע מעהר אוג מעהר זיך האבען זײא

 / געישאפפען אײנאנדער פיר גור זײגען זײא אז ,פיהלען גענומען ישוין האפען
 :געזאגט שױן זין־ האט יאזעף .אײגאגרער פיו/ נור לעבען דאךפען זייא אז
 איך װאלט האםליך׳ ניט נור איז זי־א אז ,וויםםען נאר װאלט איך יאז

 שױן איך וואלט — ,ארעם איז זיא צו רייןד איז זיא צו קריקען ניט שויין
 מאכאליישע איהרע .הײואטהען איחר וואלט אונ האנד איהר געבעטען

 האט ער .ארפעךליכע(פ אלעד פהיזישע אללע אריבער װעגען אייגעגשאפטען
 , גערעכינט זיןל האט ̂ער דען ,געזאגט ים1אר ניט ?ריף אין דאם אפ־ער איהר

 ראדוךך זיןי זיא װעט , נןראנפןליך אדער האפליך׳ זעהר זיא איז פיללײכט
. ? קױאנקען־ איהר ער.״ זאל װאצו אונ , בעלײךיגט זעהר פיהלען .  .ערהאט .

 .בילד פאטאגראפישעס איהר 'ש;קען צו איהם זאלל זיא געבעטען איהר
 נאר ^טאמט זיא א־ויב אונ העפליך ניט נור זיא איז ;גערעבינט זיך האט
 ;הײראטהען צו פאך׳שלאגען איהו־ ̂ער װעט ,פאמיליע אנידריגע זײעי פזין ניט
 אנדענפןען צום בילד ךאם האלטען .ער וועט ד»אםליך זעהר איז זיא ווען אונ

 װעלכער מיט ,פעךזאן אכטבאךען אײנער ,פרײנלין ג־טען אײנער פאן אלם
 אחתן פון בריפװעכםעל ךעם איןי .קאמעױע אכןלײגע געשפילט חאט ער
. כלה אונ

 פון נאמען ךעם אויף אדרעםםע זײנע: אויפגענעבען איהר האט ער
 אדךעפ מוישלם יף1א בילד ךאם שיכןען זאלל זיא רענן פרײנד אגוטען זײנעם

 , געהאט מוךא .ער האט ,אךרעםע אײגענע זײן איויף א־ג ,ניט טפיג
אך לעאנם אין פאללען אױין ניט זאל  , געװאופט שוין האט ער ךען ;ה
 אנלערע גאר האט לעאן אונ ׳ טאבטער זײן געפונען ישוין האט לעאן אז

 אן הײנט פרן אז ,געבעטען אױך איהר האט ער ער.יוויא ,זיכטען אױם
 ניט ,אדרעםשען אײגענע אויף .פיהרען פױפװעכםעל איהרען דיא זאלען
 אפען מעהר אום אדער .כלה זײן מיט מױשלען פיז פערמיטלוננ ךיא חרך

 זאללען כלה אונ התן אונ ,פרא;צאזיש שרײפען זיך דיא זאללען רײדען צו
. שרײבען איבער

, בריפע איהרע פון זעהען צוא יש1אר װאר עם װיא ;מאךכען יענעס
 איז ;גר אז פערישטאנען האט זיא .אײנגענאקען בריפע יאזעפם פון װאר
 / אויפלױקקע 'ליבעס אללע אז , געפיהלט האט זיא ;;לײ?גילטיג ניט :^יהר

װאם (ח״ג1 כהז דער
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 האט , ברויט םױשלש פון אדרעששע ךיא אױף נע^ךיבען האט ערי וואם
 אײן מאיען הער/־ען פון ניױנן װאש ווערטער ךיא איהר; דוקא געמיץט

 אפען איהר זאגט .ער וואש אז ,פערשטאגען האט זיא .אײנררוק אנדער
 .עיי ,קען — ׳ הײלאטהען איהר װילל אונ איהר ליבט ?גי־ אז ״ ,ים1אר ניט

 זיא .געלערינט .קענען גיט פערזאנליך נאןי איהר האט ״ער װײל ,ניט ךאס
 , בילד פאטאגואפיישעש איהר געטען איהר בײא זאל ̂ער ,געוואךט האט
 אין זיא אז ,געשריבען איהם זיא האט ,געבעטען האט ערי. וױא נלײן־ לען

 צו איוזש זיא װעט ארום טענ אײנינע אין אוג זיןז פאטאגראפירען גענא?גען
 וואס ,פעךשטאנען האט זיא .אדרעששע אוינןגעגעבענער ךער נאך ש;קען

 ,אנדעגקען צים בלאש ניט איז ךאס אז ,פאטא^ראפיע ךער מיט מײנט ער
 נאהערע אין וױל װי>ער , לעךנען כןעגען פעךזאנליך טאנןע איהר וױל ער —

. זײן איהר מיט פערהאלטניסע
 צו זאל בעלןאנישאפט ךידע אז ,געװעלט זעהר האט וויעדער זיא

א ארנ ליעבעפיהרען אײנער  האט .עךםטען ; בוגד ?גװיגען אייגעם צו ליבע ך
 אונ , ;עלערינט הןענען בילדוננ זיינע נעזינוננען זײנע ,כארא,קטער זײן זיא
 אײנער אין ניט זוכט ז.יא אז ,אויםגעךרינןט בריפע איהרע אין ןיך האט זיא

 פאן ?אן איינען נאר זו?ט זיא ;להייש אדער שײנרףט ,רײשטהום פארטמג
 אין זיא האט ךאש נעפיהלען צאךטליכען אוגד .׳גךעלין פאן באראלןטער

 1צ איהר זײן צופריךען זאל ווען א־נ — ,געפונען מאן ױנגען ךיזעם
 בריף איהךען אין אבער דאש האט זיא ? מעהר זיא ךאךף װאש ,הײראט־ען

 איג ו נךן ער״ װיל פילײ?ט ׳ געךעכי^ט האט זיא ד־ען ;נעזאנט ארו־יש ניט
 אויכו־ ?ריפע איהיע אין זיןל־ האט זיא ךען ,געהאט ניט זיא האט נדן

 וועלכע ,זײנען מאדכען אלמע דיא װעךטה בעדרעךנש וויא נעךויקט
 איהר איז ךאש .האךצען פון גערעךט דאש האט זיא אונ ,נדן כןײן האבען

 לןאר־רעםפאנךירט זיא װעמען מיט / מאן ױנגער דער אז ,ארויף ניט זינען אין
 װיששען, דאש וואלט זיא אז .ישטאךט אין רייכשטע ךיא פון אײנער איז ,זיך

 דען געאנטרואךטעט ני?ט פראנע עךשטע זײנע אויף זילבע .קײנע זיא װאלט
 ׳ זמושימ,אטךיאל העךעזט ^ש װאו :מײנוננ איהרע נעזאגט ארויש האט זיא

 יע טרעפט ,עש אויב . געפיהלע צאךטליכע פיוי פלאטץ _קײן אי;ט ךאןט
 אונטער מעהר דאש איז , ליפע אויש אשיתןל טויזעגד צעהען פון אײנער װאו
 ריא גלױטעט פאר װאש ,דאש ניט האפען זײא ;נןלאססע ארמען ךער

 ךיא פון שרײפער .ךעם גערעכינט האט זיא ווײלע איז . געפיהלע מענישליכע
 ז.אטמען צו איהם מיט שפילען געלאזט זיך זיא האט ,נלײכען איהךעש בייפע

 װעגדו^נ אנךעךע אײנע גענרמען נאכהער האט װעלבע ׳ .קאמעױע ךיזע
.ציל ^עךווינישטען איהר צו געפיהרט האט אונ

 שרײבען זיך זאללען זײא ,פעךלאגגט ד.אט וואש ,ךעם װעגען
 פאטאגראפ;ע דיא װיא מעהר :געענטפערט זיא אךרעששען״האט אײגעגע יף1א

װעט )ח״ג( כהן דער
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^ דיא אבער ;אדלעפהע אננעוויזענע ךער נאןי ש;קען ניט זיא וועט י ו  ב
 פעהלער, אללע אונטער . פךיהער וויא (ווענ זעלבען ךעם אויף געהען מוזען
 ,עלןסצעטריש;ל יך1א איך בין ,זיא שױילט ,בעזיטצע מענש אלס איןו ךיא
 געהן מוז״עם זא ,פיהךען ציל צומאנכעם זאל בױעפװעפםעל אוןזער ווען

 װערען ,.קאמעױע ךיזע ניבט װען ךען ;יאהן זעלבען דער אױף >ןאלװעטס
 ווען אלזא ;געלןאממען נילט ב*כןאמש*אפט אונזערער צו לאנגע נאך װיר

 פראנצאזייש .פיוזךען וױיטער זיא זאל זא ,אעעפאנגען האט נןאמעײע ךיזע
 .פערלירען ^פפעכןט נאנצען ךען װיךר עםז ;ניט אױןד ״עס טוינט שלײבען

 '׳נם דאסס אום ,דייטשען אים געהן פאיװארטס מוז לריפוועבםעל ךער
 אײגער אין וויא ,ך,;ער בלויטינאם אונד ?רויט דאפ ,ז_ײא זיכטבאר

 דעפ מיט דיא ,_האבען געשפילט פופען ךער ראלען דיא ,פופענכןאמעמע
’ . 'שפרעכען לןאמעמאנטען דער מונדע

 אויפגעטאן נלה »ײן אין דאבקין מויישל האט געישיכטע ליבעם אזא אט
 צוױיא פון פעךמיטטלער ךיא נעווען זײנען זײא ;װיםען צו אללײן אהנע

 דיא נור װאלען זײא ;געװאופט ניט אללײן האמןן^יפ אונ ליעבענדען
»אנלערע ׳וואךען ךיא^קאפף - הענד,
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.5
• ןעךזאן אײנעי אין געליןטע ?נװײא

ליא־ אוננעחלד גראםטען ךער מיט זילבערישטײן״עךװאךטעט יאזעף
 אונזילטבארע זיינע וועלכעס ,בילד פאטאנראפישען ךעם פון זענדולג צו

א פעךשפראכען איהם חאט געליניטע  טאנ אללע .ש;קען צו ארוים טעג ך
 זיןי ?גךקוגדיגען פלײנד יוטען זײן צו נעהן אליבער ער פלעגט פאלט ךער נאך

 שױן האט לעאן אז ,נעװאוםט שוין האט /יר .בילד דאם דא שוין איז צו
 האט לעאן .יאהר נצינ:צווא האט.געזוכט ערז וועלפע ׳ טאכטער דין געפונען

 ,געזאגט אויןי איהם האט .ער ;פשורה דיא אננעזאלט געהאט ישוין איהם
 ,ער :מאנען דער צו איהם נאטהיג ניט ;גר געפינט פעךשפרעבען זײן אן אז
̂ער וועט ,זעהען נאר איהר וועט יאזעף װיא ,זיכער איז  אין פעךליןען זיך .

 גענען אװעק איחם איהר זאל לעאן ,בעטען שוין זיןי װעט ?נר אונ ,איהר
 איהר איהם ישטעללט וואס ׳ .ןננטישולדיגט זיןד האט לעאן .אפרױא פאר

 זיא לעפט אפערװאנךטע נאןז יעצט טרוי?גלט זיא וױילע ,פאל ניט נאןי /
 לאזט אונ , ציממער איהר אין צוךינןגעצאגענהײט א*ן טענ זיבען ;נךםטע ךיא

 מאךכעז יענעם אז : אצומיעזטעל געגאנגען אלום איז יאזעןז .צו ניט נןײגעם
 װאהךשײנליוד ,בילד איהל ש;קק צו צו פעךשפראכען נלײך איהם האט

איז )ח״ב( כהן דער



 אידזךע וויא זײן געפעלען אזוי מיר װעט פילד איהר אז זיכער זיא איז
 עפי , ה״ראטהק איהר .ער מוז זא ,י1אז זײן זאל ווען.עם אונ — ,גיךיפע

 וויעדער .זײן ניט וועלט ךער אױף איהם פאר פאלטי_ע ונליכןליבערע ה־ףנע לןען
 זיא איז ,אײגעגשאנ־טען טאכטעךס זײן פון זיבער אזו־י איהפ ךעךט לעאן
 גיט איהר .ער щ װיא חיינט — ,אגעבילדעטע אונ אישײנע געוויס ךאך

. ? לעאנען.ענטזאנען נקעגען ךאס וועט.ער װאפ מיט אונ וויא ? הײראטהען . 
 . אונאננעהמליכקײט פיל מיט אגרויפער.קאמפף פאר ישטײט פיר ער: זא?ט ,א

 דאם װאס מיט וױםען היינט זאל איןי ,וואס װײםט ווער געיען װאלט איך
• /ינדעען זיך וועט אללעם

 כעישטיממט האט לעאו װאם ,טאג דער געקומען איז ;ננךליך
 איהרען אונ אנגןעל איהךען אלם פאוצוישטעללען יאזעפען רעבעקקען

. יטינאם1בר
 אויף געזעםען איז רעבעקקא א־נ זאל אין געגאמנען אחש איז לעאן

 ,כןלײד אז״דעגעפ געטךאגען האט זיא אכוך געהאלטען האט ,אקרעפלא
 ;פריללא;טען אין געז&טצט אפךאישע מיט ,אהלריעען ,אןךאפלעטטע מיט
 אפוךפור מיט ,הויט צאךטען װייםען אײנער מיט , שאן זעהד װאר זיא

 איין מיט אונד בליק פרעכען אײנעם מיט אפער ,װאגגען דיא איויף
 ניט פעהלער ךיזע האט לעאן .ליפפען דיא איויף לעכעלן איראנישען
 האט ־־у? ;.זעהען וױל ■у?רואפ ,ךאם זעהט ,ליפט וואם דער ;בעמערקט

 ,גערעכינט האט אונ , מאךכען שאנעס רייצענד אײן געזעהען איהר אין
. שטערבליןד פעךליבען איהר אין־ זיך וועט יאזעף אז

 מײנעם אין טאנ ?ליקליכםטע דער איז הײטע :ער זאגט , רעבעקא —
 קט:געשי שוין האפ )איןז ײאזעף פרוךער מײן קומען ארײ] װעט פאלד ,אלטער

 דוא ; פרויטיגאם ךײן ז״ן װעט , פע^זטיממט איך חאפ ,ער ;איהם( נאןז
.זײן פרידען צו װעםט

 געלאזען אראפ מינע שאטהאפטען אײנער מיט זיא ;אגט !פאפא —
.אויגען ךיא  לאז ? פאךטיען ךיא מיט שפוטען זיןד דוא זאלםט װאצו !פאפא .
 דער נןלײנץהןײט ״קײנע אי־זט עם !איבעךךאש־ננ מײנער פון ערהאלען זיך סיר

 נאך מיר ר,ען איןז ;אנדערע נאנץ אײנע אין םפערע אײנער פון גאננ אריפער
 אין וויא איכמער פין איך ; זיך טה־ט מיר מיט וואם געפען ךעכנוגג .ק״נע

 הערךן לויךגקליף דען איך פין :איממער נאך מיך פרעג איך ;ים1טר איינעם
 מיין מאן פאךנעהמערז ךיזער וויךכןליך ךען איזט ? טאכטער זילכערשטײנס לעאן

? פאטער ליפענדער צארטליך מיין ,פאטער

 נעפענךיג אקום איהר לעאן זאנט ,טאבטער מײנע וויךכןליך פיזט דוא —
.גליק דץין פיר זאךנען װיל איןל אונ :שטערין אין

צו־ :פריה צז נאך איזט עם :אוטארמענךג איהם זיא זאגט I פאפא —
קירץ )ח״ג( כהן דער
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 בערױב ,נעטראגען זילבערישטײ] מאדעמאזעל נאמען ךען איך האב קוךץ
! נאמען דיזען ניט מיר

 מיט לעאן זאגט , זילבערישטײן מאדאם תפען כאלד זיך וועסטו —
.טאכטער מיין - אוגטעךשיעד אכןלײנער ;אשמײבעל
 איץ איזט ךאס אינ ,זילבערשטײן אנדער אײן אבער איז עס —

. אונטעלשיעד נרױסער
.ביטטע איך ,שפרעכען ווידער ניט מיר זאלםט !טאכטער מײן ,גענוג —

 געניסען בײךע זאלען מיר צײט שוין איז עם געליטק,־ פיל ביידע האןען מיר
.מאםס פאללעם אים גוטע ךאס

.אבער — . .
פיךכטעסט, דוא :ניט ןיןד שזעניר טאבטעד מײן אפען ךײד ״אבער״ װאס —

 אײנווענךען׳ ניכטס איך ווער־ךע פאלל ךיזעם אין ? נעפאללען ניט ז־יר וועט ער
 עהעמאן דײנעם מיט זאלסט תא וויל איך צוויננק, ניכט ךיןד וועל איןד

• • זײן קליך:גלי פאללקאממק
 אונ ,נעפעלען ניט איהם זאל איןז זײן, מאגליך אבער דאך נןען עס —

.בעלײךיגוננ גרויםע אײנע זײן מיר פאר וועט ךאם
.פעךשפךעכען זיין האב איןז .זאךגע נןײנע האבע דאפאן —
 ניט מיך האט ער װען ,פערשפרעכען זאלכעס ער נןעננטע וויא—

1 געלערענט כןענען
 נןײנע אטאכטער מײנע פון וועט ער אז ,פעו־שפראכען מיר האט ער —

 ,געבילדעט אונ שאן עטוואס איין כויט :פעךלאנגען אײגענשאפטען נלאנצעגדע
דוא אז ,טאכטער מײן ׳ הײנט .בעגניגען זיך ?נר וועט ,געזא?ט ער האט

ךיך שאטצען גלינןליך זיך ער וועט ,געבילדעט אונ שאן רײצענד אזױ ביןט
.הײךאפןהען צו

.טהיר אין אנגעלןלאפט האט מען
. לעאן זאגט ! יאזעף ,אױין קום —

״ געקלײךעט עלעגאנט װאר ער .פױיא זעהר געגאנגען אךײן איז יאזעף
 אצארטעם ,באךד שװארצען רו;דען כןלײגעם אײנעם מיט שלאגק אונ היויך

 אלןעהר זיך האט ,גע׳שטעלט אוןעק זיך האט לעאן .מינע אליבע מיט געזיכט
זאגט: א־נ איהם צו אונ איהר צו געטאן

. 1 ?רודער םיין — . !. טאכטער מײנע .
 געװאיק איז זיא ,?ראציאז זעהר האנד ךיא גערײכט איהר האט יאזעף

.רויט שאךלאך
. ער זאגט ,לעךנען צו הןענען ניכטע מײנע זעהר מיך פר״ט עם —

לעךנען׳ צי .סןענען אנכןעל העךרען ױנגען מ״נען זעהר מיך ?רײט ?ס —
. זיא זאגט

• : т

שטעלט .יאזעף זאגט ,לאססען שמא?טען א־נז איהר .האט פיל צו —
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 אונ;עטצט ,נעפעהלט אונז איהר האט יאהר צוואנציג ! רעבעקקא פאר אײך
 .קײנעם לאזט אונ ,ניט נןײנעם פאר זיןד איהר וױיזט ,ךא זײט איהר אז

.לאפענסװעךטה ניכט איזט בעטלאנען זאלכעס .צו ניט
 װײםט דוא .לעאן זא^ט ,פעךצײהען איהר מען דאךף ךאם ,נוא —

 איהר .קינךער. • פריטשינא אװאזיטעלנאנא איין איז ךאס אוךזאכע דיא דאך
 וואךטען ךאךטען ; אין.קאנטאר נעהן מוז איך אונ ךא א־ץד זיןי פעךבריינגט

.מיר יף1א םעגשען
 אופ זאל אין אליין געלאזען זײא האט אונ געגאנגען ארויס איז לעאן

 ן זאנט מען װיא ,ווערען זאלען זייא אונ ,ויידען דוךןד פרייןך זיך זאלען זײא
.מקוךבךיג

 איהמ ;געגאנגען ארױס איז לעאן דואס ,פוידען צו געווען איז יאזעף
 איינג איז איהם געפיהלט זיך האט ער ;צו'לאקוט וויזיט ךיזער נעווען איז
 ; שאן איז זיא ,נעזעהען האט ער .מאדכען דיזעם פון געגענװאךט דער אין

 ער ;אנציהענךעם רײצענךעס וואס נעפונען ניט איהר אין האט ער אפער
 וועלכעס ,לאכעלן איךאניישעפ איהר , בליק פךעכען . איהר פעמעךנןט האט
 ̂קען באךכען דיזעס :זץי צו ער זאגט ,ניין .אפישטאםפענד איהם פאר ױאר
 יענעם זאל איך יב1א .כױיננען לליק נןיין מיר щ זיא ,הײראטהען ניט איך

• נעהמען ניט זא וויא זא ךיזעס איןד װעל ,הײראטהען ניט םאךכען

 איהר מיט האט , אישטונךע בייא געבליןען דאךטען נאך איז ער
 האט / לעבען העריגען ביז גאנצען איהר פון ,ערציהוננ איהךער פון נערעךט

 זיא ךיכטיג וועלכע ,לעבען .קלנפטיגעס איהר אזיף אנזיכטען איהרע געפרענט
 אבשײד איהר פון האט אונ ,טהאטען אונ װיגשען איהךען נעבען וועט

 זעהר איז זיא אז ,איבעךצײנונג דער מיט נעגאגנען ארוים איז אונ גענוטען
 ךער ישאטטען אײנען ני?ט האט אונ ,געזיטטעט ווענינ ,געבילךעט וועניג

 האבען ךאם איך װעל אט .ער זאנט , נוא .מאדכענפ יענעם אייגענשאפטען
!ברודער דעם מיט צו'קטרײטען

.אהײם געקימען איז ;נר  צימםער איבעךין האקטיג ־ גײן גענומען האט ,
 איך ,פאפםען זיך וואלט ;עטצט :זאגט ,נוא .געדאנקען אין פעלזונפ-ען

 צחאמען/ געפאוזרק בין איך וועלכע מיט מאךבען ;ענעם געפיגען זאל
 איך זאל נאכהער ;אײגדרוק אײן 'אזוא מיר אויף געמאנלט האט מעלכעם

 בריפ־ ךען פיהר אין־ וועלכעם מיט , פױילין ךעם פאן בילד דאם האבען
 — ,היפיש ד>הר אויןז איז ךיזע אז ,זעהען זאל איך וועלכעם פון ,ווענפעל

 םיר וואלט לעאן ;טראני-_קאמעך;ע אגאנצע איויפפי־ךען זיך װאלט אט
 כײצעלךע איהךע דורך .ציהען מיך וואלט צווײטע ךיא זיןי; צוא ציהען

 דיא , אײנענשאפטען מאראלישע איהרע דוךך ךריטע ךיא אונד פיזיגאמיע
.האבע געלעךינט כןעגען שךײבק איתלען אק איך .  ^יוואךט וױא אבער .

איך )ה״ג( כהן רער
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 יין װא• וױםען אמאל גערין שויין װאלט איןד !בילד איהר אמאל שױן איך
!;;נטשליםען םיך איך זאל װאס אויף ,וועלט ךער אין איך

 זיןי האט י>ס . מעוטען אײניגע אךטרא?ט5 ישטײן געפליבען איז >נר
 אפאכןעט דעךלאנגט איהם האט ,אאיעעל ארײן איז ?גם טיהר ךיא ■גי׳נפינט

 געהסט יאזעף .גאלדשטײן העךר נעש;קט צוא אײןי האט דאם :זאגט אונ
 שױן איז ךא , א :פױיךיג זאנט אזנ האנד אין אן פיהלט ,פאנןעט ךעם

װאם אדאנק גאלדישטײן העררין זאג !גאט איז געלויגיט גױא ,ארילד דא
.טרחא ריין פאר נא ךר אונ .ציישינןען צוא מיר געאײלט זין־ האט ?גר

אפגעדאנסןט האט ךיזער ,ארוייל איננעל ךעם דעךלאנגט האט ?נר
נעהמט ,נןאנװערט דעם פאנאנדער האםטיג ױיםט יאזעף .ארויס איז אונ

ר צוךיק נעבענךיג אטךאט אגעשרייא ניט אונ ,אקוק גיט אפילד ארוים
. הא — . . . בילד דאם !איןד זעה װאם ! . . ךעם פון . . .פרײלין . . .

.צוז״אמסען געפאהרען בי־ן איןז• זואם . .  געחאלעשט אזוא האב איןי וואס !
.זעהען :צוא . . .ים1א ניט האלט אץר ! ;אט ׳ א ! . .  דיא איז דאם אונ !

1 כןאררעספאנדירט זץ־ האב איך װעלכער מיט ,זעלןע
 דיא פאךשטעלט האט , קרעפלא אין געטאן אװאךף זיך האט .,ער

.שטיל םעקונדען אײניגע זיטצען געפליפען איז אונ , אויגק

 מיט קוכןען געגומק איהם האט ,בילד דאם גענומען װ/עךער האט ערז
א קוםען. געגומען איהם האט אונ אױגען דיא אױף טרערין  !ל;עבע מײגע -

 איןר הײס וויא זאגען צוא ,יעטצט דיר איך געהם װאו א !טײ?נרע מײנע א
. ךיך ל;עב . .  ו טהײ^רע מײנע , דיר צוא ליבע מײנע אז ,זאגען צוא !

.העלישע}לוט ךיא װיא פרענט . .טראגען אריבער ניט ,עס ען(ה איך א . . . ! 
.וועזען אײנעם אין געליגיטע צװײא . .  האפט געשאפף ךיזעם אין ,גאט !

 לען מיט פרוי^ן דער שאגםטע ךיא :?ןכאפט גאטליכע רײנע בעוויזען דוא
.אײגענשאפטק מאכאליישען בע?טען . . אויף אײן איז ךאם !
.^ךךען.י . . אײנע איז דאס אונ צמײען געליבט האב איך ,א ; . .  םײן !

.װאעע פול איז הארץ . .צי,עיטכאגען גליק טיין רלאפט מיר גיב י גאט . . . 
.זעהען שוין אבער איהר מוז איך . .ךײךען איהר מיט מוז איך . .  טוז איך .

 !..; פאםיךט אונם מיט האט דא צופאל אזעלטעגער פאר װאם ,ךעךצײלען איהר
. ? זאנען לעאן וועט וואם — ? אהין פאהרען ? איך טהוא װאם אבער . . 

.ניט געשעפטען נןײן האכ איך ,ווײם ;נר .  — ? ישױיבען אלײן איהר זאל איך .
 םוז איך .בךיף דעם ;לויבען ניט וועט אוג ני?ט האגדשריפט מײן זיא נןען

 זאל ?נר ,א־פטראי.ען שוין איך װעל ךאךטען ,דאבקין טױשל צוא לױפען
 , געפק וויםען צוא איהר זעהען שוין איך וועל בריף אין אונ ,א?ףף שױיבען

 צי־א קוטען זיא זאל הןען ןיא אויב אונ זעהען איהר מיט זיך םוז איך אז
.גיפםטען צום װאס קאדיךען

דער )ח״ג( כהן דער
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 שטופ אין געפינען ״ער האט דאןטען ,דאבקין זימל צו אװעק איז ערײ
. אנןלאנ אונ איאמער
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.6
♦ ?ויף פאטאלער ךער - ♦ אמשוגענעם פון עצה ־*יא

 אװעק• האט דאבקין זימל אז ,פעלגעמען ניט געװיס האט לעזער דער
 האבען װעלבע ,טאװארישצעם הװזום יענקעצקע פון מעלשען צוףיא געשינןט

 ^ט געפען זאל /יר ,בעוועגען איהם אונ ,אויפצוזוכען איהם אנגענומען זיןי
 זײבען זײא זי;ד מאנאטען צוױיא אונגעפאהר ישױן איז ;נס .טא?טער זיין

 ,ער :ניטט מיט צוריק אװאןי מיט געקומען איז אײנער .ןעפאהךען אוועק
 האט ,הײנט געקומען איז אנדערער ךער .געפינען געכןענט ניט איהם האט

 וואבען צװײא מיט געפונען יענקעצקק ךעם האט אז.ער ,איך;עה געפראכט
.צוריק . . . щ ד׳אט .ער אײדער געזו^ד אונ געלד גענונ געלןאםט איהם האט 
.געטראפען איהם .  האט / גט ווענען רײדען נענומען איהם מיט האט ?נר .

לןאפינןע. איין אן גײן ניט וועט רובל טױזענד זע?ס אולטער :געזאגט /יר
.נגען:ךי גענומען איהם מיט זיך האט  אײנצובךעכען ניט געװען איהם איז .

 איהם וועט ״ער אוגךאזייען גענומען איהם .ער האט ,קא.פײקעז אײן איויף
 וויא — .לי?ט מיט וויא איהם זוכט װעלכע ,פאליצײא אין געגען איבער

 לאנלט ךער איהם ״ער האט ,אלראזע ךיא איהם פון העךט דער האט ןןר
 נעװען איהם איז שטאך ךער .,ענטלאפען איז אוג זײט אין מעסער דעם מיט
 — ^ךהאלט זיך האט .ער ביז טעג אפאר אבנעלעגען איז ;יר ,געפאהךליך ניט
 אן ניט זיך .?גר נעהטט מעהר אונ ,נילט מיט געקומען ;גר איז אט אונ

. געלד .קײן פאר גיט זוכען איהם צופאהרען
 געקומען ארײן איז , געשיכטע זײן ^רצאהלט א־ג אז־וי זיטצט ל>ר וויא

 א?ריף גענעבען איבער איהם האט ,פאצטאל;אן דער ישטוב אין זימלען צו
א מיט אפאטש גיט , דורך לײעגט בריף ךעם נעהמט זימל .מהותן פון  ך

!אצךה נאך אצךח מיר טיט щ. .י וױיא אױ ! אנעשרײא אונ הענד
. בעוועגט העכלט אללע שױײען ? איז וואם ? איז װאס—
«.שידוןי דעם אבזאגען טיר ווילל טחותן דער :לײענט נעהמט— .!

.פאךליךען מחותן אזא . . ;אנןליײניגקײט '
 המופלנ הנגיד הרבני הבוד :אזו־י לעזט אונ בריף ךעם נעהמט אײנער

 נ״י זימל ר׳ מו״ה ובו׳ ובו׳ הרים ועוקר סיני הױהסין שלשלת דמפורסם
 צו געקוטען איז אזוליק אימיצער אז , געהערט האב איך !מחותן «ליבער

. טא?טער אײזנר געװען מכיןךש האט אונ יז1ה אין ״אײך  איהר ?גר האט נגט .
ניט ()ח״ג כהן רער



 פאךשטײט לבן . אײךים אײער הוהו יענקעצקע אן זיך ריפט היינט אונ ,״ןיט
 וואס ,אמהותן האבען ניט כןען איןד אז ,זימל ר׳ ליןער ,אללײן ,איהר
 .פאהט היחס מגדולי ב׳ה בין איך .הוהו יענקעצקע אײךיט איץ פאר ״האט

נא־ האב איןי אז ,וויסען איהר דארפט וויךער אונ ;ניט מיר פאר ^עם
מײנע מיט איןי וועל ,אײךים אייער איז הוהו יענקעצקע אז אונ , ,קינדער

 ׳ לי.ע1מ אייןד איןי בין בכן מילא . שיתןד ארעכטען טאן לןענען ניט ״קינךער
האט איהר אז ,איךלעה אײך פון בקרב האבען ניט וועל איןי אויב ״אז

אי;ער מיט שידוך אפײנעם געטאן האט אידור אז אונ זוליק דעם ״אבגעגט
 מחותנכם מנאי . תנאים ליא #יכןען אב אײך איןי ייעל — , ״טאבטער

. נרינשטאק ״נטליאל
װאס  מיט ןרעבט אונ זימל יקזרייט ? מען טהוט װאס ? מען טהוט -

.י אנןלײנילקײט פארלירק מחותן אזא :הענד ךיא וןיא ׳ נעלד פיל װיא . .
.ישידוןי רער געכןאםט אב האט מיר געזו^ד פיל . . ױעל טחוחן אזא נאך !

.אומליק אײן אזױ נעטראפען האט מיר אז איצטער ובפרט נןריגען ניט איןד . .
! צרוית פיל אזוי מיר דאס קומט װאס פאר ! רבו׳ש״ע רבו׳ש׳׳ע א

א  געקוםען דאס איז ערי .זילבער׳שטײן יאזעף ,געקומען ארויף איז ן
 ,וויסםען צו נעבען צו פױילין יענעם בריף מושלס ד־רך וויא ,אמיטעל זוכען

.איהר מיט זעהען דוךכאױס זיך וויל ערV אז
.זיך טהוט דא װאס ,?גךצאהלט איהם מען האט װאלטען קוךצען אין

 ׳ וףיסען מיר וױא ךען ;אלריף כלה דער פון ךא איז צוא געפרעגט האט ער
 איז ?לה רער פון .געליבטע זײן פון אפךיף דאס איז א?ױף פלה דער פון

.געווען גיט בריף .קײן אגער
. יאזעף זאגט ,גוט ניט איז ךאס —
;אויגען דיא אױף טךערין מיט זימל איהם צרא אפ זיןי רו?ט ,ױםף —

בין איך ? מען טהוט װאס ,אײן;נצה גיב ,אכןלונער ןאך כיזט דױא ,ױסף
• בײךע.קיגךער מײגע מיט איד אגעהךגטער הײנט

 װעט זײא פון אײגע אונ ,זימל ר׳ ,ץוױיא.עצות אײך פאר האב איך —
.פאמען מוזען נעוויס איהר

.זימל פךעגט ? .עצות פאר איז וואס —
 ראס ,כןלאם אײ^ר מיט ד״־יז אײ.?גר ?אךקויפען זאלט איהר אדער —

 אקאפײקע אײך זאל אדער^עס ;ארומאן אײן וועךין אונ זיף־ ךאזארײען הייפט
. לאקוטען ניט

 האבען .ןעס ,נאײװעלטינע ךיא פון געורען איז זילבערישטײן יאזעף
 איז .ער וױיל אוג ,איךעען פױ;ע לןאפף אין געשוועבט ארום איהם ײא3

 איךעע אפרייע זאגען צוא ארוים זשענירען ניט זיך .ער פלע;.ט / רײך געװען
. ארטאךאלט נרעסטען דעם פאר )דעה(

זיטל ?רעגט ? נןאםטען ניט אקאפילןע זאל .עס ,ד.ײסט וויא —
פרײדיג )ח״ג( דערכהן
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 ^עלי אן ןיוה דער פון ארױס זאל ערי ,זײן מעגליך קקז ;גס אז ,פריידיג
.נע$ק אויס

.מרקוםען םיט לאהצען חתונה מא?ט :זימל ר׳ - איינפאך ^אנץ —
 האבען חתונה זאלען זײא ,פױנלין צוא זײא גײא אן זיך י נעהם איןי

.הײגט רןאטס
!א^נטע ניט דאןד איז זיא ;זיטל פרעגט עסי הײקט װיא —

1 אםיידעל דאןי איז זיא ? זימל ר׳ ,אגגטע זיין זיא דארף װאס פאר —
!איש אשת אײן אןער דאך איז זיא ! שטײטם —

. ̂עךםט ךאס הער איך !איש אשת אײן זײן >אל אטײדעלי
 דיא פארנעםק גאר זיך האקט דוא :זיטל זאגט ,?גס הייסט וויא —

? געײען מקךש איהר האט מען אז , עשה:ט
 געבעטען האט לאהצע אײער :יאזעף זאגט ,גיט פאךשטײא איך —

.זײן םקך*ט איהר זאל״ ״ער ,זוליק ךעם . .  קומט וויא ! אקט אײן איז דאס !
? פאנןאסט אזא צוא זיא

ו אזיליק בעטען לאהצע טיין װעט ין1'ש4ניפ ! ױסף ,דוא װאשךעדםט —
? װאס , זיא איז םשוגע !זײן מקךש איהו זאל ?גר , אפארןי

 דאס איז ,ניסט נאר איז װילען איהר אן געװען איז .עס אז הײנט — י
!אציבעלע וועךט

 געווארפען ארױם ניט געלד דיא אבער האט זיא ! ;ים ״הײםט וויא —
. האגד פון

 ארוים ןעלר ךיא דאךף מען אז ,געװאוסט ניט האט זיא אז אונ —
 ניט האט זיא אז אונ ? פאר דער איהו קוםט װאס ,האןד פון ווארגןק

 וואס , וועךטער אפאר געזאגט דארטען איהר האט זי־ליק ךער וואס געװאוסט
. Л פאר דער איהר קומט  אפנעשניטען זײן דאךף פאר ךער ךען צוא .

.;אהךק.י איהרע .  ראזארײןנט טאטע איהר ךאךף פאר ךער ךען צוא .
. 1 װעױן .  נעהםען צוא איהם בײא װיל הוהו יענקעצקע װײלע — איז װאס .

. אײגענס גאגצען זײן .  זיך דאךף :שכל גראדען ךעם גאןז !צײג דומעט .
 אנז?גהנליכע אײן אזוא אדער ,ארב פרן געגענוואךט אין םאוועךשײ/נן קחשין
 ;םאנלאס:ע פאלנע איהךע זאגען ארוים זאל זיא װעלכען פאר ,פעלזאן

 אפרויענצימער האלטען א1אז אבער . אזנאצעױע האבען .קדוישין ךיא קקז דאן
 איבער ךזעקעװען ,קענען זיך זאל לײדאק ;עדער אז אטראפקע, עאר

. ניט זין .קײן האט דאס — איהר . .  ניט מעהר קעןז פאקאסטען אזעלכע !
. םענשען ציוױליזירטע אונטער ניט אבער ,אדאטען ךיא פייא זײן

 אײנע?ג אױף פעךטראכט זיטלי זיך האט ,ווערטער אזעלכע הערענדיג
♦ איךען אונז בײא אךין אןער דאך איז דאס :זאנט נאכהער .טיגוטען

האבען וואלט > יאזעש זאגטז ׳ ךין ךעש נעשטעלט האט װאס ךער אז —
אטאכטער )ח״ג( כחן רער

— 214 —



 הוהו> יענקעצקע אמין נעווען מקךיש איהר ויאלט עם אז אונ ־אטאקטער
.ךין אזא געשטעללט ניט ןך װאלט

 זינען פרן ביזט דוא !פלויךערסטו װאס !ױספקע ,ךעדסטו װאס —
. ? אראב .  נאןי ךאס ׳שטעללט ,ךין דעם ישטעללט עס ווער ,עס הײסט װיא .

 הכםי״ההלמוד» דיא אונ ׳ ?מרא »ן ארויס דאך נעמט ער ? שכל אײגעגןנם דעם
 ,געזאנט האבין זײא וואס איז ,הקיך׳ש רוח עלי:ב נעװען זײגען , ךאך װײסטו

? פארשטײםט ״ השמי.ם מן נעהײסען זײא מען ־האט

 איז איצטער ניט נאר ,ענטפעױן ציא וואס פיל אײןר האב איך ,העךט
 זיןי; ויייךין צו פאנאנדער ךעם וועגען ארט דער איז ךא ניט אונ ,צייט ךיא
 בץ איך אז נעפינען געוױס איהר יוואלט ,העךין אויס מיר וואלט איהר אז

 שטעללט אונ האבען צו חתונח .קינדער ךיא עךלויבט מיר׳ פאלגט .־נערענט
.אפײג הוהו יענקעצקע ךעם איוים

 אין זיך דאכט :זימל זאנט ,אסישונענער וויא רעךםט חא ,הלענען —
 איךיישעזאכק דיא אין קומט נאר ;שכל מיט דואאמענש ביזט ךעלמא .מילי

.אהישוגענער ממש פפועל ,אמשוגענער פשוט ביזטו . .  ךיןי דארף מען !
 זעהסטמיןי דוא וויא אט ,סימאישעךישיך ךאם אין פיהרלן אװעק אונ .בי^דען

.אייש אשת איין מאכען חתוגה !שטײטס .אאילען
 הוהו יענקעצקע װילט איהר ! זיך ווילט איהר װיא ? ניט ווילט איהר —

 איהס ניט ,נןראם אײער ארנ הליז אימנר פאךקוי^ט . איהם גיט ,געלד נעבען
 צװאנציג גיט מעהר זיך פאר לאזט אונ האט איהר וואס אללעס אוועק
 בריךה אנדער קעןזהײזער..ךען דיא איבער געהן צו אטאךבע יף1א עם(לןאפיר

.ניט איהר ־אט
Т י •

;פײן ביז שניידען לאזען זיןד װעל איך ,זימל זאגט ,פארפאללען —
 פארט איך זאל װאס ? מען טהוט װאס איז .איו־ען מיר זײנען ךערויף אויף

 ;יאהרען מײנע גאר מיר פארפינסטערט מהותן דער ? טאן צו אנהײבען איצטער
י .װאונדען מײנע אויף זאלץ םיר שיט ער

 אז ,ױסף זאגט ,אבריף ישױיפען אב שוין איהר מוישט מה־תן דעם —
.אנט געכןךאגען זוליק ךעם פרן האט איהר .  װעגען שלום ךךף פון )ניישקאסע .
 אײננר מיט אישידוך טאן צו הײנט האלט איהר אונ אליגען( ןאגען מען מעג

 איהם איהר וועט מיט דער ? פאךשטײט איהר ,אךטיגען אנרויס גאר טאכטער
 / לןרעפטען אללע מיט ארבײטק װיילע ךער איחר זאליט ךא אונ ;אײנשטיללען

 זיך איהר מוזט זוליק- ךעם פון אגט בעקומען יס1א דוךף וױלט איהר אז
 אויף איהם ני׳שטאלא פי שטא ווא זאל ער אונ / קארגאץ פײװל טיט זעךזען
 נעהםט ער אז ,אכריה פארט איז ער . אנט איהם פון בעקומען אוג זוכען

 לעאנס ברודער טײן איויפגעזוכט ער האט אט ; אױס ער פיהךט ,וואם צי זיך
איהר ,יאהר צוואגציג פון געװאךי] פאללען פאר איז זיא װאס ,טאכטער

פערשטײט )ה״ג( כהן דער
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 ךא. אײןז זאל ;גס ווער ׳ ניט איהר האט איהם יסער1א י פעלטטײט
• טיאגען דיךןד

 ש;•־• זיף זעטץ איןד אזו. טאן וועל איןי ױסף; ,נערעפט ביזט דוא —
.קארנאצען נאך שי״קען אויבער אי־ וועל נאכדעם אונ אבױף #רײבען
׳ נעװען איבעריב ניט וואלט עס :ױםף זא?ט ? נאך רואס איהר ווײםט —

 אופךעקאײע^ אביםל איהר אונ.זאל פלה ךער צו אפךיף שךײבען זאל מושל אז
.מ־־יף אזא געשריבען האט פאטער ךער װאסז _פאר

א —  װאו ;טאללןאװע זעהר אלס ךעך?ט דוא :ױסף ׳ גערעבט ביזט ח
 ךיא אױ ׳ מעניש אװאזנעל גאר ביזטו ,איךישקײט אין נונע ניט נאל איז עם

.נעפיהלט איפעל גאר ךיר האבען ביכלעך .  מטלית זיך־ זײא ,זעה גײא טא .
 דולןי זאל עם ,אזו עפעס אבעל ,אצעךנאװקע מוישלען פאל אן שלײפ אונ

.נעהמען .  פאר־ דער ! בליף מויישלס מיט חלאפאט אם־ נעפעף האסט דוא .
.ךיגען אפ ךיר איך וועל דזתונה דײן אױף דישם יךצה אם

 געלעגען איז ליזעל .ציממער םױשלם אין געגאנגען אױין איז ױפף
 איהט האט ?ליף טדזותגם דעם ,אינװאהל געװען איז .על ;בעטעל אפען
. טריװאזעט זעהר

.ױסףו איהם פחעט ? מויישל ,דיל מיט איז וואס—
פון גפש .ע^מת ים1?ל האב איך ;װײא מיר טהוט קאפףז ליא—

. פריף קןחותנס
ר  האט ̂על אונ ,ױסף זאגט אלריף אהין ערםט ישױיפט טאטע -דע

.פלה דער צו שלײבען יך1א זאלסט דוא ^עהײםען
. פאך־שטײט איהר וויא ,מױישל זאגט ,שלײפט—

 ער .אצעךנאװקע אנגעשךיפען האט געזעצט אװעק זיך האט ױפף
 ,פאטער איהר פון האנךלונג ךיא געמאפט פאױוויךפע וןרױסע וויךכןליך האט

ווא זאגאר אד־ער אונגליק זײן אין טױיםטען צו איהם אנשטאט ,וועלכער
אונ קוממער פיל י1אז אן איהם ,ער מאכט — ,לײ?טען צו הילפע בא^ליך

 ליזע געלילט צי ערי האט בךיף פון אם,^ענךע .װײטער זא אונ העךצלײד
 )צוט ;ננטצינןט בילךע איהרעם ^אן בין איך :געליגיטע דינער צו ווארטען

 פון געהאט אויך האט מוישל רען ,וועךטער ריזע גע?אקט זיך האט גליק
 אונזער איזט ראפאן : זעהען דוךבאויס זיא מוז איך אפילד( פלה זײן

.אפהאנגינ לליק ^ײדעךזײטיגעס
 ישרײיען איבער געזעטצט מויישל זיך האט אבגעשליבען האט ערז אז

 איך :איהם צו יאזעף גט:זא נעעגדיגט האט ,ער אז .שוויריגלףט ים1נר מיט
 4 רוילםט דוא יב1א ,וױיז ; זיןד בײא ניט הײנט ביזט דױא אז ,מױשל זעה
. פאפט אױף זא וויא זא געה איך גיריף דעם אטפראװען איך וועל

,האט יאזעןן .בךיף ךען געגעבען דאנק מיט איהם האט מויישל
גענימען )ה״ג( כהן דער
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 נעשךעען צו האט ׳ אהיים זיך צו פךיער אוועק איז אוג בריף געגומעןךען
ק , מאגליך ווען :וואךטען דיזע  ער/״״״־־ט, «רויםינאןד נלייך זיא פאהו
 / קאממעןז איהגען צו איך װעךךע ,אויספאהרען ניבט ״קענען זיא ״װען

 ,מי״ינע ?גךנסט איך ךאם ןעווײז צום .או^מאגליך יעצט מיר איזט ״אןצװאר.עס
 דארוף נאמק איהךעם מיט ריננ אײנען ליעגענד נײא איהנען איןד ,שיכ־^ע

 מײנע )או־יף א^טװאךט איהךע איך עךװאךטע אללענפאלס .״אױםגראװיךט
 האט ״ער .אינגעדולד״ ^ראפטען דער מיט נאלדשט־ין( בײנש ״אךרעםסע

 גענומען האט אקאנװעלט/ אין אײננעשלאסען איהם האט פייף ךעש גענומען
ג אנאלדענעפ  צי אװעק" איז ,?ריללנא^טען אייננעפאססטען אײנעם מיט ך̂י

 ).ער זילבערבלאטט ר׳ נאמק ךעם אוי?כןױטצען נעלאזט האט ,אנראװאו
 זיא װאס ,.קאךטע גךאפישע:פאטא דער פון נאמען איהר געװאופט האט
 אײנ־ דזאט ?גר .נאמען איהר װאו־ וועלבער אויף ,צוגעשיכןט איהם האט

 ״פיר אויפגעישריבען װאר װעלכע או־יף ,אפאפיר אין רינג ךעס געוױקעלט
 אוועק האט אונ פאצט אויף אוועק איז זילבערבלאטט״ ®אךעמאאזעל

. $ע'שיכןט
 גמליאל ײא3 טאן דאךטען זיך .קען׳ יאזעף זיץ־ בײא טיאפט ,יעטצט

 װעט ׳ זאך ד־יא פעךהײמליכען װעלען זיא וועט .וןילל щ וואס נױנשטאק
̂נ דער ;זאגען ,קעגען זיא  / אחתן אדער אפעךװא^ךטען איהךען פון איז רי

 דא אז ,טעללער אפען ארױם זאך דיא װעט щ אוייב אונ ? ניט װאס ?אר
 ארט , פלה זיץ אונ מויישלען פרן פעךמיטלונג דיא דוךך אליכע געװארען איז
 !יײ>י פין פאטליעךסטװיע דיא זעהען איצטער זײא לאזען :גיט יך1א מיך
 לײךען אללענפאללס .בילדוננ פערהאפשען זײער פון לעךנען װעללען ניט

 ,סצענע פון אראב זײא וועלען ? זיץ מעהר .קען דאב״א,וואם גיט זיא ױעלען
 אײנער גיט דאך זייא בלייבען ;גךגער א?ער ;אכןטארען זײן ניט זײא יועלען

 :החבם מאמר דער וועךין מקוים ניט מעהר וועט .עם ;אנדערען ךעם פאר
 ׳ ײן1 װעט גלײכוועךטעל אשײגער .װהןאפוםטו טעמא י.א װבול;אן,א מניע טי

!ה ה ה ה געלעפטער פאר ין1'ש פאלל איך !אויפ ניט מאכט .עס
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♦ פיס ךיא צו שיונא דעם פאללט ?ך

 האט ,טחותן צום ןריף זיין געשךיבען אב האט דאבקין דמל אז
 :/עענטפערט דזאט ךיזער .קארנאץ פײבוס נאך אטענשען קט־געשי אייבער

 קרמען ערז זאל יױל ̂ער יב1א ;געהן צו ניט צײט _קײן האט ןגר
. איהם צי
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 איז ווײא אוג אןי . ?ןרעכטם אפיטעךן מיט געשטעלט זיך האט זיםל
 נעויען איז לײךאכןעם אזעלכע אז !נעקוממען פין איך וואס צו ער, זאגט ,^יר
 פאללען געהן איןי דאךף הײנט אונ טהיר, פײן מיו־ פײא שטײן צו עהרע איין
. פיס דיא צו דיא

 * געגאנגען אװעק איז אונ פאלטא דעם אנגעצױגען זיןי האט ער
 װעט נוטפ װאס נוא :?רע?ט אונ גענומען צו העפליך איהם האט קארנאץ

. זימל ר׳ זאגען איהר
 איהר ,אונגליק מיין מכיח געקומען אײך צו ,פײכוס ר׳ ,פין איך —

 פאךט זײט איהר .איהר נאכדעס ׳גאט ?ריער ,ראטעװען צו זעהען מיך זאלט
 איהר נן^ט , טאכטער לעאנס געפינען געקענט האט איהר אז .נפלא אפוץה

• פעךלאזק אײך אויף זיך נןען מען אונ ,װעלט דער אין אללעם שױן

 געפינען ,לײכןענען ניט אײך איןד וועל ךאס ,קארנאץ זא?ט ,אמת —
 וועגען װײטער אונ .צו ךער שליםלען ךיא ישוין האפ איך / איהם איך ען(נ

 אײנמאל שיוין אפילו האפ איןל .׳שטײן ניט איהר װעט ,איך פאלשטײא , געלך
 האפ איןד :אללײן ז־אןז איהר ווײסט דאס גאר ,תפיל зоо אײך פײא גענוטען

.מירגעגעפען האט יענקעצקע װאס ,שטאך ךעס פון נןרישכןט פאר ז״א
 אונ ,געפען אײך איך וועל געלר .זימל זאגט ,געךעכט זײט איהר —

.ױ׳שר אן פערלא;גען ניט מיר פ־ן װעט איהר ווײס אי,ז
 הונךעןט ,רופיל הונדערט דרײא אײך פון ניט מעהר פערלאנג איך —

;גט ךעם פרײנגען וועל איך װק הונדעךט צװ״א א־נ ין1ש
♦ אזיפץ מיט זימל זאגט ,גינ איןז ? טאן איך זאל װאס —

,װיסען זאלט איהר :קארנאץ אגטזז ,אצרה נאך ךא אכער איז עס —
 ו.ויל אײף נארען אונ געלד אײןז בײא נעהמען : איד עהלליכער אײן כין איך אז

 ניט זיןד איןד נעהם איהם געפינען וויא מעהו אז וויםען זאלט איהר . ניט אין־
 וויללען :עױן דעם צו טויג עם ניט ,וויל איך ניט , איהם מיט רײדען — ,אן

 ךער ניט וױךער מיר זאל ער ;טעם ?ראקטען אגאנץ איבער ניט איןז וױל
 זעחר טאקע טהוט ערסטען ? ישטײט פאר איהר ,מעפםער דעם מיט לאעען

 יג1ט יגען1ט אוג —.ווירוי זאגען צו פאךשפאךען מען щ צװײטען אונ ,ױײא
 אין געבען איבער ניט איהם זאל איך ,רא1מ ךאך האט ער :ךעראיבעד ניט

 גלײך ער װעט — ךיעלעם אוגאלאוונע פיל זיך אויף האט עד ,פאליצײא
• וױיזען ניט איהם פאר גאר זיך איך טאר ,עס הײסט אלזא .ענטלויפען
 מיט זימל ןאגט ? אן גיט גיםט גאר זיןד איהר נעהמט לכן איז —

• אזקץ
 פאהךען מיט מיר מיט זאל עם :עצה אײן ךא איז עס ,נײן —

. אײגער :אך
? בעזוגךער געלד געבען יענעם דארפען איך װעל —

עס )ה״ג׳( 1כה דער
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 אטךהא זיך אױף נעהמען ךאפ ווילל ווער .זיך ןאלטטייט עס —
? געלד אן

אביטערען מיט זימל זאגט !מיר איז וױיא !מיר איז ווײא אוי —
♦ т

 יאנ איןר :קארנאץ זאגט אגךעךען׳ איין ישיכןק זיך איהר כןענט װעגען מײנט פון—
 אוייף יענקעצקען ךעם אום ? פערשטייט איהר .געישעפט דעם נאך ניט זיןי
 , לובאווניצעס דינע כײא אדךעסםע יינע פרעגע( נאך געהן איך דארף זוכען צו

 מאכען צו זייא צו נןענען ךאךף מען אונ ,בריף זיך ^רײבט ער וועמען מיט
׳ זימל ר׳ ד1פב דעם אט זיק מכבד אייך װאלט איןד ? פעךשטײט איהר ,זיך
.אאיד עפעפ ךאך בין איןי מייךלעך... דיא מיט טאן צו האבען ניין צו ; . ! 

. רוה צו לאזט מיך אונ ,ווילט איהר וועמען אײןל שי,קט‘

 איהרמחט ,טאן מיר דאס מוזט איהר :זימל זאנט פײבום, ר׳ ניין, נײן —
. ראטעווק מיך

— ? ווער איהר ווײםט , א״נער נאןי פאהרען מיט מיר מיט זאל טא —
1. בוײל זעליג

? בריל זעליג —
 איך .פראוולאיו?צע שטײנפעלדס אהרן בריל זעליג ד;קא ,״יע יע —

.אווליאניע יענקעצקען ךעם אױף איהפ איויף האט ער ,רעכען
? אקגאפף פאר איהם מיט ער איז װאס ? אזױ װיא —

 פון עצה ךיא אז ,מאל עטליכעז געהעךט יענקעצקען פון האב איך —
 זעליגען איז ..ער אונ ,כריל זעליג גענעבין ךאס איהם האט זײן טכןדש

.נעטאן אמאל איהם האט .ער װאס אטו־בה פאר אונ פאר ךער רא^ןבאר
 טאקע האט ?ןר ;זימל זא?ט ,מאנט דער זיף־ האב איך ,יע א —
 געלאזין אךאב זיך האט .ער פישעת ,נאפט אונגלילןליכע יענער אין יעמאלט

 !ישלעננט ,'שלעכט !וױיא י1א .בריל זעליג מא^ט ךער פענסטער פון
♦ נעלד אםך פעטען װעט אךער,ער ,אטובה טאן מיר וועללען ניט גאר װעט

 װעט איהם מיט ? פערשטײט איהר ,זײן ווערט אןער וועט עפ
 .ער ווארום / בײגען לאזען זיך מעט אונ ,אנךעךס גאר ךײךען יענקעצקע
 אמאל איהם דןאט פאטער זעליגס דען איך ווײס דאס ,איהם אווואזעט

 װעט ;גר אז ,זײן גױיליג כןען פאר ךער אונ .סאלדאטען פון ןעראטעװעט
• זײן וועךט געוויס דאך .ער וועט ,יך1א געלד אבךנגען איהם פון

 מיט איהר רעדט גוט אזוא זײט ,פײבופ ר׳ ,וואם איהר וױיסט —
. ךעם ױעגק חךןי איהם

. י היטען איוים גאטט זאלל — . אײ־ איויף איז ;נר !...ניט אוךאי איך .
.געטךיגען יפ1אר יעמאלט איהם האט איהרי װאס פאר להבה איש . א־איך .

זאל )ח״ג( כהן דער
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.צורה ךיא פאךחראקען מיר ער וועט ,מאגען דער גאר דאס א־הם זאל
. זיפץ אביטעךין מיט זימל זאןט ? טאן איך זאל װאס —
 צי אלײן טאקע נײט אדער ;איז .עס וועמען אגדערין אײן בעט —

. זײן מוחל אײןד ערי װעט ,איןער איהם בעט ,איהם
. ? פיס דיא צו פאדלען ,פאךןד דעם צו גיין זאל איך — . י1א ;

! עולם עזל רבונו
 נאנצער ךער זיןי װע;ט איהם אן אז ,זימל ר׳ ,געסט פאר ניט —

 טאכטער אייער האט הײנט אז ,געהט פאר ניט ;טאכטער אײער פון ?ליק
.וױיב הוהוס יענקעצקע וויא ,ניט לאמען אנדער _קײן .  ״קען װײטער אונ .
 פאלגט .מעהר אפשר אונ רובל טויזענד אפאר אין אטובה טאן אייןד ער
. איוזם צו אריבער געהט אונ .קאזיױק ךעם אראב לאזט ,זימל ר׳ ,םיר

 אזא צי געהן זאל אזון שעפטעלעס ריבצע שמערעלע ר׳ איך —
. ןעטען _קאטלי_קאניע אזא צוא ,ליידאק . . ך י . !.נײן ז . װעט דאס .

ז _ײןז ניט
זאג איןי . א1אז סאכען חתונה טאכטער אײער איהר .קענט אלזא —
אײך זיף זוכט אךער . םאכען ניסט גאר אין־ וועל בריל זעליג אן ,אפ זיף־

. רודןע צו לאזט מיך אונ ,אנלעױן אײן
 ברעכען זימל גענומען האט ? אי־ טהוא װאס ? איןד טהוא װאס —

. זיפצען אונ הענד ךיא
 נעמט איהר אונ ;םענש אפעלנומענער בין איך ,זימל ר׳ ׳ העךט —

.לױז מיןד לאזט :אײך בעט איך צײט,־ מײן צו מיר
♦ ראטעיוען מיך מו;ט איהר ,טךעטען אב גיט אײך פון הןען איך —
.רוהע צו מיןד לאזט ניט אױב אונ ,בריל זעליג צו גײט טא —
? מיר מיט געהן םיט אוין־ איהר ױעט אפישר —
 איד ;אהריגער אזעפצינ .אײןד מיט געהען מיט װעל איך ,אקיצור —

. נאנצענען אים זאל מען וױל
 זימלען מיט איז אונ פאלטא ךעם אנגעצויגען זיך האט קארנאץ פײבום

 איך ;אקצענע זײן וועט דא :זיך בײא טרא?ט קארנאץ .געגאגגען ארויס
 מען וויא ,זעהען צו ליפ איך ;סצענע ךיא זעהען צוא איהם מיט נאר געה

. וזעהנער אנגעןלאזענע ליא פרן פליגלען ךיא האקט
 דעפ אויף ינט1געװא האט ךיזער .בריל זעליג צו געקומען זײנען זײא

 אין פערעדגאנא פון ,פערעדנאי.א אין אױין זײנען זײא .^עטאזע צ־װײטען
 איז זעליג ר׳ ;פרעגט זימל .פרויא ברילס געזעםען איז דא ,^זטאלאווע

? הײם ךער
 אזײטיגע פון אישטימע העױן געלאזט זיך האט ? ךאךטען איז ווער —
. ^אממער
-. פרויא ךיא ,ענטפערט !געקוםען איז דאבקין זימל ר׳ —
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 ניטא בין איך אז :צימער פון הויך ?גר ?גנטפערט ׳ איהם »אג —
. :ךעךהיים .  איוי בין זון ס ע ל ע ט פ ע ש ע צ ב י ר ע ל ע ר ע מ ש ר׳ פאר .
! ניטא דעךהײם

 פון יטרערין מיט אריגע-ץ ךיא בעגאסען זיןי האבען זיכלען נײא
 ניט האט ןנר אז ,קט־געהא אונטער איהם זיןי האבען פיס ךיא > שאנדע
.אײגשטײן נע,קענט

איו־ט בעט :קארנאץ שטיל איהם זא?ט ,.קאמער אין אייין ןײט —
.ניסקאסע ,-איןער

 איהם איז .ער ,אין.קאמער לייזע געשטופט ארײן איהם האט קארנאץ
'נעגאגגען ^נאך . V

 אהײזרינע מיט טיהר אין שטײע^דע זימל זאצט ,זעליג ר׳ ,ליבער —
ראטעװעט ,רהמנוית האט :געלאזען אראפ כןאפף ךען האלטענךיג שטימע

.טאלטער םײן . . ׳. ונוטר נר״קם כ־ךין ניט זייט !
 איהם צוא בריל זאגט !ניט געשעפטען .קײן אייןד מיט האב איןד —

 ,קארגאצען צוא .ער זאןט I קארנאץ העךר א - :פעס מיט גײענךיג צוא
! זיטצט ? זאבען איהר װעט גוטס וואפ :האנד דיא רײבענריג .איהם

 זאלט איהר ׳ בעטען אײןי זימלען ר׳ מיט געקומען דאס בין איך —
 איז ״ געלד פיין .הוהו יענקעצקע פון אנט נןךינען ארויס העלפען מיט םיר

.רעדע ._קיינע
:עילײז זאגט אונ אזײט אן קארנאצען וגעריפען אפ האט בריל זעליג

 אן האב איך וואפ ,זעהר מיך קרײנכןט־ щ ,לײקענען ניט אײןי װעל איןד
אי זאל באנךיט ךער אז ,נערעכינט ניט האב איך .אצךה אזא געמאכט
. נעלט פיל אזוא גט פאךין בעטען אי בעגנבנען . זעהר מיך ;אמערט .עס .

איהר צוליב אלזא' .אונשולד־ג נעפעך לײדעט װע^ע ,לאהצע ארעמע זײן
אכער — ,יס?יהךען1א אפ־שר װעל איך א־נ אטובה טאן צױא גאטאװ איך גיין

 אצקומען דאס מוז ׳ געטאן מיר האט ער׳ װאס אפ.קארבלעניע דיא פאר ,איהם
.גאל מיט .  טאן איהם מיט זאל ערײ שטײנפעלה אהרן כײא בעטען זיך מוז ״ער .
. ׳שידוך •ךעם

:הײך בריל זאגט דעם נאך
 ךער אין געלד ?ןיין פאר ניט / גיסט גאר איהם פאר קהוא איך —

 שלאנ / ישטוב אין איהם צוא אכײן קום איך פאר: זיך שטעלט װעלט!
 פאר איז ךאס ׳שטײנפעלד אהרן מיט פרינציפאל מײן מיט אישידוך פאר

 מיר טיײניט , מױךןס פו?טער דעו ,אונ.?נר — ,אנליק אונ אײן.עהרע איהם
 'יאזעף פאר ? אויגען ךיא אין וועמען פאר אונ שטוב זײן פון ארויס

 פון נ.אל דיא נעפלאטצט מיר אין האט .עס פאךישטײט? איהר ! זילבערשטײן
אונ ,זיף ךעכענען צוא אפ איהם טיט בעשלאסען זיך האב איך ;גזװנות

האב )ה״ג/ כהן יער
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.אבגערעבינט זיך האב .  ךאנכןט. אונ ,געזונטעךהייט ,זימל ר׳ אייןי נייט .
.מיר איהר וויא אזוא ,ניט א־יןר בעהאנדעל איןד װאס ,נאט

־,. טאכטער זײן אויףו כחםנות האט ,קארנאץ זאגט ,אייןי בעט איך —
.׳גױלדינ ניםט גאר נעבקי דאך איז זיא

 גיסט װעל איןד אונ ,סיוחם דעס טאטען איהר ײא3 מאנען זיא לאז —
 מיר װעט יענקעצקע :טאן אפילו הןען איך .ווערט איז אהאר װאס טאן
 לען .זיכער איך בין דאס ;בעטען איהם וועל איןו וואס ,זאגען אפ ניט
 מיר איז אונ ,טובה אנרױםע אמאל געטאן איהם האט פאטער מײן

 אין אונ פײער אין נעהן מיר פאר וועט .ער ,פאר דער דאנקבאר זעהר
. איך ווייס ד־אס , וואפער . I טאן ניסט ןאר זימלען ר׳ פאר וועל איןי אבער .

אווײנעגדע. ?ןיט דםל אנגעה־יגיען װיךער האט ,בחמנות האט —
. ?זטיטמע
 איהר !אײןי זיןי נײט אונ קאפףז דיא דורען ניט םיר זיאלט איהר —

. ? העלט . מישונענעמ ךעם טאטען אי;ער אװואזען ניט וואלט אין־ אז .
 אנעבעק גענזאכט חמצדיג האט וועלכער ,שעפטעלעס ריבצע שטערעלע ל׳

 האט וועלכער אונ ,האלץ ךיא איויף געזעסען איז אלןליסטין רױילע , מצה
 װאס ,אינגעל דעם ?ײא װאם ,פאר ךער ארומאן אײן פאר אקצב געמאכט

 איןו אז — ,צצה אפסלע געפונען מען האט ,פלײש דיא געטראגען האט
. טיהר דיא נעוויזען אײך איך וואלט ׳ אוװאזען ניט איהם וואלט . .  אוג !

. נייט . . . בעס אין ברײנגען ארײן גיט מיר זאלט איהר !

 אריגען ךיא אריף טרערין מיט ישטוב פון געגאמען יס1אר איז זימל
 טרעפ דיא אויף נעלאזען אראפ זיך האט /נר .האךץ אפערקלעטטע מיט אונ
 הענד ךיא מיט ינען1א ךיא פאלשטעלט האט .^ךהאלען צוא .עםװאס זיך
.נעחליפעט האט אונ

. קארנאץ געגאנגען ארוים איז ארום מיניט צעהען אין
 ניט א1אז זיך נעהמט ;איהם צוא ?ןר זא^ט ,זימל ר׳ ,יף1א שטײט —

.אמיטעל ךא איז .עס ,פעךלאךין אלעס ניט נאך איז ;נס ן לעבען דעם
 גענומען האט אונ זיך.'שטעלענדיג ,זימל זאגט ? אמיטיל פאר וואם —

. טרעפ ךיא אראפ איחם מיט געהן
 וועט ׳ הײםען איהם וועט פריגציפאל, זײן ׳שטײנפעלד אהרן אז —

.פאלגען /נר
, щ הײקט , דאך איך דאןף ? איהר זאגט , שטײנפעלד אהרן —

. שטײנפעלד אהרן ^עטען
!בעטען איהם אודאי יע יע —
.פאלך דער וןיא אט אויפנעהמען א1אז אויך מיך וןעט .ער —
? װאס פאר —

װײלע )חי׳ג( כהן דער
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..קײן.שידון־ איהם מיט טאן נעװעלט ניט האי איןי װײלע —
* א׳טךכן איהם צוא זציכןט איהר .אשידוך איהם מיט יע טא"יטהוט —

? נןערישטײט איהר
? שטײנפעלד ארקע מיט טאן זאל ,אזון 'שמערעלעס ר ׳איןד —
 ?ל״בען לאז טא ,־שטײנפעלדען מיט ניט וןילט איהר יב1א נוא —

.הוהו יענקעצקע מיט ^ידוןי
 אי;ער פון געשלאנק אווייס ניט נאך גע־שיכטע ךיזע האט זעה איןי וויא

 אײך פײא נאןר זיך האט :חום פון שכרות אײער אונ יישנעון, אײער יןאפף
 .^יט איך פאהר בריל זעליג אן ,זימל ר׳ טאג אגוטען .געװעבט אויס נ.יט

. גענאנגען אװעק איהם פון איז קארנאץ
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.8
♦ בונד איהרען געפײערט האט ליבע דיא

זיין אין ארײן איז ,טרױעךיג זעהר אהײם געקומען איז דאבקין זימל
אביטערין מיט זא$ט אונ קוישעטקע זײן אױף נעלײנט צוא זיך האט ,לןאבינעט

גענאנגען ארײן איז щ !רער.עלטער אױף צרות דאם איך האב נוא זי?ץ:
 קארנאץ פאהרען װעט ווען ? זיך העיט וואס :?רע$ט אונ וױיב זיק שרה
אגט? ןאןו

 ניט פאךך דעם בריל זעלקע אן װיל ערי .פאהרען ^יט ורעט ?נר —
• פאדזיען

אונ אפינף נאן־ איז .פאהךען מיט זאל ער ,זעליגען בעט טא נוא —
? טאן ?ען זאל װאם ׳ ?װאגצינער

. פאהךען ניט אױך װעט הוגדעןט פינף איהם גיב —
; איהם פאר מטבע אישײנע איז רוביל הונדערט פינף ? וראפ פאר —

. נניד _קײן ניט ןאןד איז /יר
? געךי^נןםט דוא ,מעשה ;ענע פאר להבה איש טיר אױף איז ער—

!געטריבען ארוים איהם האקט דוא וואפ ,אי—
נ או האט אונ מיר אן נקמה גענומען דאם האט ;נר ,וויםען זאלםט -

איז ןגי ,ערי .מאכען קליך־אונגלי מיר זאל ״ער זוליק דעם אננעלערינט
• נזלן היין

אומער ביזט דוא !גזלן דײן ביזט דוא ; כעם מיט שרה זאגט ,נײן—
לחײ ; ־שטײנפעלד אהרן מיט שידוך ךעם געטאן װאלםטו להײ • גזלן לאינקעם

. געטו־יפען ים1אר ניט האטם איהם וואלםטו
 האפ איף .שלאנג גיפטיגע אזא איז ?גר אז ,וויםען איך זאל וױאם—

גערעכינט )ח״ג( כהן דער
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 טרעט טאג הײנטיגען .ערסט ? ?זאן ?יר ̂ער װאם״קען פערכיל אזא ::ערעןינ»
'העלפין אױןד כ\ינט נאך מיר .קען ערז .פים דיא םיט מיר .ער

א ט א זיך האפטו װאמ ;ישרה ישרײט ,גזלן ,איהם צוא לויף -  אװעק ן
 נ־אל ,לויף :רוהיג גאר נעװען וואלט ״קאפף דיא יייא אקוראט ,נעליץט

.זיןו יעט1 אוג פים ךיא צוא איהם . .
ך אי . נאר ;אזיפץ מיט זאנט״ער ,שח־ן געװען שוין בין - .  האט ,ער .

.נעטריבען ארדים §שוט מיר .  ױננ אז_א האט אזון 'שמערעלעם ר׳ םיך .
.געטךיבען ארוים . . !

ר ע ;אלעפ קומט ךיר :זיא זא?ט ,בעצאהלט ׳עהרליך ;אנץ ךר האט -
 דאךף וואס ? שולךינ נעבעןד זיא איז װאם ,פײגעלע ?ךין לאינקע אבער

? פערד דעם .טאטען איהר פאר אפקומען נעבעך זיא
 .עצה א׳׳ץ גענעבען אפילו מיר האט קאינאץ פײבוס—
;לאינקען אונזער ראטעװע טהיא ׳ נזלן , זאגט ?נר װאם טהוא—
 ךאם ̂קען אזויי ,^רד טיט היטמעל קומק זאממען צו כןען .עם וויא—

 /נר װעט ,זעלינען דזײסען װעט שטײנפעלד אהרן אז ,זא?ט /נר :זיין
 נאןר װעט זיס אונ אגעראטעװעטע זײן װעט לאינקע אונ פאלגען איהם

, . יך1א נעלד וועניג ר,אסטען
.'שטײנפעלד אהרן בעט גייא טא ,נו—

. אנ_אר ארזג ביזט -־תא . .  זײנען װײפער דיא וויא נארען אזעלכע !
א !אגרויל איז  וואם ,זאןי ייגע1זעל ךיא איבער אז , פאמעםען האסט ח

.ברמז אביסעל אויןז שטײנפעלד איז ,מןם אין טיר איויף איז בריל
.שטײנפעלדען צ• אשךכן שיק ,זימל ,װאס דוא װײסט ,שא— . .

.װישײא שײא זיף ליבען .קינדער ךיא . מעט ,ער זיין כןען ״עס אונ .
. שיחן־ ךעם וועלען

.שיחך דעם וועלען ?גר װעט צי־— . :וועללען ניט װעל איך אבער . !
שנאךער.קײן דעם ארקע מיט איז שעפטעלעס ריבצע 'שמערעלע ר׳

ניט! טחיתן
. ניט שידוך ךעם או־יף־ הײגט נאך ווילםט דוא ! שטײטס— .  דוא !

 ךיר ײא3 האט זיא ^שעת ,נעזאגט צי לאהצען שוין ךאך האםט
• געבעטען
 אונ , טאן ניט שידוך ךעם װעל אונ נעזאנט ניט־צו האב איך—

דעם! וועגען ױידען צו נענוג
 נזער;או אװעק הרגפט דוא :שרײען גענומען זיא האט רצחן !גזלן—

.קינד . .  וועט בױלען אן אז , ?עזאנט אללײן שוין דאך האםט דוא !
.אײן״ענוגה הײנט ךאך זיא בלײבט אט מאכען ניסט יענקעצקען מיט טען . .

..עגונה אײן לאינקע טײן ! מיר איז װײא ,מיר איז וױיא אױ . . הײנט !
. נעגעך ׳ שטאךט אין האט זיא נאמען אײן פאר וואם . . ךאןר איז זיא !

נעכטען )ח״ג( כהן דער



 נאך איהר גאן־ זײנען אינגלעך :נאס פון אגעחאלעסטע נעקוםען נעבטען
 װייבער .װײב הוהוס יענקעצקעס איז אט ;געשױען האןען אונ געלאפען

.האאר איעענע מיט גייט זיא וואס פאר הולטײר,ע נערופען איהר האגען . . 
 א?״ קרים איהר האב איך פאללענךיג שטוב אין ארײן איז ךא

. ג^מיגטעךט
? טאטען מײן בזױנות אזעלכע א^טאן איןי щ װיא אבער—
 פון .קכר אין וועךין ח־יט ניט יועט טאטע ךײן ,ניט זיןר שרעק—

.פךונות .  ׳ װעוין רױט זאל אמת אז געטראפק ניט נאןי ןיןי האט ,עס .
! נאר אלטער

.אי— . ;י ?המה . .  זיך שטעלל . עיולם יענעם אױף דאך מיין איך .
.אונ ,טאטען מײן צו זיירע ז_ײן קומען װעט щ אז , פאר . . .

 דוא אךעד :פײךע ךיא פון אײנס !נ־אר אלטער !שװײג ש־וץ ישװײג—
 אמעסער נעהם אךער , שטײנפעלד אהרן צו אשדכן שיכןען שוין זאל?ט

 מוטישען ױן־ זיא זאל וואפ טאבטער; דײן מיט שוין לןאוןצע ךער אינ
? וועלט דער אויף געבעןד

̂ער .שטילל זיטצען געבליב^ן איז זימל  ניט אװאךט איהר האט .
 נאך געשי,קט אריבער האט אונ גענאנגען ארױס איז זיא געענטפעךט.

 זײן אין צוךיק נעגאננען אױין איז זיא .שךכן דעם זלאטעם צפה שמעיה
א אוג ,שךפן ךער קומען וועט באלד : זא^ט אונ רןאבינעט  איהם זאלפט ח

 דײנע מאבען גיט איהם םיט זאלםט אונ ,שטײגפעלדען צו שיכןען גלײן־
 אונזעךע צו אסוף אמאל זײן שויין לאז אונ ? העךסט דוא ,תנועז־ת טישוגענע

 געגאננען ארײן איז ארום ^עה עפע^טיל אין .געשוויגען האט זימל .צרות
.זלאטעס צפה שמעיה

ף אוי  מסתמא אשידוך וועגק :̂ער פרעגט ? מיך איהר דאךפט װאס -
 דאך איז טאכטער אייער אוג ,אחתן שױן ךאך איז זון אי;ער װארום ,ניט
.אװײבעל שוין . . .

.בזיונות גאר איז אגאר זײן זאל אישךכן :שרה זא?ט !שװיי^ט שװײ?ט -
 טאבטער, מײן אשידוך ױידען גײן זאלט איהר נעתפען אײך האב איך

? פארישטײט איהר
אך איז זיא :ניט פאך־שטײא איןז ? טאכטער אי;ער— . א שוין ן . . .

אהרן צו אריןער גײט :זיא זאגט ,ניט .קשױת נןיין -פרע?ט
 .מרקוסען זון זײן מיט שיתן־ דעם פאר לײגט אונ 'שטײנפעלד

• • • ג Я ,ע Я אבער—
ר ♦ זיף־ װאוגדערין צו שוין אײך גענמ אונ גגט שוין איהר האט -;נ

? איהר גיט נרן פיל וויא איז .אזױ שײךען ! א א—
—^ . שוין געהט אוג ,רובל טױזעגד פי

קאפ;קעטז טויזענד פינף אונ זימל,־ איבער זאגט ,רובל טױזענד פינף—
האסט 15 )ח״ג( כהן דער
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 ו־אר^ען, אי?טער אונ רופל зооо פגנכט טיר דאך האט זוליק דער {תא חאפט
. גיפט נאר פייא שיוין איןי פלײפ אט ,бооо ^עפען אױך איחם

.האפען מיר וואם ,מױער ךעם נעפען אװעק איהם ייע^טי—
? הייזער ךיא איבער געהן זאללען מיר אונ—

ר מי  גײט .ניסקאסע נןראם אונלער פון ?ועלעןינאך/כןעגען'ילעבען -
. ניכער וואם אונ שעעימ ר

? געהן הייםט איהר ,זימל ר׳ ,איהר שװײנט װאם—

 נאר ;זימל זאגט ,שידוך ךער חמתי ועל אפי על אפילו איז עםז—
.געהאט .ניט פריךה כןיין האפ איןל ? טאן איך זאל ויאם

 צו ציממער אין אױין אין שרה .געגאנבען ארוים איז שמעידו ר׳
 טאיעע דער אז ,פשוךה פרײליכע ךיא אננעזאגט איהר האט אונ לאהצ^ן

 אוז איהם רוךןי אונ שטײנפעלדען צו אשדכן געשיכןט אוועק שױן חאט
 זעליג פעטען וועט דען.ער ,זוליק ךעם פון ױעךין נצול זאל זיא אהאנןפנוגג

 מיט אונ גוט אונ ניך װעךין געמאכט זאך ךיא נןען זעלינען דװ־ןד אונ ,בריל
 זיא איז < פשוךה גוטע ךיא הערט דער האט לאהצע וויא .נעלד וועניג
 נעוױ^ט אונ געקופט איהר האט ,האלז אפען מוטער דער געפאללען ארויף

 קומען דעפ אונגעדולד געשפאנטער טיט געװאךט האט ןיא .פרײךע ?אר
 ;נוט יף1א געהאפט מעהר דואט זיא .רעזולטאט דעם העךין צו שךבן פון
 שיתןד’ ךעם טאן זעהר ווילל ־שטײנפעלד אהרן אז ,געװאוםט האט זיא ךען
 ,אשךכן איהפ צו שי^ט אללײן פאטער דער אז הײנט ,>ןאטער איהר מיט

 זײן וו׳עט סרקופ אז גאך ו?פרט ,הענד פײךע םיט אעעהמען ערז וועט
 אגוטע מיט קומען פאלד וועט שךכן ךער אז ,ניט םפק איז.קײן ,פײא דער

 אפ אזוי האט זיא .פערלאפונג זי;ער פי;ערין גיאלד װעט םען אונ פשורה
 ♦ נעקומען ניט ממער:אי נאך איז שמעיה ר׳ אונ ,טאנ נצען־אגא געװאךט

 געװעלט שוין האט אונ וועױין צו אונרוהיג אנגעהײפען שוין האט זיא
 זיא .מרקוםען מיט זיך זעהען ךאךטען אונ נף־הא פאלינע צו געהן אךיפער

 שקריפ ;עדען געלוישט ^אך האט זיא .געהן אװעק ע^ט(נענ ניט ךאך האט
 ךער איז מאל .קײן _! .ער געהט אט :נעזאגט אלם זיןל האט , טיהר ךער מיט

 דארףי .ער • טאנ ךיןען וויא אויגען איהךע אין טיי^ר אזוי געװען ניט שמעיה
 אפהענגיג איז щ וועלכער פאן פשורה לי,קליכע3 ךיא פרײנגען מיר דאך
 אהרןמ ’װארטער: ריא זאגען או־ױם ךאם דאךף ̂ער ;לעבען גאנצעם מײן

 אקנין* מאכען קומען ערז זאל ווען :פךע^ט ,ער ,מחצח איז שטײנפעלד
.ניט איממער גאך קוטט אפער .  פיללײכט ? פעךײטען ךאם נןען וואם !
 אזױ איהר האט אונגעדולד ךיא .היויזע צו געטראפען ניט איהם .ער האט

.געפונען ניט אךט כןײן זיך האט זיא אז ,געקױלעט
)ח״ב( 1כה רער
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 גענאנגע פאךאיבער איהר איז ערװאךטונג געשפאננטען ך־זער אין
 שלאפען צו א^געסאנגען ^יט האט זיא וועלכע ,נאכט ךיא אונ טאנ ךער
 מאךגענש דעס •אז ,בעשלאססען זיןד בײא שוין האט זיא .$עךצוױיפלוננ £אר
 ךא וואס װיססען צו אוס פױער װאס סארקוסען מיט זעהען זיןד זיא זאל

.זיןי טהוט
/ אנגעפןלײךעט זיך האט אוג קגע'שטאנען1א איז זיא וויא פריה ךער אין

 איהר האט עס . נײט שמעיה :פענםטער ד־ען תךןד זעהען דער זיא האט
 אונ מיךיש זעהר געזעהען אויס אבער האט ער האלצען אין קלאפען ןענומען

ער אבש־רה פאר װאם װײסט װער :זיא זאנט I גאטט א .פעודריסליןז «г ! • ; • י т  т т : י г ^ •• ו т :  — — т

איצטערי ברײנגט
, װאנד אונטערן הערן ציממזגר וןאטעךס צום געלאפען צו איז זיא

 ׳ ארײן איז ער אײךער .נעבךא?ט דא איהם ער האט ענטפער אײן פאר }ואם
 :זיך צו ךעךט אוג ציקמער איבערען אתם גייט פאטער דער וויא זיא העלט

 אבראךײאגע\ ארקען אײן מיט אשידוןד זאלטאן ריבצע'שעפטעלעס שמערעלע ר׳
.שמים שומו . . ! זײן קוךע ךאןז ךאךף מען !

 אנגעהײבען האט אונ זלאטעס ציפע שמעיה נעגאננען אריין איז עס
: אנעשױיא מיט

 .ז מיר צו איהר האט װאס ׳ זימל ר׳ ,ניט גאר שטײא פאר איןי —
! זיין דמים שופך געדארפט מיר איהר האט ץאפ

. זימל שרײט‘ !איז װאם !איז װאס — -  : • т  • т

 .קיץ ניט איז עס אז ,װײסט איהר !איז װאס :נאך פרעגט איהר —
 געהאט ניט האט איהר ? שײקען געדאךפט מיר איהר האט װאס שידוך גלײןער

? לאכען « װעטען פון
 איןד אז גאר ;שידוןז ?לײנער .קײן ניט איז עס אז ,אוךאי רױיס אץז —

. טרוצה ישו־ין בין
 ניט איז ער אז אגער איז װיא ;אײך אדאנק ,מרוצה זײט איהר —

 איןז שטײא וויא : אגעשרײא םיט געפאללען ארוף מיר אױף איז ער ? שרוצה
? שיחןר אז.א איהם ךײךען צו אונטער י׳יך

? גיט נאך וויל ער , פאךך ךער ? וויא —
 איז ווער ? ?יר צו זימל קומט וויא :זאגט ער ? ניט ער װיל א_וךאי —
.טאבאק אשמעק ניט ך א גיב י.חוס טאטענס זיץ פאר ? אזעלכער דאס

:שטיטםע אהײזעךיגע מיט מל אנעשכײא גיט ! טאטעס.יהוס מײן פאר —
. ניט איהם בײא בעטךעפט טאטע מײן אי אי אי ! טאטע &ײן . .  מײן !

, !...שעפטעלעס ריבצע שמערעלע ר׳ ,טאטע
ע;ע —  שמורה זײינע סיט מכןוה דין מיט טאטע אײער זאגט ער !י

 װערט ניט איהם בײא איז - תררך דעם מיט ת״ח ךעם מיט ש״ןד אײער אונ
. אציבעלע * V * * י ־־
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 פארין זיך האלטען אונ שךײען נענומען זימל האט !אי אי אי אי —
• זײן צו קיךע איז עפ :נןאפף

האט• אנפאננ פון אז ,ישמעיה יױיטער אן דזײפט געזאנט האט ער —
ך האט מארקוס זון זײן װײלע ,שידוך צום איז עם װיא נערוען :םכים ער י  צי ז

׳ מאן עהךליכען אײן פאר זיך העךט דאבקין זימל ר׳ אונ ,געשטעלט צו איהם
אינ ׳ ;יחום אײער ליפ צו ניט אייןו ליפ צו עם הײםט טאן געוועלט ער האט

.זעהען גיט אונ העךען ניט נאר ער װיל טאג הײנטינען
.זימל פרענט ? הײנט איז װאם ,ישא —

?ען אז ,אכבוד עפעס איז עס :שמעיה זא?ט ? נאןד פועגט איהר —
? מאן אזא האט מען אז ,אבבוד איז עש ? הוהו יענקעצקע עךים איין האט

 ,נאמען אנךער נףן מיט ניט טאקטער אײער מען רופט שטאךט גאגץ אין
.וױיב היהוס יענקעצקעם וויא .  אפקסטעךען'שםיגי געהאט האפ איך מילא .

 נעװאשען מיר האט ער ,געדײנכןען לעפען צייט דאם וועל איך אז ,עצךת
 !שידוך אזא רײךען צו אונטער זיןי אי־ שטײא וויא !שטײטם : הריקים באחד

 האפ איןז :נעוואךען פיטער אוג פינפטער איז מיר אז ,נעגעפען מיר האט ער
. טהיר דיא געטראפען קוים

 אהרן אז צײלט דער איהר האט זימל או: שרה געגאנגען ארײן איז עם
ניט. נאך וויל שטײנפעלד

 :זיא ;אנט װעלען ניט וועט ער אז , נערעכענט פריער האכ איך —
 זיןר ער פךעכןעלט אט ,פאפראקיךט פךיער איהם האםט דוא אז נאטיךליך
.ישמעיהן זיא פךעגט ? פײא ךער געווען איז זון ךער .איצטער

.פײא ךער געווען ניט איז זון דער —
ר< איהר, .פעךלארען אללעם ניט נאך איז עם ,שרה זאגט ,ניםלןאםע —

 .שךכנות אײעדע האפען וועט איתר ,האלץ דיא אפ ניט זיןר עםט ,שמעיה
 לעאן צו גײן אריפער ישיוין זאלםט דוא .'שלאפען ניט זאלםט זימל, רוא

 דוא אונ ױײטאג, אונזער נוט גאנץ וױים ער ,פײנמאן צו אונ זילבערשטײן
 אינטערעס דעם אין לײגען אך״ן זיך ןאלען זײא ,רחמים פעטען זײא זאלםט

 לעפען דאפ זיך ווענדעט ךעם אן ךען ,שיתןז ךעם פיהרען אױם זאלען אונ
 שיכןען אריפער ווײלע ךער וועל איך .טאכטער אונזער פון נליק דאם אונ
 ער אזוי וויא ,האלטען עצות איהם מיט זיך וועל איך אונ מארקוםען נאך
 ניט .פיהךען איויס װעלען מיר אז גאט צו האפפע איך אונ .דײסטעווען זאל
 לעכען נאנצען זיין פעךראנכןען צו שטײנפעלד האט לעאגען אז געפ פאר

גוט. שוין איז ,װארט אײן זאנען איהם וועט לעאן אז
 נעקוטען איז זיטל אלטער ךער װיא .גוט זעהר נעווען איז עןיה ךיא

 זעהר געװארען ער איז ,וױינען גענומען איהם פאר האט אוג לעאנען צי
 דיא רוײס אי־ < אטאכטער אויןז האפ איך :נעזא;ט איהם האט ער ,ןעריהךט

געפיהלע )ח׳׳נ( כהן דער



 איחר אםת .װײטאג אײער ווייס איך ,אקינד צו האךץ אפאטער פון מפיהלע
 איהר זעהען שוין װעל איןי נאר ,אהרנען געגען אומגערעכט נעװען דיט

 איהר .ישידוןז אײך ?יוױ׳שען פלײפען מוז ישידוןז אונ פרײנד גוט ווערען זאלט !
 וױיס איןי .זיןי ליפען .קינךער דיא אז מעהר, ךעםטא ,גוט נאנץ זיןד פאפט |
. איז ליפע וואם !

,אפאךט לעאן :איונטערעם דעם אין געאופײט אללע האפען זייא קולץ
 ; געפיהךט ים1א האןען אונ ; אפארט זון אלם מארקום אונ אפארט פײנמאן ■

 שיתןד ךעם אױף בעוואךען קרוצה איז ער נאכגעגעפען, האט שטײנפעלד אהק
 ער ךאךף נדן הײםט דאם זיטלען פאר אוםלאוויעס שווערע זײער מיט אפער
 געפען צו אפלאזאן ניט איז 'שטײנפעלד אונ /вооо יגאר , бооо ניט געפען

 פעיפפליכטעט ;נוט איז ,פראזענט אלם געפען וועללען ער װעט אקאפײכןע,־
.ניםט גאר ער איז

 פעפט. האט מען אונ ,אקנין געמאכט מען האט ארום טעג פינף אין
 זאלעז ,יענקעצקען פון אנט פעקומען וועלען זײא װיא גלייןי אז ,געזעטצט

 אױף .לאהצק מיט מארקוםען פון תנאים( פערלאפונג)ליא ךיא פײערען זייא
 אונ קארנאץ אויךפײכום ,פײנמאן יצחק ,לעאן'זילכ׳ערשטײן װאר נןנין ךעם

 מיט וועט ער אז , שטײנפעלדען פערשפראכען ין1ש האט ךיזער .כייל זעליג
 האט ער .יענקעצקען ךעם פון אגט כןריגען ארוים קארנאצען מיט פאהרען

 פאך- פיטטערע מיר האט איהר :;אגט אונ אזײט אן מרקוםען אפגערופען
 זיןד האפ איןד - ,שהאנךאל אזא אױפגעטאן האפ איך וואם , נעמאבט ווירפע

 ׳ נעלאזען אוים אזוי זיןי האט עם וואס ,געמאכט פארװיךפע פיטעיע אויך
 האט עם וויא ,זעהט היעט אונ ,גערעכענט ניט אזוי״פיל האפאויף איך דען

 דעם פיהךען צו זאממען צו אנגעפאנגען’ האפ איןו ציל: איהר צר געפיהךט
 ;מיטטעלן שטרענגע צו אפילו װארען נעפיהךט./עס צוזאממען האפ אונ ישיחך
 ליזע מען מוז זא ,ורירקען גענןענט ניט האפען אנדערע ״קײנע אז אפער

"פאךגוט א^עהמען .נענוםען פאטפאךךיךטאפער אנגערופען ״װערט דאס .
 זימל מחותן ךער אז ,מארקום זאגט ,לײקענען ניט א.ײך יועל איך —

 אידט פון שלאנען צו אריוים דאמיט אום הןלעפ אללע ךיא נעײען װעךט איז
 ליטיגע אפער האפען ווײלע ךער אפער ; שטאלץ; זיין אונ לחום פון רויש דעם

א ,איך ׳ ןעליטען  אייך איך וועל איהר פאר ,לאהצע מינע אונ מחותנתתע ך
• פעךצײהען ניט

,ארעפאראציאן מאכט מען אז ? מארקוס ליפער טאן מען זאל װאם —
 גאר .איויןז פלײש געזונדעס פעלצעפען מען מוז ,אװאונדע אוים שנײדט מק
 לעפק אזיםעם געניםען וועט איהר :פעךצײהען מיך װעט איהר האף איך
• פעײאננןק צו ־אפען מיר ךאך איהר וועט דאם אונ ,מינען אײער מיט

 ךעם מיט וועט איהר אז ,זיכער איהר זײט , פריל ליפער > מיר זאגט —
? מאכק דורןד זוליק
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ך אי .הוהו יענקעצקע דאןי איז זגו ;ניט אץ־ בין זיכער ;האפפע -
דורף װעל איך אז ,פעסטעקײט אזא מיט געזאגט ך«אב איך וואם אונ

 האנד מיין אין אז ׳ זימלען פעװײזען געדאךפט ךאך איף האב דאס ,זעטצען
דאדורןי ;לאסקע מײן צוא אנקומען ער״ מוז זא ,פרוזינע גאנצע ךיא ליגט
איך װאס ,א?!_קאר?לעניע מיין פאר אפגערעבינט איהם מיט זיך איך האב

 צוא געגעבין איהם איך האב אוג'.עךםט — ,איהם ב״א געהאט האפ
 ניסט וועט שטײנפעלד ^עךךין פון פעךמיטלוננ ךיא אהנע אז ,פעךשטײן

 צוא נ-אלען איהם ערז טוז ,;:פערמיטלו זײנע בעקומען צוא אום אונ ;זייין
• שידיך זײן זאל ,עם ,איהם בײא בעטען אונ פיס ךיא

:מרקוס זאגט ,געשפילט נוט ראלע זײן יןי1א האט פאטער מײן אונ—
ךעכינט דאבקין ךער וױילע .עןסטען ,ישיחןי ךעם געוועלט זעהער האט ?נר

פון ניט האלט ;גו חאפןס ;שטאלט אין מענשען שײנע ךיא פון יע זיך
 ארעכטעי דאס איז דאןי אבער , שטאלץ פוסטען זײן פון אונ שגעון זײן

וויל ,ער װאם ,צוא ךער אוךזאכע אײנע .עפעס ךא איז צווײטען ;.שיחן־
איהם האפ איןי דען ;מיר צוליי געוועלט .ער האט ךריטק אונ ,שידוך ךעם

 נאר .לעבען ניט איהר אן ען(ר איןי אונ טאכטער זײן ליב איך אז ,געזאגט
 דעם אויס דוךך וויל ?גר וויא ,ראלע דיא געישפילט ?גר האט דעםטוועגען פון

.גאל מיט א^קומען ךאס זאל איהם אום ,גיט שידוך
 .ארט זײנער נאך אןזמאכינאצי ךער אין געװירקט האט יעךער קורץ —
 פון :שװעןםטע דיא אונ אלבײט שטיפןעל אײן פאהר נאך ישטעהט איצטעו

.ווערין צוא לויז יענקעצקען ךעם
 אורעק ביילען מיט קארנאטץ איז הןנין ךעם נאך מאךגען איױף
 קארנאץ .אגט איהם פון ברײנגען אונ הוהו יענקעצקע איויפזוכען נעפאהרען

 ״ער אז ,קךיגען ̂ער ךאךף הונדעךט צוױיא אוג רוביל הונדערט גענומען האט
 אונ ׳ רוביל הונדערט צװײא גענוטען ד.אט בריל :גט ךעם ברײנגען .וועט
 װײטער .גט דעם נאך זימלען פון בעקומען צוא ״ער האט הונדעלט פיר

 וואס אונ ,יענקעצקען געבען צוא רוביל טויזענד פיר גענוטען מיט ער האט
̂ר װאס .אדליטעל פון דער ̂ער פןליןט אפדינגען וועט ער  מעהר נעהמט .

 פון דאך האט ;נר װײלע , געלד שדכניות זיןל־ ךעבינט דאס קארנאצען פאר
.ישידוןד ךעם פאךגעלײגט א^פאנג
 זיינען זײא ♦ לשמחה רה1א נעװאךען 'שוין איז שטוב אין זימלען ײא3

 שוין איז אלזא אנט; בר״נגען געוױס וועט בױל אז זיכער, ךעכט געווען
 ,רובל .?גטליכע ךיא געביםען גוט אפילו האט זיטלען . אויפגעבויט ^ליק דאס
 האט .ער חאטס ,מהותן זײן ,שטײנפעלד אהרן אז ,געהאפט האט ער נאר
 ניט מענש גראןער כן״ן .;>ר װעט לעסטװעגען פון ,געווען מתװב ניט זיך
 ?אגןריגיאיען .עטמאס זיך װעט מיט דער אוג / נדן געבען װעט אוג זײן

געלד* דיזע פון שאךען דער
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 דיא אונ כלה, זיין צוא געהן אכײן פוייא איצטעו שוין ען(ר מרקוס

 :הא^ף פאלינע פון פעךטיטלוננ גןײנע האבען ניט מעוזר שױן ז־אךפען
 זינגען ^ענומען שוין האט ;מונטער אונ פרײליןי געװארען שויין איז לאהצע

 מרקוס ווען . הויזע צוא ניט װאר פאטער דער װען ,אמאל וויא שפילען יאונ
.קוסק זיך אונ ש^ילען אונ זינגען צױאמען זײא פלעגען ,זײן אויך •^לעןט

.גובעךנאטעךכןע ךיא אץ פעךליןט ןיןד

/ נעפלי״אשנאםט אקלײנע געהאט זימל האט ארום טעג צווייא אין
 אוהר מאוגענם ךעפ אי? .עם .םויישלק פון נאר ,לאהצען פון ניט מאל יךעם
 פעלגניגט. װיא בארד ךיא זיןי גלעט זאל ארום״איןערין געהט זימל ,/גלף
 װאם הלאפאטען אונ זאךגען זײנע אלע פון זיןי צוא געקומען ישויין איז לנו
 שוין זיך האט .אלאד אויף אלעם געהטשו־ין ?גם ,געהאם האט ?גר

 .עי שידוך איןײנעו גאי איז 'שטײנפעלדען מיט שיהך ךער אז ,איבעךלע?ט
 איז מרקום זון זײן ;שטאךט אין אנגענומעגער אײן אונ מאן אױיכער איז

 ,טאכטער זיין אזוא ערע ליבט צוא ךער אונ אגעפילךעטער אלמךן אנןלוגער
 דארף״םק וואם לעבען, אגליקליכען איהם פאר האבען ךאך זיא וועט

 געשיקט או־ועק 'שוין איןי האב גרינשטאק גמליאל צוא ,מחותן צום ? שעהר
 מאן אפײנעם _מיט לאהצען מײן מיט אשירוך געטאן ך.אב איך אז אבריף

 נןוועלען וועט ?ןר ;דומע אין אןלאםנער איז וועלבער ,שטײנפעלד אהרן מיט
 .פריף זייגע מיט מוטשען ניט מעהר שוין מיר וועט .ער אונ ,פון דער
 לאם אוג ״ ׳טאג אלין אין כןיגדער ב״ךע מאבען סתונה וועל איך האף איןז
.נעהאט ד«אב איך וואס צרות מײנע אלע פאר נחת האבען <{יך

פאצטיליאן, דער ארײן איז ״עס טיהר, דיא .ג;עפינט זיך האט זגס
 :אקוק גיט ,ער ,אבךיף צוא איהם פון נעהמט ,״עגטגענען איהם נעהט זימל
 דא פןען וואס גרינשטאק. גמליאל ר׳ פרן מחותן, פוןי איז שטעמפעל ךער
 ,נןאגורערט ךעם צעךױיםט .ער .בריף ך;קער אצוא ^עפעס :ערז זאגט ? זײן

♦ פאפיר ארוים-אבוינען שלעפט
 דיא ,הא :שךעכןען אין אגעשרײא ״ער גיט דאס«! >איז וואם —
.תנאים ךיא אפ מיר שיכןט ער׳ . .־.תגאיםוז . !אצךה פאר ךאם איז וואם .

,כ־ןאלירען אלעךלײא אין געגיטען איהס פײא זיך האט געזיכט דאם
 ״ךיא ציטערין גענומען איהם האבען ̂עס ,גנלאם אונ רויט בעוואךען •איז

 :אזוי לעזט ?ןר .ווערטער איינינע , אצעטעלע נאך ארויס שלעפט .-הענד:
כביד )ח״ג( כהן דער
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 ועוקר םיני ר הױחסין ישלשלת ומפורסם המופלג הנניד הרבני ״הבוד
е !יאירפלעד נרו זימל ר׳ הרב הױבבה״ה

 איז וואם ■' עוילם ישל לבוגו אך ,מחותן ניט גאד־ מיר שױיבט -ןנר
מק איןי ,זימל ״ר׳ :װייטער לעזט ,ער ? אועליק איין §אר דא  אײך בין/עקו

 געװעזענער ךער ,זרן אײ?גר אז ,האבזךעךנאנגען איןי אז ,זיין צזא ״מלי״ע
 אײן אזוא .אנובעךנאנטקע מיט אליבע שפ^לט ,טאכטער מיין פון ״התן

 אײך איך שיק לכן ניט מיר פאר לוינט ,אלײן איהר פאךשטײט ,״אייךים
 ידידו מנאי ,וױיטען פון פױינד נוטע בלייבק מיר אונ ,תנאים אײןגרע .$ב

.גרינישטאק גמליאל ,דו״ש
א  האר דיא רײםען זיך אונ שרײען גענומען זימל האט רבויש״ע -

. שידוןד ךעם געלאזען אב :ר,אפף פון . . . שידוך טײעןין אז.א ! . .  אזא !
.מיו־ איז וױיא אױ ,ווייא אױ י יחום .  איןד סלאפאטען וואס צח־ת וואם . !
.געיואיען איז שידוך ךער איידער , געהאט האפ .  וועל שיױוןי אז_א נאך .
.יקריגען ניט איך . .  אליבע שפילט ̂ער וױילע — ? דאם איז וואס פאר !
 !״.אגובערנאטערכןע אין פעךליפט זיך האט מוישקע מײן אנובעלנ״אטעוכןע מיט
.האלטען אויס ניט װעל איןל . !

 זיזד האט ״עם ;ציטמער איבעךין האםטינ נעהן : גענוםען האט זיםל
 פאלין זיך חאפט / אפ זיך שטעלט ;נר ;איהם אוןטער ךילע ךיא געבראכען

.ליבעס פיהלט מויישקע מײן : כןאפף .  מיט .וועמעןי?.. מיט אוג .
. אפךיצטע! .  .קבר־ פון. הערין דאם װאלסט דוא אז ,טאטע טאטע א .

 מיין מיר איז ווייא !אוי אוי אוי .ארײן .עךד דער אין אמאל נאןד װאלסטן
. ליבעם פיךט מויישקע . ן ! ע ק , ר א . •' !ײן ניט נ  ענט(גער ער האט װאו .
 בעלןאנט איהר מיט געלןענט האט װאד ? נובערנאטעךכןע ריא חאפען
. זאגיען גיט ליגען .קײן ױעט נמליאל נאר . . ׳. ? ױעךין .  איז זאנט .ער אז !

גי;ענריג זײן נ,ען ,נאםט צו דאךטען געווען איז בשעת .אמת תורת ךאם
.בעגעגנעט אידם זיא האט ,בולװאר אפען שפאציךען .  איז ױנג אשײנער .

.;אהךען שװארצע אין ;זר  זײנען זײא אונ רײדען בעברמען האבען .*ז_ײא .
.געװארען אנט(בער  ניט אפריצטע ?לאט איז זיא מײנען געמוזט האט . .
 מיט קזפילט אונ בריף איהר םיט זיך ?נר ישרײבט אט ,טבעלנאטערקע ךיא

.זיין נרײלעך כןען ?גס ,זײן ען(ר עס״ , אלייע.יע <!יהר . .  י1א ווײא י1א !
 װעט וױא אונ ! ה,אפף םײן אויף איז ךאס אונגליק אײן פאר װאפ !רוייא

 ? איך שמעק װאס מיט ? וויןען דער זיך װעט גובערנאטער ךער אז זיין
 ? לשראל ?לל שסענןען וואם ימיט ? ױ;נ . דער ,?נר ^מעכןט וואס מיט

 ?רויםע אוועלט מיט בעקאנט דאך איז .ער !אגובערגאטער אכןלײנעק״ט
 גךאע מײן אויף פאללען עסז אוננללקען װאם ,אועלילןען וואם א !לײט

 אי״םעטלער מיט שרילען גענוםען האט !טוישקע !מויישקע !כןאפף
!נעה אהער !מױישקע : שטימםע
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 פעל- האט ,ער .טראנען צו זעהר מוישל געגאנגען אויין איז ,עם
 ךעם פאר האט ער״ ;געבען נוט ניט וועט רא אז ,רוף דעם פון '^טאנען
ען ןימל איהם גייט ,אליין איז ערז וויא .נעהאט מורא ג־אטער  זעהי ^טגען
 גענומען האפען שויבען דיא אז , פעטיש צוױיא איהם לאננט דער ,האפטינ

 האט לןאפף ךער .שטאךק אונ נעזונד געװען איז זימל דעו ךען ;?ורע^קען
!אליט אויף פאךךרײט מוישלען ?ײא זיך

 וואם , לױ נא אונ ,ליפעם פיהרען פאו ,זימל שרייט !ליר נא—
׳ ישידוך ךעם א?נעלא;ען האט מען

 איהם האפען ,פאךגלושעט מויישלען האפען פעטש צװייא ליא װיא
 ערז טראןנט !ךא ךעךט וואס :טוטילט צו מעהר װארטער פאר ךיא

• זיך ייא3
:זימל וױעךער אגגעהײפען האט !ױ;ג אךצענער דוא י הולטײא דוא—

.ליפעם פיהךען מיר וועסט דוא .  ליא פעךשװאךצען מיר וועםט רוא !
.אוי;ען . .פזױנו־ת פון בענךאבען דאף זיך דאךף איך ! . .  דאןי האט מען !

! תנאים ךיא א?נעשי,קט מיר
? דוא רעךסט װאס !®אטע—

װײג, ש  פון טאן אהין ט־הײנ זיך איך זאל װאו ומורה! פורר בן -
. ? ?זױנ-וית  נרלפער ךער ,מעניש גךעסטער דער נעװען איןי פין היינט פיז .

 װעללען אללע ,ווערמיל אפאםקודנעו ? איןי פין װאם הײנט אונ ׳ טױחם
 דוא.אך>ענער ,ךיר איפער ? װעמען איפעו אונ ,פים ,ליא מיט טרעטען יר9

' הולטײא דוא ,ױנג
! ניט זאך פון.קײן װײם איך אבער ! טאטע —
.אזוא זאנען ננבים אללע ! הא ,ניט זאך .קײן פון וױיםט דוא — . .

 עהךליכע איץ איז ,נמליאל ר< ,ניין ? ליגען שדײבען װעט םחותן רער ,דןא
.איד  ! הולטײא דוא אך .הײלינ איז שױיפט ער״ יואם רעךט ?גר יואם .
 האב איןד אײדער קינפעט ךין אין גענומען צו שלים ךיא ךר װאלטען לחיי
 פעריקװאךצץ מײ זאל וואס ,י^גאץ אזא ,הולטײא אז.א אויפגעהאדעוועט ךץ־
א . !אוינען ד .  פיז דורות טױזע^ד אױף אוועק זיך ציהט לחוס אונזער .

 אלעמען האםט אונ געקוםען ביזט אײנער דוא אונ — ,פדהצויר בן גמליאל
. !ליפעם פירט ױנג אז.א .אויגען ליא ןעלשװאךצט .  געהעלט נאר איז .

.אזעלכע מעשױת טרײפענע גאןי מיט ליפעם משפחה אוגזער אין געוואךען  ׳; .
.אכןריםטין טיט ? וועמען םיט נאן־ אונ . . ! נופערנאטערקע ךיא מיט . . .

. ניט? דיר פעהלט דאם װיא מעהר ! פײן טרײפענער ךעם היט . .
. ? הא !אליפע ישפילען וױיפ גופערנאטעךם . .

? ךעךםטו װאם ? טאטע ,נוכערגאטעךרןע וואםער —
 לעי אז ,זײן גועט וואס אונ !איפער ניט מיר ־שלאג !שװײג —

װעט װאם :ליר גײא פרענ איך ? הא וויםען דער זין־ װעט גיפערנאטער
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שמענןסט? װאס מיט ? װיסען דער זיך וועט נופעךגאטעו ךער ж ,דץ
? משפחה נאנצע אונזעך ישמעכןט וואם סיט ? איך שמעק וואם מיט ? ;עמאלט

! איינער װנ^אץ תא
 מיר ןןךנןלער !זאגען צו װאס פון ניט װײם איך ,®אטע ץפעה —

׳. איז דא וואס דאך
. !;יט כלה _קיק שוין האסט תא י נסת נןלײפ אונ !לײען נא — . .

. !טאן ^יט שיהך .קײן מעחר דיר סיט וועל איך אוג . אניךרינער רען .
.ניטא הײנט שױן איז ישיחןז ארע^טער אונ ,ניט מיר פאר ןאשט שיתך . . 

 דאם וועט ווער אונ .שידובים ךעכטע .קײן ניטא איז שיחןי דעם איױטער
 ? אהולטײא אײךים אײן האפען ווילל ווער ? מיר מיט טאן װעלען איצטעו־

. !אפחװ־ 'שטאך^ען װעםט רוא .  , זעהר איהם ארט עםז ,ױגג אזא נאר .
! װעלט ךער אויף פכאנען איז מײדלעך ווײניג

 ן צעטעלע סחותנס דעם נעלי/ענט איפער װײלע דער האט םוישל
 ךאס אונ העפואיש ניט גע׳שריפען איךיש װאו־ ,וױלסען מיר וויא ,וועלכעס

. נןויכען תךך ױקענט ,ער ^אט
? גופערנאטעו/קע ,טאטע ,זאגסטו װאס —
.פערשטײן צוא גיעסער מיר דוא גיפ אדרבה ? ךען װאס ,ישא —

. הערין שוין איך לאם נוא ;נעגאשט האט זיא װאס וויים כןאץ ךיא
.גופעך^אטעךכןע ;יט נאר שטײט בךיװעלע אין ךא —
? ךען װאס שא —
. גוװעךנאנטע שטײט דא —
ה — .געלעכטער סיין איז וױיא אונ אזאןי . לאך איך ה! ה .  סיץ .

. !טײטיש .  מינא נפקא ךיא איז װאס ! טײטש אוייף מיר ,ער,עךלןלען־ט .
 דיך רופט מען אז ? נוװעךנאנטקע זאגסט דוא װיא אךער נופעוןנאטעךנןע

 , י^גאץ זעלפיגער דער ניט פיזטו ,משנןע ךיך רופען אגדערע אונ מוי׳שקע
. אױגען ךיא טאטען דעש שוואךצט פאי וואס

. גלײך ניט אפער איז דא —
זיא איז ,אװאו מיט ישטײט רא אז צו !פויער ? גלײןד ניט איז וואס — т  -  у  т : •* « • י ׳ ד ־ -

 פאךשװאןצט ניט װעסט דוא אונ וױיפ? נופעךנאטאךס ךעם ^יט שוין
? ווערען

 ^אר איז ךאס ,װײפ «פעךנאטעךס ךעם ניט איז אנוװעך^אנטקע —
. אהויזלעד>עקע

 מײן ? אײנךײךען מיר וועקטו נאך װאס ? זאנסטו ,אלעהךערקע — י
 פאר אסך ךיר אױף זיך רועל איך !טײטשכןענער סײן !קענערז יסער1גר

לאזען
.װילסט דוא וועמען פײא פרעג —

נעוויס )ח״ג£ כהן דער
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 דוא װאס ,סיו איז וױיא אונ אך אז .?רעגען איך װעל נעוריס —
 ליר אויף , אנדעיע נײא ?ךענען אלס סמ יאיןד לעךנען געוועלט ניט ד׳אסט

 ויעקט דוא אז ;געטױיסט זיןד איןי האב פריער .פערלאזען ניט זיך איך רןען
 געלאזען יס1א זיך האט הײנט ,אפיקורום _קײן זײן ניט ױעסטו ,קענען׳ ניט

.הולטײא אפראסטער גייזטו . .אגובעךנאטעךכןע ניט אז מילא . .  אז אונ .
? גוט ׳שוין איז פרי^טעס מיט ליבעס שפילען ? נוט שו־ין איז ׳אלעהרערקע

 טײנע יײא ךיר 'שווער איך ; טאטע ,גיט זאך פון,קײן וױים איןל —
. איךיישקײט

 יומאץ ,פעךלאזען אסך זיןי מען נןען אידיישקייט בײנע אויף —
 פארישטאכענע דאס מען האט וויא ? לײקגען זיך ,קענםטו װיא !איינער

,עי וואפ ,תנאים ךיא איז אט אונ בריף ?וחותגס ךעם איז אט אז ? אויגען
. אוייגען ךיא אויים ךאך ישטעשט דאס .געישיכןט אפ האט

. טאטע ,אבילבול זיין מוז דא —
. בלבולים דיר יף1א מאכען װעט גרינשטאק גמלייאל ר׳ ! אבלבול —

. געמיישט אױין דא זיןי האבען שונאים ,מײן איך —
. !ױנג אלצענער ,שװײג שױן שוױיג — . אט . ױסף איז אט שא .

.איז ךא ױאס ^רקלעךין נאר אונז װעט ער
 צי געהען ךער ,זילבערשטײן יאזעף געגאנגען ארײן װיךגקליף־ איז ;נס

 מיט וואךט /גר וויא אװאך באלד ין1ש איז דען^עם אבריף געװען גיט איז
לי?ט וועלכע.ער ,פרײלין יענעם פון אנקונקט ךיא אונגעדולד ?רעםטען ךער

איהר פון האט ״ער אונ נעקומען ניט גאך זיא איז לייךער .שטעךפליך אזוא
. נאכריבט ״קײנע יך1א

 זאנט / געטראפען האט מיר אוגגליק א״ן פאר װאם ,זעהטט דוא —
פארין אחאפ זיך גיט ,אקוק גיט יאזעף .פריף דעם ווײזענדיג איהט זימל

איהם צו לײד מיט יס1א אז ,געמײגט ד«אט זימל !אײ *. אנעישױיא אונ לןאפף
ורילע ׳ געטאן אגעשיײא איער האט יאזעף . געטאן געשדײא אזא האט

אפען ארויס איז אינטריגע זײן אז ,זעהען ךער בליף דעם פון האט ,ער
 :כןאפף אין איהם פײא הױפען גענימען זיך האבען געדאנ,קען טויזענךע טאנ״.

 ? .עלפאהךען דאס זײא אזוא^האבען וױא ? גיט^דאדוךך י יזײא לײךעט צוא
ארויס זיא איז ? ;עטצט זיא איז װאו .געזאנט אללײן זייא זיא האט פיללײבט

ארויס ניט ,קען זיא ווײלע , דאךטען נע?ליב,ן איז זיא אדער נעפאהרק?
? אללעס דאס מען געהט דער רויא ,נןאהרען

 אז געמײנט האט ער דען ,בעטראבטען זיןד געלאזען איהם האט זימל '
זאגט^ער: גאכהער .אוננליק שטאךק.זײן אנגענךיפען אויך ראם איהםאיז
? אונגליק מײן צו ,ױסף ,זאגפטו וואס —
ר' זיך ־שרענןט ,ש־טראסגע אזױ ניט איז עס — ט, זימל. ני
!ושנאים ךיא ט(אב;עשיך מיר דאך האט \ שטראםנע גיט שטײטס —
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;רוהיג זײט ,העלפען צו ךאס אן זיך נעוזם איןי —
.שטייטס ? אזוי וויא — . .
 איז ךאס .העלפען אײך וועל איןי אבער .ניט איףי ווײס אזױ וויא —

.טאנ וויא קןלאר
 דיא אין פאךלילט זיןד האט מוישקע אז ,ךאןי שרײבט ער ,ישטײטס —

.גובעךנאטעךכןע
 זיך האט מוישל אײער !ה ה ה ה איהר זאנט גובעךנאטערקע ךיא אין —

.נעלעכטער פאללפון איך נובערנאטערקעהההה! ךיא אין אײמעליבט
• גובערנאטעךהןע ׳שטײט אט ,עס הײטט וויא —
.זימל ר׳ גווועךנאגטנןע מאבט דאס —
? מינע נפקא ךיא איז וואס —
.לעהרערען אהױז איז אגװועךניאנטקע — .  איז הויז אין זײא בײא .

 געשריבען ךאס מען האט איהר צו אונ ,אלעהרערין אפריילין דא וואהךשײנליןד
.וואהרשײנליןז בריף . .

 דער ,נעליפעט איהר מיט דאס זיןי האט מוישקע סײן אוג —
.ױנג אךצענער
.'שיועלען אײך איר ״קען ךאס .ניט געוױס מוי־של אימך —
.נאט מײן גאט אמעשה? פאר דא איז ד־ען וואס טא —
.געדולדיג נאר זייט ;זימל ר׳ / קלאר איױף זאנען ישױן אײןד מעל איך —
? וויסען ךער דאס װעםטו אזוי וױא ? װען —
 איך ארנ .טאג אײן פיללײכט אדער ;טעג אײניגע מיערין טוז עס —

 אײער אוג .אנע״שיבטע פאו־ איז ךא וואס אקוראט זאגען שוין אײן־ ;רעל
 בײא איז דאם .איוןטערעס ךעם אין הײקט ךאס ,שולדינ גיט גאר איז מוישל

.טאנ רויא נןלאר מיר
? שידוןד ךעם מיט זײן זאל וואס אבער —
 װעט איהד .שידוך בלײבען װעט שיד־ן־ :כןאפף מײן אײןי לײג איך —

.̂קען זילבערשטײן יאזעף וואם זעהען
? טאן איצטער איך זאל וואם —
.מיר אויף זיןי פעךלאזט ,תהינ זײט נאר .ניסט גאר וױילע ךער —

טאג. אגוטען
• געגאגגען אתיס ער איז ווערטער דיא מיט

 פאר »יין ,ךײד זײנע עפעס . אמכשף איז ױספקע ךער ,ניט אגדעךס
 מיט זײן לאז , אנןיצור . אמכשף װיא אלס איז בסוד האלטען זײן אונ זיבערען

.מיר ער זאל העלפען נאר ,כשוף
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 « פעוועגט אונ ענטציכןט דאפקין זימל פון געגאנגען ארויס איז יאזעף
 פון מען ווײס ךאךטען אז ,זיך צו ער ךעךט ,כןלאר איז ךאס .׳דאיןםען

 װאלפ ךאס — װאוסט ךער זיןז האבען זײא י1אז וריא נאר ;אינטריגע דער
 אײן זײא פײא געווען איז זיא אז ,איצטער איןל ווייפ דאס .וויססען גערין .איך

 נעשפילט האט זיא אז פעװאוםט, איז דאךטען אז הײנט — ,גװועךנאנטע
 שױן דאךטען ךאך זיא ען(ר ,שױיפט גמליאל װיא ,חתן דעם מיט אליפע

 זיא איז געפאהךען אונ ,געפאהרען ארוים זיא איז פאלגליך ;זײן .מעהרניט
 זיין געךאךפט דא שוין ךאןד זיא האט אלזא .ערע^פורט אין אהער געווים
 ? איהר איך געפין װאו ? איהר איןי זעה װאו הײנט ,זײן הײנט װעט זיא אדער
 ישרײבען געדאךפט מיר זיא האט ,פריף מײן לױט אהער פאהךט זיא אױפ

 האפען גיט דאס זאל איןו יפ1א אוג ;אטעלעגראממע לייגען אדער אפריף
 אוג ,פךיפע מײגע יף1א ניט זיא אכטעט זא ,מאךגען אדער הײנט איהר פון

 .געדאגהןען ךיזער איז שרעסןליך א .צעךטריממעךט זינד ־אפפנונג מײגע אללע
 <גיז צו ןןרקונדיגען זיןד ,גאלדישטײן כײגש פרײנד מיין צי לוייפען שוין ם־ז .איך

.אטעלעגראמםע צו אפױף מיר פאר ניטא

 װאפ פאהרען נעהײםען האט אונ איזוואפציק אײן נענומען האט ?נר
 געטראפען ניט איהם .ער האט ,נאלדשטײן צוא נעקוםען איז £ך . ראשער

א אײ צוא נעפרענט האט ’ הויזע צו־א  פאזיט פון אפךיף געווען ניט ן
 ♦ .קײנע הײטע וואר דא ג;ענטפערט אירט. פען האט ,אטעלענכאמע אדער

 בײנש דארטען נעפינט ;יר ׳אהײם אװעק איז פעךצווײפלונג פאלער
 דערלאעט אירם האט דיזער .איהם יף1א וואךט װעלכער ,נאלדשטײן

 זילבער־ ״רבעקקא :דיט אײנער פון נעךרוקט װאר װעלבער אויף ,אכןארטע
 גאסטהוין אין ״לאזירט :אנגעשריפען זײט אגךערער דער אויף אונ בלאטט״
. №״ 4 זוארשא V : —

.האסט מיט יאזעף פרעןט ? פעקאמען .קאךטע דיזע זיא האפען װאו—
 וױים איך אונ .געפרא?ט מ״ר ךאם האט יז1גאםטה פון אאיגגעל -

.נעכראכט אלײן щ איך האפ אט ,איז נאכריכט ךיזע וויבטיג וויא דאך

 ךיא רײכענדינ איהם יאזעף זא?ט ,נאלרשטײן ליפער ,דא;ק אגרויםען
• אהין פאדךען שױן מי־ז איך ,מיר זיא .ענטשולדיגען :;הא^ד

 אפעזיד האט ,טרעפ דיא פון אדאפ האסטיג ער״ איז רײד ךיא היט
נענוטען )ח״ג( כהן דער



 אװעק איז אונ איזוואםציק אײן נענוםען האט ,גאלז־שטיין פון גענומען
. געפאהךען

— 238 —

 אנגעפאהרען איז צוריק שטונדען צוױיא פאר װאךישא נאלטי^יצע אין
 .עךכאטהען נעװים װעט לעזער ךער .זילבערכלאטט רעבעקקע ?רײלין ךאם

 זילבעו- נאר ,זילבערבלאטט ;יט װאר פאמיללענאמען ײיךלןליכער איהר אז
 /גךבןענט פילד איהר אין האט יאזעף אז ,ווייםען מיר וויא ,דען .שטײן
 ווײסען ׳ געפאהרק צוזאמען אייהם מיט איז וועלכע ,פרײלין זעלפע ךאס
 ווען ,.עלצאהלט איהר האט חוה אממע איהרע װאם אויך שױן דאך מיר
 ךיזעם איז אלזא . ״עךענפוךט דוךכגעפאהרען מאל ?נךסטען ךעם איז זיא

 װעלכע ,לענע אונ ;זילבערשטײנם לעאן טאכטער וױךנןליכע ליא פרײלין
 גיט דאם האט יאזעף .פרעמדע אײנע װאר ,געפונען איהם האט קארנאץ
 -4 פערליפט דאפעלט איהר אץ איז ״ער אז ,נאר װײס ?גר .רריםען געקענט

 איהרע גאכהער ,גערײצט נראציע אי־ג שאגהייט איהרע איהם האט פרי;גר
 .פליפע איהךע אין ןנרקענט האט .ער ױעלכע ,איינעלשאפטען מאראלי׳שע

 ךיא געייען ךאם איז טאכטער װיךיןליכע לעאנס אז ׳מיר וױיםען סיץט
 האט זיא אונ ,מחותן זימלט פײא גריגשטאק נמליאל ?ײא נװוערגאנטע

 אז .פלה זײן אנשטאט דאבקין מוישל צ־א פריפע ליא נעישריפען דאס
 צוא איהר פעשלאםען פעםט האט אונ פעךליפט איהר אין זיןד האט יאזעף

 זיא. האט וויא ,זעהען וויר וואלען לעטצט .ישױן מיר וױיםען ,הײראטרוען
 ,פריפע ליא אז ,מיר װײםען דאם .?ריף זײנע צוא אטנאשעװעט זיןי

 אונ. התן פון ד־הענ ליא םיט אײנא;דער גע^ריפען זיך האפען זײא וואפ
 װאר ערי װיא אוג ,()גע׳שטימט האךמאניךט פאלקאמען זיןד האפען ,פלה
 צאו־טליכע איהךע האט ערי װעלכעם אױם ■г ןננטציכןען שױיפען איהר פון

 ניכט זיא וואר אזוא — ,געלעךשט עגען(ר ,קענטניםע איהךע אונ נעפיהלע
 וועלכע > כאראקטער ?גךלען אונד ,קענטניםען זײנע פון ,ענטציר^ סינךער
 אז.א :געזאגט יך1א זיןד האט זיא .געצײכנעט פריפע זײגע אין זיןד האפען

 אפער .מאכען גליכןליןד פריויא אײנע .קען אײגענ׳שאפטען זעלכען מיט מאן
 אלזא ,געלד נעוויס ךאך וויל מאן ארײכער איז .ער יפ1א ? ״ער איז ווער

 .ער אז ,גלויפען צוא איז גיבער נאר .פארטלע .קײנע איהם פאר איך פין
 דאך איז ,חתן רעם פאר גיריפע ךאך ישױיפט ער ךען / כײך ניט איז

 זײן מאנלין־ ען.יע(ר רײך, ניט װאו אוג פךאפעםיאן דינע שרײפען ױאהךשײנליך
 יעע1 אין אויפגעךךי־ןט זיך זאגאר האט ערי ♦ ליעבע אוים פאךטיע א״נע -

 װיא ניט מעהר דאך איז דאם אפער — ,געלד גןיין זובט אז.ער ,פליפע
 ליא- אונ , געלד ^עטען ?ןר וועט װאם צוא קומען װעט _עס וויא ,נעזאןט

.רױןי מיט געהן אוועק וועלען רײד זיפע אלע
)ח״ג( כחן דער



זעהר■ חאט זיא .אומגעגאנגען זיא איז נעדאניןען אזעלכע ?ןיט
איינע איהר §אר װאכסען ארויס זאל _קאמעד;ע ריזער פוז אז ,ןעווינשט

 לערע:אנ אײנע אויף געהאט י»יכט1א נןיינע האט זיא .עךםטען;וײל : §אךטיע
 געזעהען זיא האט צװײטען אונ ;ניט נעלד הןײן האט זיא ווייל , ארט;ע3

 .מאכען גליכןליך איהר קעןי וואס ,פעחאן וויכטיגע איינע מענישען ךעם אין
:■ נעזאנט זיא האט דאןד ;ר״ד זײנע אין נעגאיבט פעטט ניט האט זיא נאל

.ציל אײנעם צו פיהלען ךאך ,עם וועט פיללײכט ,געהט וויא נעהן לאז
 פארי נװועלנאנטע אלט נעװען איז זיא װאו / גרינשטאק גטליאל בײא

 איהר האט מען ; א^אננעהמליכ_קייט פיל זעהר נעסאט זיא האט ;.קינדעל ךיא
 איהר יף1א האט ,כלה ךיא ,דינה יפט1ה איבער ;בעהאנרעלט גלאב ךאךט

 פעל- ניט גאר האט אונ אונוױססענד זעהר וואר ךיזע ,נעקינןט שעראכטליך
 ?ריפע שלייבען זאל אוןדעלער אײן אז ,איז ךאם אשא^לע פאל װאס ,ישטאנען

 איהר פאר אנישרײבען בעטען ניט איהר ?לע;ט זיא .התן צום איהר פאר
 זעהר רבעקקען האט דאם אונ .הײפען איהר פלע?ט זיא ,אצעלנאװקע

 צוראבען דאפיל איהל מיט זיך בעישלאםען זין־ בײא האט זיא ,יפנע?ראכט1א
 זיא אז ׳ צופאלל ךעל געמאכט זיך האט щ אז היינט .נעהםען( צו )נקמה

 פאר שלײבט וואס ,יעניגען ךעם מיט ןיייךען זאממען צו גענןענט זיןי האט
 אראלע ישפילען קען״ זיא אז ,געפףיט זעהר דאךיבער זיך זיא האט ,חתן דעם
 .איויספיהרען ראכע איהר״ע ה,עגען וועט זיא וועלכע דוךך נןאמעךיע׳ ךיזער אין
 האט זיא נאר ,חויז זי;ער פון ^^טזאגען געװעלט לאננער זיך האט זיא

 אנגעקומען איז .עם וויא , щщ .געלעגענהײט גינםטיגע אײנע נעוואךט
 אז אונ צוזעהען איהר מיט ים1א תךך זיןי ווינשט ער״ אז , ?ריף יאזעפס

 דאךף ;עטצט : געזאגט זיא ך.אט ,אבהאעיג דאןאן איז נליק גאגצעס זײער
 זעתען ךאןף מען א״־נ !.קאמעמע יס1א , זאנאוויעס דעם לאזען אראב מען
 זעלבען ךעם האט זיא .בריפווע?סעל נאנצען אומער פון רעזולטאט ךעם
 ,.?זךכןלאןט האט זיא .פאהךען אװעק דאלף זיא :לאםצאט נעבעטען טאג

 ,פעךשפלעכען געםהט איהם האט זיא אונ עדענפולט אין אחתן האט זיא אז
 קומען ?לייך זיא זאל ,ױגג ךעם שיכןען צו איהל וועט על ווען אז
. פאהלען צו

 איז ׳ פאהו־ען אװעק וועט זיא אז ,געזעהען האט ,כלה דיא ,דינה
 גענומען גיט איהל זיא האט ,שרײבען בליף איהל זאל וועל ניטא

יף1אל איז זיא נאל — , פאלל אז.א בײא זײן צו געהאךט װיא ,ןןעטען
האט אי: זידלעלײא מיט אונ געשלײא מיט איהל אויף געפאללען

 ,קומט איהל װאס בעצאהלק ניט איהל זאל פאטעל ךעל אז , נאטטאױועט
.חתונה ךעל ביז זײא גײא זײן זאל זיא שײלען

 איך פאהל ,מענשען אזעלכע זײט איהל אז ,לעבעקקא זאגט ,נו—
איד״ אײך באטה אין־ .דין ניט יז1ה אז.א אין וועל איך אונ אוועק קאזךו

זאלט )ח״ג( כהן רעל
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о ךעם לעטצטען,בױף רעם זאלט р т וועלפער , אײנעם לעזען געבען 
, דיײטש קעןז

 וויךנלוליןר קאט גרינישטאק גמליאל אונ .נעפאהרען אװעק נלײך איז ןיא
 ךער זיןו ״ער האט ךא .אךײטשען לעזען איבער בליף מויישלס געגעבען

 ךער צו גאר ׳ ריגהען טאכטער זײן צו ניט שלײבט מויישל אז ,װאופט
 וןאס אונ ,דאבקין זימל ולנאים ךיא אבגעישינןט האטל׳גר אט .גװועךנאנטע

. ישוין מיר ױײסען פאםסירט האט ךא
 געפאהרען ארײן זיא איז עדענפורט אין א;געפאהרק איז רעבעקקא וןיא 1

 ארום זיך האט , Л» 4 דעם אבגענומען האט ,װאר־שאווא ;א?£טי;ניצא אין
 ^טוואפ האט ,כןלייד אנךער אײן אנגעצויגען זיך האט ,ונעג פון געװאשען

 ,אךיעססע ךיא אז־יף .קאוטע איהךע קט:געשי אװעק האט אונ געפרי־שטילןט
 דיזער אז ,גערעכי^ט האט זיא . גאלדישטײן בײניש צו וױים זיא וועלכע

 ,זיא זא^ט ,נו . בריף ךען נעשךיבען האט וואס ,ךער דאם איז נאלדישט״ן
 ךיא אין איבעךצײגען ,קענען מיך װעל איך װאו ,צײט ךיא איז יעטצט

 אזפון ׳ זײן מאגליןד ^עם״קען .כאראקטער מאננליכען פרן 'שטאנדהאפטיגכןײט
 אײנזג שליםען אוגז ?יװיישען זיך זאל זיך( זעהען )דאם ךאנדעװאו יעטצטינען

 אז / ^ךפאהרען װעט .ער וױא אז ז»יין, מאגליכער אבער ען(ר ,עס ;פא־טיע
 -4אײ אבער:ע ״ער װעט .צוריק ען(רול זיך וועט,ער ,נעלד נןײן האפ איך

 זאגאר ןגר..קען ׳ שליםען פאךטי?ג אונזער גלייןד מיר וועלען געלד, אן װילליגען
 געלד אן אפרײלין :)א_קאל;ק?נ( נןליפעל איין אךער )מיאום( האפליך ײן2

 זוכען נור דאךף .זיא ;אטא^פעךזאן אין ישאגהײט נןײנע זובען ניט דאךף
 אין זײן אונגליכןליך ניט זאל זיא אום כאראנןטער ,עךעלען אײנען
. לעגען איהר

 דיא אויף ךרױפען געקוכןט האט אוג פענסטער פ״ם גע;עםען איז זיא
 זײן צו יעדער הער אונ הין זיך שטויםען אונ לויפען מענ׳שען װאו ,נאםפ

 פארבײא שװעבען װאם ,אונ.עקיפאזען איזװאסצלקעם ךיא אויף , געשאפט
 נעבען איזװאלציק אײן אנגעפאהרען איז ̂עם זעהט זיא .הער אונ ה־ן

 נעלןלײדט ;גלעגאגט מאן אױננער א?גע'שטײגען האט щ ,הויז ךיזעם
. שאן רײצענד

א—  װעמען :צוךיק נעבע^דיג אטראט געשריען אויס זיא האט !ה
ך איך,ךאם זעה א ד ז  געפאהךען בין איך םיט.װעלכען ׳מאן ױננער ;עגער אי
 מיך אויף נעםאכט האט וועלכער *« ײ װאגאן איין אין מאל ^ךםטען דעם

 בליק טילךען זײןי מיט ,פיזיאנאמיע ױיצענדע ז.ײן טיט אײנדרוק אײן י1אז
 מיט’ ךיםפוטיךט דאן האט ערז װען רײד זיםע זײנע מיט הויפט איפער א־ג

 איבער געשןרעך אונז״ער זיך האט פלוצלוגג . גרינבוים העלרין אײנעם
 בין לײדער װאגאן,״אונ פון אבישטײנען נעמוזט דאן האב איך געךיפםען׳

״ צולןענען ?גןאינגעלין1 יעטאלפ איהם נאמען זײן אוננעװאוםט גע?ליבען איך
א
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 איהפ מיט אונ זעהען צו םאל אײן נאןי איהן איןד נעהם װאו !גאט א
:שפרעכען צו

. ?£יהר אין לײזע אנגעלןלאפנוט האט מען
. זיא גט:זא ! ביטטע—
 װעלכער זילבערשטײן יאזעף .ארײן געהט .עס ,טיוזר ךיא זיך עפינט ?ןס

 אשװעב איהר אין האט .עם .איזוואםציק ךעם אויף אנגעפאהךען ?נלםט איז
 פיללײכט גאר געגעט; מײן ןנךהעךט האט גאט :געלאנלןען ךיזער געטאן
 נעווים פרעגט אטעות( )דוךןד איךרטהום אוים אהער .ער ̂•ןאטט
• אנדערין אײנק

 יאזעף זאגט < פאךצו׳שטעללען איהנען מיך ,/נהךע דיא האבע איך—
 דאבקין טאזעפ פיר וועלכער ,דער בין איןד :געבענךיג אנײג האפנ־ליןי זיך

. האט נעשריבען פריפע
א ! נעשריבען גנר־ויט זײנע אן בריפע ךיא דאבקין פיר האבען -זי

 זעלטענע אײנע פיר װאס ,גאטט א :פעךװאונךעךט העננכוט זיא זאגט
! .עךאיץניס

ך אי  איהגען מיט איינלט , מאדעמאאזעל ,ו־ליק דאם אױך האטטע -
 פיהרען, צו געשפרעך אײן איהגען מיט אוג פאהךען צו װאנאגע אײנעם אין

 װאךען לײךער .האט געמאלט אײנךרוק גךאפםען איינען מיר אין װעלבעפ
 אײנצינע ליא נור איזט טיר או;ד פערישװא^ךען פלאטצליך דאן זיא

 ?גואיננערונג דיזע אגער ;געפליבען ,מאךעמאאר׳גל זיא, אן .עךאיעעהננ
.פעךלאםען פעקי^דע אײנע אױף ניא מיך האט

.הערר מײן ,געךאנקען מיינע זאגען -ז_ײא
? מאדעמאאזעל ,אויך זיןד עלאיננערן זײא ? װיא—
 .זײא ? ליערי מײז ׳ פערגעםםען װארטען איהרע מאן לןאנטע װיא—
 ;געשפראכען מאךכען אךמען דיא פיר מענשע^פױינךליך זא ,עדעל זא האטטען

 דער זיטטע גראפע אל־נד ראהע דיא געגען מוטהינ גךאם זא זיא האטטען זיא
 מילדען איהרע ,װאר ענטציקט העכםט איך ךאםם ,געשיטצט פערזאגגען מאגם

 וואר לײדער אײנגעןראנט. הערצען מײנעם אין טיעף זיך האבען וואלטע
.אונד קולץ צו געשפרעך אוגדער . .

 ךאן האטטע איןי :מאדעמאאזעל ,זאנען אפען איהנען עם מוס איך—
 זא ,װערדען ז_ײן עדענפוךט אין זיא דאם , געהארט מ־טער איהרער פאן

 אויפ- צל־ג ^עךעם בײא וואגזאל דעם אויף זיא פױיהײט דיא מיר איך נאהם
 איהנען פרן אלרע?םע איהרע אויך נאמען והירטהען איהרען אום װאלטען צ״
 ערפאלגלאזגעבליבען. ערװאךטונגען כוײנע אללע װאךען לײךער —,עלפארען צו

.פערצוױיפלונג אין וואר אי־
 צוזאממק וויעדער זעלטזאמעעךאײגנים אײנע אונס האט יעטצט אונד—
.אשמײכעל מיט זיא זאגט ,ןעפיהרט
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 נעליבטער אלם ךא^ען ךיא וױיזע אונבעקאננטער בײדע האפען וןיר—
 ׳ ל׳אפען צו וואגע איך אוןד ,געשפילט נןאמעײע אײנער אין געליבטע אונד

 פעךװאנדעלט ליבע וןיךכןליכע איינע אין זיך ליע^ע פעומײנטע דיזע דאסם
.דזאט

. צוױיפעלהאפט זיא זאנט ('}ןײנען זיא—
 איהר זגר זאגט ,סאךעמאאזעל ,איגגינםט זיא ליבע זײטס םײנער איף—

 דער מיט , טהייערע מײנע , זיא ליבע איןז האנר איהר פאר נעהטעגדיג
.יליבע ױגענדליכער ^לוט נראםטען .  זיא מאכען : זיא פלעהע איך ,ביטטע איןי .

 דעפ ליידען או^ד פױידען אללע מיר םיט זיא טהיילען אונד קליך־גלי מיך
. לעבענס

: שטיפםע אהײזערער סיט זיא זאגט ,מאךכען ארמעס אײן בין איך—
 איהךעם מיט ;אדוואקאט אךער לעהךער נעוױם זי;ד זיא .נךן האבע.קיינע איף

 וואצו .נעהמען ריבל טוחענד צוױיא אדער טויזענד וואהל זיא טאלענטנןענען
? פעךלירען געלד פיל זא זיא זאללען

 מיר גיבט םאן :.ער זאנט ,אמואקאט נאןד לעהרער װעךער בין איך—
 טויזענד דױיםינ אוגד צוואנצינ מיר גיבט מען , רובל טױזענד צװײא ניכט
.מאךעמאאזעל ,זיא איך וויל דאןד , ריבל

 טויזענד ךױיםיג איהנען ניבט מאן :אװאונדער מיט זיא פרעגט ? װיא—
? נךן רובל

 באנק אין רובל טויזעגד זעכציג אין־ ווען , גיכט דען ווארום ,י.א—
.שטאךט דער אין רײכסטען דער אײנער בין איןז ? האןע

 זיא קפאטטען אונד רווזע צו מיןז זיא לאסען ,פרײנד מײן ,ביטטע—
. מײנער ניכט

 זאלכער »יר פאן זיא װען , מאךעמאאזעל (מיןז בעלײךיגען זיא א—
.זינד מײנונג . ,זיא ליבע איןד . . .הערצליך זיא ליבע איך . . . אינני?קט . . . 

.שטעךבליןד . .
.זײן ניכט פרויא איד״ךע איך.קאנן— .  ן װאיען רײך ניכט נור זיא ווען .

.זײן צו פרויא איהךע געשאטצט גליקליך מיןד איך העטטע , פרײנד מײן . . 
 ע-־וינער אונזער בעקאננטשאפט אונזערער אויס דאםם , געהאפפט האבע.יא איך

ד  ,צעךטריממערט האנןפנונג ךזע יעטצט זיןד האט לײדער —,ענטשטעהע ב̂ו
.זײן ניכט פרויא איהרע .קא;ן איך . .

 זיא :אויגען דיא אויף טרעױן מיט ער ;אגט !מאדעטאאזעל ,א—
. ניבט מיך ליבען

 אויגען פײכטע טיט זיא זאגט , העךר מיין ,שטעךבליך זיא ?יבע איך—
 האפפגוננ מײגע װאס ׳ פעךװאונךעט טיעף מיר איזט העךץ מיין :טרעךן פון
 אויף מיר שטעהט הינדעךניםםע גראםםע אײנע אבער ;האט געפיהךט גיכטס צו

.רײכטהום איהר : ווענע דעם
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א / פערהאםסען ױיפטהום דען זיא דאם ,טאךעםאאזעל עס קוםט -ווי
 זיא זאללטע ער , אומגענןעהרט , מיינטע איך ? *יךבטען זא איהן זיא דאפ

 אי־ש פערנגיגען אללעס איזט ישטאנךע אים ער ךא , האןען גערײצט מעהר
. פעךשאפפען צו ןיעבען

 איזט נץניסען צו לעבען איס פעךנניגען אללעס םאנליכקייט ךיא ניכט—
ט אונ ,לעפען ,נלינןליכעם קאםמעןזפאלל אײן וויל איןד ;ױיץ אײן מיך פיר  נין

. נליק גיפט פעךגניגען דאס
 פערגניגענפ אים ניכט דאם ,מאךעמאאזעל , אײך געשטעהע איך—

 פערגנינען דאם זיא שליםסען װאראױס אבער ;גליק דאס בעשטעהט לעפען
? ״קעגגע רואהנען בײא״זאממען ניכט ^ליק אונד

 פער'שיד*נהייט דיא ראס ״ נור ז.אגע איןד .;עזאגט ניכט איך האב דאס—
.צו.לאםסען אונס צװישען בונד נןיינען שטאנךע.קאנן אונזערער

. ךאך זיך־ זיא .ערקלאךען ? -ווארום
 איהרןןו וןלוט איפ ױגטצט דאפס , פו־ײנד מיין , גלויבען ווילל איך—

 דיא אבער . ליגט אונם צווישען ךער ,אבגרינד ךען ני;ט זיא זעהען ליבע
 אךער ליבע אײנע.קאלטע נור ?לײבט עם ,לאשען אויס ,גלוט ךיזע טוס צײט

 זיא נד:או אפפנען׳ אױגען איהרע זיןד וועךדען דאנן ,אכטישג כלאסטע אײנע
 איץ האט ,שטארט ךער אין רייכקטע ךער , זיא ךאסס , זעך,ען ווערדען
 געװיסם וועךךען לעבען אים אונד V גענאממען פרויא צור מאךבען אךטעס

 נענאטהינט ךך וועךדען זיא װעלכע דוךך ׳ קאםטעןז אומשטאנךע טאנכעךלײא
.עךאיננערין צו דאראן מיך פיגדען .  איהךע איך״קאנן פריינד״ מײן ,גײן א .
.זײן ניכט פרויא

 דאםם ,פאמיליע ניךריגען זאלכק אײנער גןאן װירקליך ךען זיא זינד—
V פירכטען זא זיןו זיא

ך אי ;פאטיליע פארנעהטען אוגד גראסען איינער פאן , אומגעקעךט בין/ -
.זינך עלטערין מײנע ווער ,ז.אגען ניבט ךאךף איף :שװײנען מוז איןד נור . . 

 אביטערן מיט זיא זאנט ,בין נ,י;ד עהעלאזעס אײן איך דאפפ ,ניכט זיא מײנען
 אבער ,עלטעךן נ^ראמםע אונד גוטע זעהר האטטע איך :־שיטצע גאטט :עלגער

.צו.זאגען נאמען איהרען אונעךלויפט םיר איןט .ךאןז

 מיר זיא ענטזאגען , פרײלין נוטעם ,זיא פלעהע איך ,ביטטע איך—
 ברעננענךע םײנע ; בעקאננטשאפט עךםטען אונזערער זײט זיא ליבע איך .ניכט
.האלטען אויס ניכט עפ ווערדע איןז הערץ מײן מיר צעךנאנט איהגען צו ליבע . .

.אבער פערצעהךען אויןז מיך וויךד ליבע זעלבע ךיא— .  כקאנן איך .
.האנדעלן אוגגעזאננען גי^ט . .זיץ ניבט פרױא איהרע איך.קאנן . . . !

.װאוטה םיט ער זאנט ? ענטשיךען זאגען זיא—
. לײזע זיא ;אנט !עגטישידען—

זיא )ח״ג( כהן דער
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.ךיעוץ _קיץ האפען זיא— . !מעךךערין • אליי .
 דיא רײכע*דיג איהם זיא זאגט ,פלײפען פרײנךע גוטע וויו־ וואללען—

.האנד . .נאמען װעךטהען איהךען זיא .זאגען .
.ער זאגט ,זילבערישטײן יאזעף—
? זילפערשטײן פאמילןע ךער פאן זינד זיא :בעװעט זיא זאגט !הא—
.אןרודער זילבערשטײנס לעאן פין איך—
 יס1א האטזיא ו נאטט א !אפרודעוי זילפערשטײנס ל״-אן ז_ײט איהר—
.חליפען האטנעגומען אוג אױגען ךיא פעךשטעללט האט ,געשױען

 האט ער .פעךװאונדעךט נעישטאנען איז יאזעף .פויזע איינע רואר עס
 , טא?טער זיינע געפוגק געהאט ניט וואלט לעאן װענן :נעפןראבט זיך ײא1

 ניט. איז זיא אז ,;עטצט נאר ,זיא איז ךאס אז ,גערעכנט נעוויס ער ןואלט
 װאהך- .זילבערשטײן נאמען ךער געךיהךט אזױ איהר האט וואם טאכטער זײן

.נעשיכטע אנךערע אײנע ךא_זײן שײנליךמוז
 טרעךן שטראמען ?רוײא אונד זיא זאגט ,זילפערשטײן יאזעף זינד זיא—

.פרויא איהךע זיין ווילל איןד :וואננען איהרע איפער פליםען גענומען האבען
 האסטיג. איהר נעשריען אויס האט.ער !איןי פין גלינןליך וויא !א —

 זיןי האט עסז .אומגעארמט פעקט אױך איהם האט זיא ,אוטארמענדיג
. קוס הײסער אלאנגער העךין ןעלאזט

,ארטען ךיא אומנעשלונגען מינוטען אײניגע געשטאנען דינען זייא
 אים טרערין זיפעםטע דיא װארק דאס .אויגען דיא אויף טרערין מיט

• װאנגע דער טךערין ,מעגישעגלעבען
 געזעטצט אוועק זיך זייא האפען איפעךראשונג ^עךסטער ךער גאף

.נעאךמט געזעםען זײנען אונ דיוואן אויפין
 אין קונןענליג ליפליך איהר יאזעף זא^ט , טהײ/גךע טײנע ׳ ;עטצט —

א  נאמען ךער װאר אצויפערױאךט פאר װאס מיר ^ךנןלאר פיטטע :אוייגען ך
 אין א״נךהק איין אזוא ךר אויף געמאבט ד«אט װעלכער ,'זילבערשטײן

? נעא^דערט אוינענןליקליץ זא .^טשלוס דיי^ען האט װעלבער
 װאהלטהאט נראסע אײנע אײנסט האט זילבערישטײן לעאן הערר —
 האט מוטער מײנע ;געהײם אין איןט זאכע ךיא פאםיליע,עךװיזען אונזערער

 זאל פרוךער איהר פיטע איך א^ר , ^עךצאהלען צוא щ ,עךלויפט ניכט מיר
 אלזא .וןיסםע; אלעס זיא װערדען צײט ךער מיט . וויםען ניבט דאפאן

.אישטרעטע פאםיליע זײגע אין יעטצט איך ראם גלי,קליןר יעטצט איך פין

 ?ע־צאהלט איהם האט זיא .שטונךען אןאר געזעשעז איהר ב־יא איז .ער
 זאכען׳ אנדערע פערהעהלען האט זיא גאט־ךליך ,ג־;שיפטע לעפענש י איהרע
 איז זיא וויא ?גךצאהלט ךא האט נאכהער .געדאךפט האט מען ײעלכע

 װיא (געלעפט דאך^ען האט זיא וױא ,נריגישטאק נמליאל פײא אנ^עקומען
דינח )ח״ג( כהן רער
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 זאל מען געװען װערט איז זיא וויא ,בעהאנדעלט װ־אפ איהר האט פלה ךיא רינה
 נךאפעס איהר פאר אפקומען ןאל אונ ד־יזענןאמעך״ע שפילע• איהר מיט

 פאהרק מיז ןיא אז ,,עוץןלארט איהם זיא האט גאפהער .פענעהטען
 זיא יויל רעסטוועגען פון ,זעלפק^טטאןדינ הייטע איז זיא חאטס אהײם/
 .ציײטימעג זײער זײא פ״א פעטען אונ עהרעז ךיא געפען ?ילטערין איהךע

 זײעיע פײ׳גיין װעלען זייא אונ אהער זייא מיט קומען זיא ורעט אונ/אכהער
 אוויזיט אפצוישטאטען זיא האט , זיא זאגט יעטצט׳ )תנאים(. פערלאפוננ

 זיא האט פא;עזד ךער אפ געהט נאכט פאר .פערזאן פאךנעהמען אײנער
• פעגלײטען איהו קומען »אל .ער געפעטען איהם

 אהײם אוועק איז אוג קוכוט צוא הײס איזזר מיט זץ־ האט יאזעף
גלילוליך'. פאל^קאטמען

אז  נעפאהרען אװעק איז - איזוואסציק אײן גענומען רעךװײלע האט זי
״קכר. מוטערס דער אמף װײנען אויס אפיסיל /גלמיןיזייןו פית אפען

 !ײא ׳ פעגלײטען איהר וואגזאל אפען געווען יאזעף איז נאכט פאר
 פײער־ליכקטען ךעם מיט אךךעהסען »י;ערע אײנאנךער אויפגענעפק זיך האפען

 איהר האט ״ער .שרײפק פךיפע טאגליך זיןד זאלען יזײא ?ערשפרעכען
. געפאהרען אוועק איז זיא אונ ׳ פרא;ענט צום כראסלעט אײן ?עגעפען
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ד( פערךאכט ךער ♦ )ך̂ו

 נאך געשיכןט זילבערשטײן לעאן האט פךיה דער אין מאךנען אױף
 .שטײנפעלד אהרן א;ײך געזעסען איז דאךטען ;געקומען איז עף״ .יאזעפק

 פ.עך- אונ אונמיטהיג נעוןען איז לעאן .פאךטו־אכט געזעסען איז דיזער
;צוטראגען געווען אוייןי איז $ף .געזעטצט אוועק זיך האט יאזעף .ךריפליך

 האט אוג , גערופען איהם האט מען וואס װענען פעךש^אנען האט
 אויף האט יאזעף .ולמלהמה לתפלה לדורון זא^ט מען וויא אנגעגרײט ךך

 איז לעאן .אן שוין הײפ נוא :זאגט אײנער וויא ׳ איהם״אקוקיגעטאן
 מיט אנהײ?ען ךא זאל ערי וויא ,געװאוםט גיט האט .ןגר ,צ^קאכט נעווען
.פײזען מיט צוא נוטק

,פערךרום נרעםטע ךיא ךיר פון האפ איןל :לעאן אן הײפט ,יאזעף —
 נןערפינסטערםט דוא .געריקט ניט ךיר אױף מאל .קײן ןיך האפ איך וואס
־. ^לטער סײן מיף

ס א . יאזעף פרעגט איז? -וו
דוא )ח״ג( כהן דער



 האפאפ־ איך .נוט גאנץ ווײםט דוא איז? וואס פרעגסטנאך: תא —
 געוױזען גאט פיר האט עגךע אם . צרות פיל אזוי אין װעלט מײן געפינסטעךט

 שט;קיל ךיזע םיר פון אונרױפפט יאזעף, ,נעהן צו קומסטו .טרײסט פון אשטראהל
 מיין הײראטהען צו פעלשפךאכען מיר האםט דוא .אררעק אויך טרײסט

 אפט זיך איהר דארפט ,פלה חתן װיא שוין אייןד פעטראכט איך ,רעבעקקען
-פערפרײננען ,זעהען געהפט דוא ,אױם ־איממער איהר וױיבסט דוא אונ ,

זיך פעגעגענט איהר ,טרעפט עס ווען אונ ,ארײן ניט מאל .קיץ איהו־ צו
ניט גאר זיה־ דוא מאכםט אמאל אונ האנד דיא אמאל איהר דוא גיפםט : * • • - Т -  » -  • т ־ : : • т  I •

 פער ארום ךאך נעה איך ,העךץ מײן ךאם ךאך רײםט מיר .אױך זעהענדיג
כלה׳ זיין מיט »עהען אפט װעלען ניט זיןו זאל אהתן אז ךערפון... חושכט
ךאך האט רעבעקקא ? זײא פײא זײן ךעם נאך כןען אלעפען פאר יואם

 האפען זאל איןי אײן ניט זעה איןד :נעזאןט האט אונ מיר פאר נעווײנט
 זיא ניט׳ מיר ;אנט זיא ? װענן ? װאס :איהר פרעג איך .לעפען אנלינןליכעם

 עם וואם אללעס רײדען ארויס ניט ךאןד גןען זיא , .קינד עךעל אײן ךאןד איז
 אײן געגעבען אזאג ניט מעהר מיו־ האט זיא .האךצען איהר אין זיןל -כןאבט
.פעךשטאנען אללעס שוין איך האפ אט ,םיר פון וױיכט יאזעף :וואךט

וױיםען׳ מיר וויא .פעוועגט העכסט צײט גאנצע דיא געזעםען איז יאזעף
 ניבט רעבעקקען ךיזע ער״ הןען ’ אלזא ,אנדערע אײנע געליבט האט ער

 איהם וויל .ער ,לעאן מיט געהאט מיטלײד פיל האט ער אבער ;הײראטהען
אוים זאןל־ דיא דאך מוז עפ ? מאבעז מען קען װאס גאר ;קרײנהען ניכט

־ , ^ .« ?־ ' щ ןנ« ר ! »״ן ע ע ד לעאן־ « זאןט >־י »
ךיא אױם װײכט אחתן אז ״ געזא?ט ערסט האסט דוא ,לעאן העךו —

• לעבען אגלינןליבעם אויף האפפען ניט זיא щ,בלח
.יף1א איצטער זאנ איך אונ ,נעזאןט ךאס איך האג געוויס —
—,מאכען צו גלינןליך טאכטער דײן אום ראטהען׳ דיר איך װאלט אלזא —

♦ חתן אנךער אײן איהר פאר זעה
דוא :זיך אױםער לעאן אגעישרײא ניט ? דוא רעדלט וואס ! הא —

? רעבעקקען טײן פון זיןי עטזאגםט
.ךאפאן מיף בעפרײע ,ברוךער ליןער ךיך ,בעט איןו — . .

.רעבעקקען מיין פון בעפרײען ךיך זאל איך ןעטסט רוא — . .  רוא !
.רעבעקקען מײן הײכאםהען גיכט װילסט . .  ייין בךעכען מילםט דוא !
. *וארט . . .^רײסט לעצטען םיין רויבען אװעק מיר פון ווילסט דוא ! . . ! 

! ?יל צו איז דאש ׳א
:שטײגפעלד אהרן פךענט ? וועלען ניט ע(טאנ איהר זאלסטו װאם פאר —

 ךיא האפען ניט װאלט זיא אז .אגעפילדעטע אנןלוגע > אשײנע דאך איז ךא
אזא איז ןיא אז הײגט אפער - ,נערעכט געווען אפשר דוא װאלםט ,מןגלו־ת
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? בראלןרען איהר רוא זאלפט וואם פאר ניט אץז ׳שטײא פאי ׳ *עראטענע
 בענעהמען איהר אין ;יאזעף זאגט ,ניט האךץ מיץ מיר ציהט עס —

 פאם גערעךט ארײן מאל אײגיגע מיטאיהר האפ איך .םימפאטיע ניטארןינע איז
 איהיע גיארעןי א! - ׳ ?רייא די?א № 1פי פפליכטען ךיא פאן ,-עהעלעבען
 געעקעלט מיר האט עפ אז ,ט־אפ אזוי ׳ נעטײן אזױ אנזיכטען איהךע .מײנונגען,
 / מענשען אונגעהאפעלטע ןיווישען יגען1ערצ פאךט זיך האט זיא .הערענדינ

 זיןד הארמאנירט י זיא 7קוףן I אונגעהאבעלט אויף כאראקטער איהר איז אט
 אלזא זײן גליכןליך ניט זאממען צו בײדע כןענען ןזיר אונ ניט גאר מיר מיט

 איןר אונ ,חתן אנךערי ״איין זוכען איהר פאר זאלל לעאן :ראטהזאם ־איזט
. פלה אנדערע אײנע זוכען מיר יועל

 וױיס איןי :פעם מיט לעאן זאנט ,אנגענרײט ין1'ש האסט חא װעלכע —
 האםט דוא אז עךצײלט םיר האט סען ;אנךערע אײגע ליפפט דוא אז יאזעף

 ,גוט גאנץ וױים איך אונ .אפרײלין עפעם װאגזאל ךעם אויף פעגלײט נעבטען
 רעבעקקען. מייין דוא װאלםט אגדערע, אײנע געליפט געהאט ניט װאלקוט דץא אז

.ליבען געוױס
 ;אך נעךײצט ;יט םיןד האט רעבעקקע ;לעאן ,זיך איךךםט דוא —

. טקעגט יענע סאפ איך פעפאר
. אזיפץ מיט לעאן זא;ט !ליפעם דיא א —
 דאר־פקט ,לעאן דוא ,יאזעןש זא;ט !ליפעם אויף רעדט עם ווער —

.העךץ ניט זיטטענלעהךע אזעלכע איך דארף ריר פון ,שװײגען געוןיס
!נעפליפען יס1א דאךטען זיןי האסט דוא װעמען װײסט וןער —
 אוג ,געיאננען מאראליש העפסט ,געפילדעטע אהויך איז זיא —

 ^וטאםפ צו דער אונ ,זאנגע ךער אוגטער גיט ניפט .?גס װאס אישײנע צו רער
. פאמיללע אנרויםע פון ךא

 זאןט ׳ נעליפטע זיעלרע אױף זעלפע ךאפ זאגען פערליפטע אללע —
. םעעזױת ךיא שוין וױיםען מיר .אנדעךם עסי װעךט נאבהער ;׳שטײנפעלד

 איהר וועט ,זעהען איז ?גם װען איהר װעט איהר אז ,האפפע איך —
. אנדערפ זאגען

א !יאזעף ,יאזעןש —  ?ןיט לעאן זא?ט !טאן ?יר ךאם זאלסט ת
• זיפץ א?יטערין
? פהדער אטרײער מיר פיזט דיא : יאזעף זאגט ,לעאן ,צוא הער —
. געווים —
? װעלט מײן אויף לײדען ;אלל איך ,וועלען װאלםט דוא —
. ניט נעווים —
 ויעלכען דירך ,פונד ריזען אױף דוא.נאםטאיווען ;אלםט װארום טא —

 אײן איהר פאר פעםער זוך .אויך רעבעקקע אונ אוננליכןליך זײן װעל איןד
• גליקליך !ײן װעט זיא אי בליקליך זײן װעל איןד אי ,התן אנדערין

הער )ר.״נ( כהן דער
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 щ אז ׳ וויססען זאלםט :מנס מיט לעאן זא?ט ,יאזעף ,צו הער —
? העך?ט דוא ;רעבעקקען מיץ נעהמען מוזט דוא :זײן ניט אנךעךס נןען

מאבט ןיװאנג מיט ? ץוױנגען מיר ראם דוא הןענקט וואס פיט —
. ניסט נאר מען

 אנדעךס קעןז עסז רריקלןען פון ,צוױנגען פון לײךען ני?£ט ווילל איך —
 ^עלטערער אײן בין איןי העךםט? דוא ;אײךאם מיין זײן מוזט רוא ,ןײן .גיט

. פאלגען טיר מוזט דוא ,פהדער
 איד מען אױב ,ניט אױך אטאטען מען פאלגט זאכען אזעלכע אין —

גאטאװ בין איך .״קײנעם פון אןהאנניג ניט בין איך אונ .זעלפקוישטענדיג נאר
זעהר מיר בייא ביזט דוא ,וועלט דער אין אללעס װעגען ךײגט פין טאן צוא

 פערביטטערן אבער זעהר; דיןי בעדו;ער אונ זעהר דיך אבטע איך טהײער׳
 ;יט מיר פון דוא ״קענסט אקאפריז דײנעם איפער לעבען גאנצעס סײן

• פעללאנגען
 רופען ניט מיןד רוא זאלסט , ניט םיר דאס טהוםט דוא אויב —

. פרודער סעהר
 ניט איך ״קען הייראטדיען רעגעקקען דײנע ? טאן איןי זאלל װאמ —

. ניט וועל אונ
 איז אונ פעס מיט לעאן זא?ט 11 איויס איז ריר אונד מיר ןףױשען —

. לןאבינעט ז.ײן אין אױין
׳ פצענע דער פון וועףן לײז ?נר״קען אז ,געװארען גערין איז ױסף

• נעגאנגע; ארוים איז אונ האנד ךיא שטײנפעלדען גערײכט ללײך ?ןר האט
יאזעף ווען ,לעאן זא^ט ! נ־ןאפף מיין אויף צרות דאם איז אט —

 איבעראלל מיןל פערפאלגט שיכןז״אל ךאס וויא געבאנגען ארױם נעװען איז
I געךי?ט ניט מאל מיןד.קײן אין־ האפ צרות אזעלכע אויף ^לבאךמונג! אהגע

.פארגעשטעלט ניט מאל .קײן ךאם מיר האפ איןר
? שטראפין צו אוי?העךין מיןי דוא װעםט ווען !נאטט מ״ן גאטט אןו
: 'שטײנפעלד זא;ט ’? לעבען דאס אזוא זיך איהר נעהמט וואם —

 ישידוך, אנדער אײן איהר םיט טהוט י• נריוים אזוא אונגליק ךער דא איז וואס
 אי , ס׳ט וואלק אי זײן וועט ,שידוך אנדער אײן טאן זיך לאז אונ

• ציעלא ראזא
; оуг ? שטײט פאר איהר ,איהם אין ליבט פאר אבער זיןז־ האט ןיא —

 ,געטאן אויף גאר ךאפ האי איןד וואש ,מיר אויף אונגליק אײן געױען איז
 זא;ט זיא נאטיךליך .ללא?ט אונ װײנט ןיא :שלעבט איז ה״נט אבער —

 ,פערשטײט חערץ פאטער מײן ,דאך פערישטײא איןי אבער ; וואס ניט מיר
.איז האךצען אין איהר בײא אװאונד פאר װאם

 אן ױןד :עהם איןי :א1אז ניט זיך פערצװײפעלט מעגען דעסט פון —
אײנװיליגען זאל עו״ אדער ;איהר מיט אדער , איהם מיט האנךלען צוא דורך

איהר )ח״ג^ כהן דער



* ײעללען ניט איהם זאלל זיא מאכען װעל איך אדעו ,הײראטהען צו איהר
צוא ביין איך .אייןי אױף זיך פעילאז איך אונ אײןד גיעט איך —

. צי,קאקופפען זײא מיט ^יואןי
 אױ אימיצער ;אנגעמעלרעט האט אונ לאהייא דער אריין איז עס

....................................... : ילכערשטײן ^1) ״к ТОР!׳
 4 לאקײא ךער אתיס איז .עס .לעאן ;אנט ,אהער אריין לאז?גר —

: זאןט אונ אויגען דןיטךא מיט בערדיל אגראליכען מיט אאיד אביין איז עס
דיא צאהלט איהר אז , נעהערט האגען טיר !זילבערישטײן הערר —

?יא וןעמען בײא ,ישטײן חוה אממע איהו פון אונ טא?טער אײער פון הויבות
 אננעטרויט לןרעמער אונ מלוות ^עטליכע מיר האבען אט ,נעהארעוועט זיך האט

 נעשטאךבענעאונטער דער פוןי אײגענהאנדיג ךעקנוננען אונ װעכסלען זײערע
•אונ ,ין3נע'שרי . .

 אײערע זעהען אין־ לאם ,לעאן זאנט , אהער אקאך?וט ווײזט —
 פאר דאךטען איז וואס ,ניט גאר ׳שטײא פאר איך .ךעכנוננען אונ װעכסלען

 שױן !נעלד פיל אזוא פעךשווענדעט האט זיא וואס ,געווען אמאטאװקע
מאנערם/ אזעלבע געווען ךא זײנען מאל עטליבע'
;שטײנפעלד ?ךע^ט ? בעצאהלט אללעמען האט איהר אונ —

? ךען וויא ,בעצאהלט איך האב געװיס —
. שטײנפעלד פרעןט ? פאפירען פאלשע דאס איז טאמער —

 נעפרענט אפער האב איך ;נעחאפט אויך רערויף זיןל האב איך —
א ״  איף ורעל דיא פעךישטייט,? איהר / פריזנײעט זיא האט ,רעבעקקען י

. רעבעקקען פךעגען יך1א
 איהם האט ,ער לאקײא/ דער אױין איז .עם .אנגעכןלונגען האט ער
 איהר האט .ער .געקומען ארײן איז זיא .רעבעקקען רופען אױין געהײםען
. פריזנײעט זײא זיא האט פ_אפיךען פאר דאס איז װאס :געפלע?ט
נעמאכט? שולדען פיל אזוא האט שטײן חוה וואסךיא ׳קומט,עס וויא —

• שטײנפעלד פרע?ט
ם —  , זיא האט מאל אײן .רעבעקקע זאגט ,װאונדער .קיין איז ̂.
 האט אונ רובל ^טליכע אײגענע נעהאט האט ,אפוטצמאנאזין ג;עפי;ט
 זײנען אט ,נעװאךען געבךע^ט אב איז מאגאזין ךער . יך1א נןרעךיט געהאט

 פאר איז ,עם ,,קוואךטיר אונזער געװען איז בײא ךער ;הוב־ות געפליבען
 זיןי געדאלפט האט מען ,בית כלי אונ ,קלײדער אונזערע געװארען ברענט

. חומת אין געזונקען מען האט אט ,אנדערע מאכען אב
 קוקט וויא > שט״נפעלד זאגט ,אפסטאלאטעלסטװעס אזעלבע בײא —

? ווײטער אױף געהאלטען זיןי האט לןרעךיט איהר װאם ;גס,
,(נע־שטארבען ער איז )איצטער פעטער ארײכען געהאט האט זיא —י'

;מאגאזין איהר האלטען װײטער ענען(ר זאלל זיא ,געשטיצט איהר ער״ האט
א־נ )ח״נ( כהן דער

— 249 —



 פװיא אויעגטליכע אײן ,אנע׳שאפט פײא איז זיא נעזעהק האט מען אז אונ
 אללעס װאר ךאס .געגעפען װײטער איהר מען האט אט ,געווען זיא איז

איהר זיא האט יאהרען לעטצטע ךיא צוא .צוךיק ;אהרען אײנינע פאר
 דיא אונ ,מאגאזין דעם געמאכט צוא זיא האט ,אויפגעגעבען ןעשעפט

 ׳ שטינדען פון ניט מעהר געלעפט דואבען טיר .געפליפע; דינען שולךען
 מײנע האבען ,כןראננןהײט איהר פון ^ײט ךער אין .געפען פלענ איך עאס

 אט ,מעדיצין אויןש אי מיטטעל לעפענפ אויף אי געכןלעקט ניט שטונדען
. פערשולדיגט זעהר זיןד מיר האפען

 אינ , לעאן זאנט ,פאךךאבנסט אללע דיא דזעךען ניט כןען איןי—
 געלד נעהמען צו אריוים שךאגק אײזערנעם ךעם ?נפנען געוואלט שוין‘ האט
 אפ- זאל ;ער געטאן אװאונק איהם האט שטײנפעלד .?ע^אהלען צי אונ

: געזאנט ערV האט איךען ךעם אונ ,דןאלטען

 פײא .פעצאהלען אײך װעל איןד ,לןװאךטיר מיין אויף מיר צו קומט—
פיין הכל סןי ךער איז פיל וויא געלד. זילבערישטײנס הערר איז מיר

? שילךען ךיא
,קאפ;קעפז זעכציג אוג פיר ת?ל .זעכציג אוג אכט הונדעךט אבט—

. איד דער זאגט
 ׳ פאפיךען ךיא מיט ארום אשטונדע אין מיר צו קוסט ,ישײן גאנץ—
. אײך איןי געןיאהל

אויןי רעבעקקא איז איהם נאך . געגאנגען ארויס איז איד ךער
.געגאעען ארויס

 מוז אײןד פייא שטײנפעלד איהם צו גט־זא !זילבערישטײן הערר—
 פרײד־לען צו שבײפען פלע?ט זיא װאס ,פךיװעלעך הוהעס סאכראנײען נאך זיך

? דאטצע אפען געװען איז זיא פ׳שעת ,השלום עליה

ט זײן נןען ,ניט ווײפ איך— ;בךיפע פרײד־עלעס צווישען ל̂י
? דאם איהר דארפט װאם צו т ־ ! : • т

 ךיא צי גלײבען צו װעל אונ האנךשױפט איהר זעהען װיל איך—
.רע?נונגען אונ װעכסלען
נענוג. ין1ש איז פדיזנײעט, דעבעקקא אז וואצו?—
 איז וואהךהײט ךער אין זײן זיבער מעהר .וױיזט װענען ךעםט פון—

בעםער. דאך
 געווען איז .?גס וועלפען אין ,שופלאךציק ךעם געעפינט האט לעאן
 אײנינע געפונען וויךהןליך דאךטען האט , פףיפע פױידעלעם ^עװאהךט
 נענומען האט שטיינפעלד .לאנגט רער איהם ך.אט אונ ,חוהעם צעטעלעך

זאגט: אונ צעטעלעך ךיא
ט ץ ע . חוכות ליא מיט רעכנען פאנאנךער זיך געהן איך וועל -;

איהר )ח״ג( כהן דער
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 г אויןי יאזעפען מיט האנךלען צו דוו־ןד זעהען זאלט איהר—
; לעאן זאגט

.מיר יף1א גאר זיך פעךלאזט איוזר ;זילבערישטײן הערר ,רוהיג זײט—
 הא^ד ךיא גערײכט איהם האט ערי .לעאן זא^ט איך בויא אײןד אויף—

♦ נענאנגען ארויס איז שטײנפעלד אונ
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.12
♦א^טערזומנג ךיא

 ישיןערע אין פעךזונקען אהײם נעקומען איז שטײנפעלד אזקרן
 ךא איז לעאן ארמעו־ םיין צו , זיןי צו ,ער ךעךט וױיםט, ווער .{עךאננןען

 אונטער איהם האבען שוגאים וואס ,געטץ אײן אין פעךוױקכןעלט ניט
 אינטךעע אשךענןליכע פון אפפער אײן וױעדער ניט ;גר איז צו .נע׳שטעללט

 דיא .פעךדא?טיג זעהר מיר שײגט ,נאר בעטיאפט איך עאס ,זאך נעלע
 פרײדעלן.)איך מיט ,מוטער איהר מיט אהגליכקײט .קײנע חאט רעבעקקא

 געזיפטסציגע ךיא גיכט ,מינע ךיא ניבט געלןענט( גוט איוזר דאך האב
 םיט אהנליכקײט .מינרעסטע ךיא אױןד האט זיא ;’פריידעלן אן זגלאיננערין

 אז ,(גאכאל פךעןי)אזױ אזױ איז מייק איהר ,בענעהמען איהר ;לעאנען
 איז יאזעף .דין געפאךען ניט .קינד אזא נןען פרײדעלן אונד לעאנען פון

 ניכטס וױרקליך האט זיא ,ה״ואטהען גיקט איהר ווילל וואס',ער ,נערעקט
 ניט י1אז זיך־ איןי האב פאו ךער אוג .סימןאטישעם ניכטם ,אנציהענךעס

 . גערעכט דאך איז ער״ דען - ,רייךען צו איבער יאזעפען ,•אייננעשטעללט
 האב אי־ נאר ;געהאט לאננער נאך איך האב ס־שד( )ךעם פעלדאכט ךען

 זיך ?>ר י$אז :גערעכיגט האב איך ; זאגען געוועלט ניסט לעאנען ךאם
 , טאכטעי־ וויךכ־ןליכע זײנע ךאן־ זיא איז פיללײ?ט אונ .ים1טר זיםען זײן האבען

 איהם איך זאל וואצו ־, אױך אהנליכע ניט .קינךער געבק ךאך ̂קען /ןס
 פעךךאכט דער מיר בײא זיך האט ;עטצט גאר ? נךאנקונגען פיל אזױ מאכען

 ו לעאגען פךעךנאװעט םען װאס ,ישולדען אפטע ךיזע ,שטארקען גענומען
.ניט זעהר מיר נעפאללק . . . אינטךינע אהעלישע פראגען ניט ךא איז צו . ; ! 

 צו בוךטא טענ ךרײא - זיװײא אללע ארויס פאהךט זיא װאס הײנט ׳ יע
 ,איהר ײא3 פךענט מען אז :ניט אױך םיר געפאללט ,אפכיינלין איחךע

 ניט וױל זיא אז ,זעהען צו ארויס איז עס ;וועךטער האלבע זיא /ננטפעךט
.דעם וועגען ךײךען . .  ךער רא טוז איך ,צו דער נעהטען זיך וועל איןד .
 הוהס זײן מיר בײא װעט שליםעל .^ךסטע דיא זיןד טהוט דא װאס ,געהן

 םיך וועט דאס יב1א ,דאן אונ ;האב איך ױאס ,צעטעלעך אםאליגע
פיהרען )ח״ג( כהן דער



 דאךטען אונ ,מאלהע אין פאהרען אריבער איך וועל ,ציל צום פיהרען
 פון ךער טאר אללײן איך וױא מעהר ארג .?ןרפאחרען אללעס איןי וועל
 ליא וואדךישײנליך.זײנען ,אץטריגע אײן איז דא אויכ ךען ;וויסםען ניט

 נאר ;.קײלעכךיג זאך ךיא בעארבײטעט האבען אינ נןלוג אינטריגאנטען
 ניכטס וועלען זײא אז , אונטעךגראבען ’עזטיללעלהײט וועל איך

• )פיהלען( אהנען
 אונ וועכסלק ךיא מיט איךעל פױעךד־יגער ךער געקומען איז ןןם
 נענומען האט 'שטײנפעלד .אונטעךישךיבען איךיש וואךק וועלכע , רעבנונגען

 )פעךגלײכט( 'שליצאיעט האט ,.קאגיגעט זיין אין אױין איז זײא פרן אײגעם
 ,וועןסעל פון אונטעך^ךיפט דיא מיט בריף איהרע פון אונטעךישריפטען ךיא

 װיךקליך איז ךא ,זאגט.ער !אי :.פןאפף פאךין אנגעחאפט זיך ״ער האט
.אינטליגע אײן .  גאר איז ;נס האנד־שריפט ךיא ניט גאי איז ךאס .

טי אהנליברףט רךנע ךיר מיט 'שפילט מען , לעאן אלמער ךער א, ני
!.קאמעךיע אהעליישע
 ךיא אז געפרגען ;נר האט ,אונטעלזוכט אונטעךשרינןטען אלע האט ?גר

 חוהעס האנדשךיפט וויךכ/ליפע ךיא מיט אבער ׳ גלײןד אלע .זײנען פאל׳שע
געלד כןיין געבען צוא בע^לאםען.ניט האט ״ער .ניט ?אר זײא שטימען

 צופ אב דןל תפט #ר .װאס יפעךישטײט ער אז װײזען צוא ניט אונ
:נןאלטבליטיג אונבעקאנטען

? אײערע ניט דאך זײנען ועבנונגען אונ וועפסלען אלע ךיא — י
 האבען אט אהער פאהךען ניכט אלע ראך ענען(זייא.ה .ניש געווים —

.אנגעטרוייט מיר ןייא
. שטײנפעלד ט;פרעג ? ךאוױערענאקט אײ?גר איז װאו טא —
א ךאך וףיס טאכטער זײן :,ער זאגט ,אײך אויף יאהר אגוטער —  ך

? אדאוױערענאסט ךא מען ךאךף וואס ,הובות אלע
טאמער איןי וױיס װאס ? אדאװיערענאסט אן געבען איך .כןען וויא —

 מאנען צוא יף1א געגעבען אײך האט מען אונ גגנבט זייא בײא מען האט
זײא. יף1א ;עלד

 מאל אײניגע שוין האט לעאן ? נײםען פאר איהר םאכט װאס —
.טאכטער זײן אױף פעךלאזען זיך האט אונ נעלד בעצאהלט
 .עס ? פער׳שטײט איהר ,פערלאזען ניט איהר אױף זיך הןען איך —

̂ען  מורא האט זיא ,חטא א'שט;קעל זיך אויף האט םײדעל ךיא אז ז״ן ה
 מען וואס זיא טהוט אט ,פאטער ךעם .?גךצאהלען ניט איהר יף1א ^אל מען

 . אפעױאוועטען אדאוױערענאסט האבען ךאלף איןד קוךץ .איהר הײסט
 מלות אלע דיא צוא געהן ארײן זאל זיא ,פרויא אי;ער צוא אהײם שרײפט

 זיא לאז אונ ? פערשטײט איהר ,אךאוױערענאקט זײא פון נעהמען אונ
.געלד דיא איהר נקליבט אט ,אײך צוא צ״שי^ען

רער )ח׳׳ג( כחן רער
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ךאךפין װעל איך אונ ,טענ אײניגע דױעו־ין דאם וועט וױילע דער —
• זיר צעהרק אונ זיטצען

 אי־ןיטער . שטײנפעלד זאגט ,רעכנוננ מײנע אױף איך נעהם ךאם —
 וועל ,קלטט אײך װאם — איהר זעהט .ניסט גאר מיו צוא דא־ איהר האט
.געבען אוועק ישוין אייןי איך

.מײנע איז רועפקלעץ צװײא דיא אט —
 איןי גיב , פאם אײער מיר ווײזט ;־שטײנפעלד זאגט ,שײן זעהר —

. געלד ךיא שױן אײך
? פאם דעם איהר דארפט וואם יה1א .זיך בײא ניט האב איך —
 ווירקליף איהר זײט צױא ,װיםען יךאך ךאךף איןי ! עסז הײםט וויא —

 /,גיט אײך דאןי נןען איןז . ווע?סלען דיא אין שטײט װאם פעךזאן דיא
♦ אפאס האבען מע^ש ;עךער דא־ דאךף פאר דער $רײ;ד" ילינער

. מיר ראןי קןען רעבעקקע אבער —

 זיןז ״קען מען אז ,געזאגט אײך ךאןז האב איןו , פרײנד ליןער אך —
 .קען איך .אקינר וױא ניט מעהר דאך איז זיא .פעךלאזען ניט איהר א־ויף
 ?ױיננט גײט .וואס מיט אײמעשטראסעט איהר האט מען אז כלערען דאך

.געלד ךיא אײןי איןד גיב ,פאם אײער
 אהײם ש;קען וועל איןז ? מיר צװיעט איהר אז ,טאן איך זאלל וואם —

 אבער ,אױך פאפ ךעם מיט קומען שז־ין װעל אונ ,אךאוױערענאםט נאך
.«ךעכנו^ג אײער אויף זיטצען דא וועל איןד :געןאגט האט איהר וואס ןעדײנקט

̂ט ,יע ;ע —י .עולען ניט אייןז װעל איןז . שטײנפעלד זאג

 : זאוןט שטײנפעלד אהרן .געגאנגען ארױם איז אונגעקאנטער ךער
 ךאוויעיע־ _קײן ךא.פ־ןען .אינטריגע אײן איז אזדא ׳טאג ןויא _קלאר יעטצט״איז

 זעהר לוי^ט זאכען אזעלבע אין דען ;זײן ניכט פעךזאנען אײניגע פון נאסט
 ,טה־ער װײנינער זײן מוז דא ,טײנע דער אין פילמעשען .ניטצופאםוױאישצײען

 חברה-מאן ךער װאם אוג .װערען געהאלטען ים1א ניט ךאם סען ניט אז
 אין אז ,געךאנקען ךעפ או־יף מיך פיהךט פאס זײן געבראכט מיט ניט האט
 וועט су אז ,פאלל אין אום נאמען וויךכןליכער _זײן ניט שטײט וועכסלען זײנע

 איהם צו האט מען אונ אנדערער א״ן ער איז ,אפאדלאג אבנארחשעװען זיך
 אללעס דאס איך זאל ? טאן צו אן איצטער איך הײי וואס הײנט’ .נייסט ^אר

 יס1א’ ניט דאפ וועט ער ׳ הרגענען אוועק איהם איך װעל ,לעאן ^נטדעכןען
 אזױא זיך .ער לאז א־נ ׳ געהט щ וויא געהן זאל זאך ריא לא;ען !חאלטען
 מען ׳אנןי;ד אדאפטיךט מען אז ךאןז טרעפט עס חלום? זיפען ?יין נעניםען

.אײנענעם אײן אנישטאטט קינד אפךעמד האךעװעט . .  ךא איז טאמער נאר .
 יפ1א זאל ער לאזען צו איך כרךעץ וויא הײנט ,אשוגא פון מקא אינטךיגע אײן

 געבען אװעק זאל ער ? אשונא פון אכןינד יף1א טרײהייט אונ ליבע דיגע ניקען
זײן )ח״ג( כהן ער



 ר ײגד9 אבלוט זיינעם — נאםלעדניצע זיין ךאך איז זיא ךען — אײצענס זיין
 1 נרוגד ביז געהען ךער זאך ךיא מוז איך .לאזען צו ניט איך כןען דאם ! נײן
ט פון ךער וױםען זאל לעאן לױנט עם צו זעהען איך װעל נאכהער אוג  .צו;י
 זעליי איז ,שטעךן ניט זאל א?פףגער ,גואכען צו אונטער זאך דיא אום

 מען ךאךף אלזא .שפירק גימזם זאל געגנער ךער אז ,מאכען צו נײטינ
 אויף האפפענוגנ גוטע איהר נעבען רעבעקקען צו נעדזן אריבער פריהער
 שױן איך וועל ,אנגענומען זיןז האב איןז אז ׳ זאגען איהר וועל איך .יאזעפען

 אריין אפטער איהר צו זאל ער ,ױײךען איך װעל יאזעפען מיט .זעטצען דו־ךך
 זיין'שוועךליך אפילו װעט עס ;מינע אפרײנדליכע וױתען איהר זאל אונ קומען
 געבען איהם וועל איך ,אכןאגער איז ער נאר ;דאצו בעװעגען צו איהם

 מיר־ ער וועט — ,פאלזו יעווא וו אינטויגע אײן איןי פיהר דא אז ,•אװאונק
 טראכטען איויס וועל איך אדער ,מיר אױף פאךלאזען ךך װעט אונ גןאלגען

 אויסי איהם פעךדאכט מיין נאר .נײטינ ךאס איז מיר וואס צו אישװינדעל
 ניט פון דער טאר אליין אץד וויא מעהר .ניט ינט1ל צייט דער פאר זאגען
 אזױ ךאם זיא פאדןרט הין װאו ,קלאר אױף געהן ךער מען מוז דזײנט .ןױסען

 דעם פאקען איןד וועל ,איןד ךעבען ,נעהן דאםרער מעןזאל אז נעהײםי. אין
 זין־ךאפ וועט עס אײךער .זאבע הויפט ךיא איז ךאס אונ ,אינטןיגאנט ךעבטען

 ליא■ יך1א דאךטען אונ מאלהע אין פאהךק אריבער מען דאךף ערפאהרען
.זוכען אונטער זאך

 אנגעהײןען ער האט ,פערעבנט אללעס ךאס האט שטײנפעלר אהרן וויא
 ד־ךןז איהר מיט האט ,רעבעקקען צו אוועק ער איז פריער .רײסטעווען צו

 יער איז נאבד«ער .יאזעפען אויף חאפנ־נוננ גוטע געגעבען אונ זיך נערעךט
 פער- איהם ך.אט ער אונ ,גערעךט רוךף איהם מיט האט ,יאזעפען צו ארײן

אונטער- ןיך איהר מיט אונ רעבעקקען מיט אפטער זיך זעהען צו שפראכען
• פרײנדליך זיך װײזען אונ האלטען

נאך קלי־נ .זאל ער זוהן׳ זיין מרקוםען אננעזאגט ער האט נאכהער
ארט דער אז ,נעהן ךער װעט ער יב1א אונ פאהרט זיא הין װאו שפירען

 אטאװאייישץ חךך ,מיגלעך זײן וועט עפ איויב זעהען ער זאל ,פעךדאבטינ איז
 1א זיןד.י טהוט ךאךטען װאם ישפיךען נאך אונ אכןװאטיר בײא ךער ךיננען
 געהאהרען אװעק ער איז ,אײנגעךיבטעט אללעם דאס ד«אט שטײנפעלד אהרן
.גערואופט ניט זאך נןיין ד«אט לעאן אונ מאלהע נאך
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1 3 ,

איבערךאשו^ שיעכןליכע דיא אונ כןאמ^אט)אבעט( ךאס ־

 אן עראיננערין זיך זאלען מיר ^ייט איז , לעזער ליבעד םיין ,עטצט
 עופטען איןידעם נעזעהן האבען מיר ורעלכען ,בעקאנטען אלטען איין אוגזערן

 ךערמאנט מימאהאדאם האבען מיר וועלכען אונ ,נעשיכטע אונזער פון ^הײל
 פרן פערלױף אין נעזעהן גיט אידזם מיר האכען מעהר אונ ,טהײל צװייטען אין

.זעלדין כלב נאמליך — ,עךצאהלוננ ^אנצען אונזער
 ארוייטע מיט ער(אךיר אד״יכער זעלדין אמאלייגער ךער ניט שױן איז דאס

 דיא מיט יאק גוטען ךעם מיט ,?ליק פךעכען אונ אךךײסטען מיט געזיבט
 דעם אױף בלאם-געלנ ער איז דןיינט —,ברוםט דער אויף הןעטטע גאלדענע

 שוואןי אױגען ךיא ,אראפ היינט הײנגען באקען ע(ךיר אמאליגע ךיא ,נעזיכט
 _קאהל לןאפף דער , ^אךצעס אין אונ ?לא אויגען ךיא ארומ , פעךטרערט
 דער ניטא א?געטראגען אלט ראק ךער , אײנגעהי;קעךט געהט ,)פלעישױו(
 : זאכען צװײא ? נעענךעךט אזױ דאם איהם האט װאם . מוטה אמאלינער
א איז זײא פון יעךע ,ארעמקײט אונ אלטקײט  ,מענישען פון פלאגע גךאםטע ך

 דיא פון איז ךאס — ,פעןזאן אײן אין זיך טרעפען צוזאממען ביידע אז אבער
.ניט תןיט־וה רער אין שטײט וואם פלאגען

—׳ציממערן,וויאאמאל 18 מיט בעלעטאזש ניטאין יעטצט װאהנט ער
ו ע  שײלקע ךיא . הױף אפען אקויפט בײא אישײלקע אייף עטצטזי װאוהנט -
 ׳ קווארטירען צוױיא אױף געטהײלט איז אונ האדען)ארויפגאנגע( צוױיא האט

 איצענילןעם זיןד בײא האלט וועלכע , אכןרישטין װאוהנט נרעסערע ךיא אין
 וואהנונג ךיא .זעלדין װאוה;ט האלבען אנךער ךער אין אונ ,אפען,קװאךטיר

.מאפילייט אישפאןז זעהר ,צימםעךן צװײא פון בעשטאנען איז
 זעלדין כלב . בעגעבע^הײט פאךגעשױבענע ךיא נאןד אװאך איז עס

 צופריךען. זעהר איז אונ האגד אין אפאפיר האלט ציממער איבערן ארום געהט
 איז שמעיון זוהן זײן דען ,געוועזענע ךיא שנור זײן נעזעסען איז אשטוהל אזיף
 אי־נ קומען א?ט איהם צו פלעגט זיא .געשטאךבק צוריק צוױיא;אהרען §אר
 דער גע;עסען איויך איז דאךטען .אטא?טער װיא בעהאנךלען איהר פלעגט ןןר

 בײא געזעהען צוריק אוואף פאר האבען םיר װעלכען , אונבעקאנטער ןעלבינע
 דיא מיט אונ װעפסלען ךיא מיט געקימען דאס איז ער ;זילבערישטײן לעאן

 מדחה איהם האט שטײנפעלד אהרן אונ געלד איהס בײא בעטען רעכנונגען
 גע;עהען האבען װעלכעמיר ,פליטץ םארא געווען אויך איז דאךטען נעװען.

. טהײל ךיזעם פון כןאפיטעל עןפטען ךעם אין
 דעם נײטינ פאר איך רעכען , נעשפרעך זײער הערין וועלען מיר בעפאר

 ערראמהען אלײן דאס האט ער יב1נלי איןז גאר , עגטרענןען צו ^עזער
געטראפק )ח״ג( כהן דער
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 איז , טאכטער זײן פאר רעמט לעאן ױעלכע ,פרײלין אזדאס )געטראפען(,
 דױיא אונ מאנפןערזא״ע; ררייא פון אפאנדע . טאכטער וויךנןליכע דינע פיט

 זילפעי- לעאן מיט זיך װאספאלזעװען צו אפונד געמאבט האפען פרױענציממער
 פון פלײפט עס ,שװאן־ אונ אלט איז ער געדעהען׳ האפען זייא פעךמעגען. שטײנס

 פרודער׳ זײן —? ערפען)ירשנען( איהם װעט װער אוג ,נןאפיטאל אגרויסער איהם
 זײגע זובט לעאן פאלד וױא הײ;ט .שטאךק י1אז ניט זיןז נוזךײעט ־װעלכער

 צו איהר גאר ט־ויזענדער שיט ער , ליכט מיט וויא טאכטער פעךלארענע
 ; ?גלטער דער איויף טױיסט אנןלײנע איהר אין זעהק צו אום , געפינען

 מען אז )ד־ען האפיצג ״קײנע ךאך איז געפינען צוא ;עגע פאלד וויא אונ
 / געשטאךפען געװים זיא «יז ,געפינען געכןענט ניט ;אהר צוואנציג אין האט

 צײט איהר נןק מען אז ׳ אנאמען אן איז щ װאו זיןד וועלגעוט זיא אדער
 שאךק צוא גיט איהם מען זאל װארום הײנט - ,(געפינען ניט לעפען
 וועלק דאצו אונ ,געטרײסט זײן זיך וועט לעאן ? טאבטער אנדערע אײנע

 ךיא פון ךער.עךםטער .נויט האפען וועלכע ,אײניגע נאך פאזיווײען זיןד
 ;עהר איז ,ו״וײסען מיר וויא ,װעלכער ,זעלדין כלכ װאו אינטריגאנטען

 שטעונם זוהן זײן ,אײגיקעל אײן געהאט האט אונ ,געװארען אךמט פאר
 דער אונ אגעפילדעטע אוג אנןלוגע אישײנע געווען איז וועלכע אטאכטער,

 אז ,געךאנקען ךעם אױף געפאלען איז .ער ״ געלד אקאפי;קע אן צוא
 פאר לעאגען אן נעהמען( צוא קמהז)נ רא?ען צוא זיך אצײט איז איצטער

 אונטער איהם דאךף מען ;געהאט איהם פון האט ״ער וואס צרות אלע
 ,עלטערע ז״ן גאןי אגאמען װאר )וועלכע צפורהען אײניכןעל זײן דונןא פיהרען

 זײן אונ האךץ ז״ן גיםען אויס לעאן לאז ;פרויא( .זגךסטע לעאנס ,טאכטער
 העלישען ךיזען פיהרען צוא יס1א אום .אײנינןעל שוצאפ זײן אויף דו־ןא געלד
 ו_ואר װעלבער ,קארגאץ פײבוס מיט נערערט צונויף זיך ?גר האט ?לאן

 לעאן זיןד האט איהם אן ,נעהײמניםע אלע פון שליסעל דיא פאר פעװאוסט
 סטאלא ני פי שטא וױא זאל ?גר , געלד גענעפען איהם האט ,אעעטרױט

 ,כלב אנגעטרויט זיך ד»אט וו/עדער איהם אן ;טאכטער זײן אויפזוכען איהמ
 ארענטליכער א״ן וואר קארנאץ ךער .פלאן זײן צופיהרען אויס איהם דולך
 שטייט %ר אז , געזאגט אויס גיט לעאנען האט ,סוד אפעל אוג מאן
 ךאס זיך האט װײטער אונ ,פישד פלוט זײן / זעלדין בלכ מיט פונד אין

 דאפרא־ געאךפײטעט קארגאץ האט אלזא .אױך געלוינט ניט טאסןע איהם
 אין;עךער אז ,ױײפען מיר וויא .בלכן פאו אי לעאן פאר אי סאװעםטנא

 ,רײן זײן זאל געוױםען דין זעהען ״ער פלענט ,טאן פלעגט .ער וואם זאך
 פערישאפט .עךפטע־ :זאך ארעכטע ךא טהוט /נר אז ,געךעכינט דא האט.ער

 איז טאבטער וויךכןליכע ךיא ;;נלטער ךער אייף אטױיםט לעאנען דאך ̂ער
א: נ?רןא ךיא איז וואס וױיטער אוג ,געפינען צוא אונמא^ליך דאך  מינ
 אויגען שעךע האכען כןען ךיא ,•אזא ךיא אונ ,נאז אזא האט מײךעל ךיא

אוג )ח״ג( כהן דער
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л я אטאכטער האבען דאךף לעאן . פוםטאיע אלם איז ךאפ — ? ברױנע ךיא 
 :טובוית $יל קומען ארוים וועט שװינדעל ךעם פון אלזא .גענונ אונ

 אײן װעט :צוױיטען געזאגט; האבען מיר וױא ,לעאנען פאר ?גךםטען
 דאןי איז אלײן דאם ,האבען צוא התונה װאם מיט האןען מײדעל ארעמע

 ארעמע שטיטצען זיא װעט , ךײך וועךט ןיא אז ,ךךיטען ;מצוה אךבר אױך
 שװינדעל ךעם אין ארבײטען מיט וועלען וואס דיא :פילטען ;כןרוכים
 איויםלאןען זיך щ צײט ךער מיט :פינפטען ווײטער פאלדינען װאס יועלען
 שאע הבאת פון מצוה ךיא מ״קײם איז ,ווערין גוט זאלין שונאים בײךע

 דער אוייך ךאןי .ער װעט ךעם אויסער :זעכפטען אוג ;להבירו אךם בין
 .ער ,קינרער נןליינע מיט אטטופיל אאיד דאןד איז ?גר ; פעךךינען ײא3

 פון ;נעישמאק דא מען נןען פאךךינען אונ ;חךר אין געבען זייא דאוף
 דיא פון אונ געפינען רעם פאר אונ זוכען ךעם פאר ̂ער נעהטט לעאנען

 אזעלכע מיט .פךנםה פי־ן אנןוואל האןען לעפען צײט ?נר װעט צד טאכטעךם
 האט ער . אלבײט ךער צוא גענומען קארנאץ זיך האט געדאנקק כשרה

 וועלכע / פליטץ םארא טרופפע אאיךישע פין אקטךיםע אײן אויפגעזוכט
 ךיזע אונ / שטאךבענדע פין אונ קראנקע־ פון ראלען געשפילט גוט האט
 װיא שטײן חוה אטמע ךער פון ראלע ךיא שפילען צוא אנגענומען זיןד האט

 1 ראל׳ע איהר נוט ׳שפילען אלזז דיזע אום אונ •, שטארכען בײן האלט זיא
̂ם וויא ,גענוי וויםען געךאךפט זיא האט  בײא יעמאלט געפיהךט זיך האט .
 מיט געװען יעמאלט איז פױידעל פערהאלטנים וועלכע אין ;היויז אין לעאן
 איבעל־ או־נ צייט לעטצטע דיא פאםיךט זײא בײא האט װאם ,אטמע איהר

 קארנאצען אבער איז דאם .שטאלבען פוײדעלעם פון נאבט לעטצטע ךיא הױפט
 געװען טנןרב האט לעאן אז געװאוקט האט .ער .געהן רער צוא לײ?ט געװען

 פרײדעלעס פאר הוייז אין איהם בײא געךינט האבען וועלכע ,מענשען הויז דיא
 . געשאפטען זײנע אין ־שטעללען מאנען זײעיע געגעבען״ האט ,לעבען

 .עלפאהרען געגױ אללעס זײא פון האט אונ י?געזו?ט1א קאלנאץ האט דיזע
 אבעו־ מען רארף זאבע ךיא .געגעפען איבער פליטץ םארא ראם האט אינ

 ,ערהאט אלט. אגיגעלעגענעם אײן אין אונ שטאדט אוױיטע אין ־דורך״מאכק
 האט וועלכער ׳ מאלהע אין עםיגמאן עקיבא בעקאנטען אגוטען געהאט
 האט .ער .געפאהרען אוועק איהם צױא איז .ער ,דןײזער אײגענע געהאט

 זײן צו־א אוךא?נע זעהר אפאךט אהײזעל פראנען איז איהם ב״א ,געזעהען
 פעלטרויט איהם האט , הײזעל ךיא אבגעד־עען איהם בײא האט״ער אינטערעם׳

 אצלען פאר גענומען ארײן אויך איהם האט אונ ,־שװיגדעל גא?צען דעם
 ,גײטיג פאר געפונען דאם האט קארגאץ ;)זאגאװאר( לןאמפלאט דעם .אין
 .עם װער דין זאל ,שלעדעיוען ,פרעגען נאך קימען וועט מען אז פאלל אים
 פעלטרויט, איהם אן זיך האט קארנאץ אז אונ . דאלף מען װאם ענ$זפעלין4. זאל

 גענומען האט עםיגמאן .בויען איהפ אויה ען(ר מען אז ,נעװאוםט ,ער יהאט
אײנריכטען )ח״ג( כהן דער
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 קארנאץ אונ זיין צוא געהערט .ןגס וױא מעבעל מיט הױז דאס אײנריכטען
 )צפורה( זעפירא פרײלין ךעם מיט פליטץ סארא ברײננען געפארען אװעק איז

 האט דיזע ,רעכעקקע גענעןען אנאמען ״יעטצט זיןז האט וועלכע ,זעלדין
 אייגיגע שױן האט זיא אונ , ביהנע ךער אויף #פילען צוא אטאלאנט ןעהאט

 / קפעךןטאקלען אידישע אין ״עלטעךין איהרע פון געהײם אין נעשפילט מאל
 יןד1א זײא מיט איז מוטער איהר .שפילען געקענט ךאלע איהר .דא האט אלזא
. געפאהרען מיט

 זילנער־שטײן לעאן מאלהע אין פאהךען צו געקומען איז מאךגען אויף
 ךער שויין האט פאסיךט האט ראךטען װאס וױיטער אונ קארנאץ פײבוס מיט

. טוזייל דיזעם פון דריטען.קאפיטעל אין געזעהען לעזער
 אגעשפרעןד פאר מאם הערין לאמיר לעזער, ליבער מיין ,מנטצט

 דיא אז־יף וואךק וועלכע ,סאןואניע ךער פון צלענעם דיא געפיהךט האבען
 ?לר ךען נעװען׳ ניט דא איז קארנאץ .אינטריגע ךער פון ^הײלנעהמער

 זוכען בריל זעלינ מיט געפאהךען אװעק וױים, לעזער דער וויא וױאר׳
 לאהצע, מיגע פאר אגט װעגען האנללען דוךך איהם מיט אונ הוהו יענקעצקע

 דא. שפילט װעלכע / זילבערישטײן רעבעקקע אךער זעלדין זעפירא ;דאבקין
 .עךװאךטעט איהר דזאט מען אבער ,געװען ניט נאך איז ,ךאלע הו־יפט ךיא
 אין ,עםינמאן עקיבא איז ,געװען איז דאךט וואס ,אוגבעקאנטער ךער

. ךיא.קאמעךיע געישפילט אמאל זיןד האט עס הויז װעמעס

האלט ציממער איבערין אר־ם געהט זעלדין כלב ,װײסען מיר וויא
; צופריךען זעהר איז אונ האנד אין אפאפיר

װײ?ט אונ ,נוט וױיטער שוין איז .עס :ערי זאגט ,זעהט איהר —
 נאר איז ;>ס ! אאיד בין איך וויא ,פױ?נר װיא בעםער נאך ? װאם איהר
 גיט דיר וועל איך .נעלאזען אויס אזיוא זיך ך»אט .עם אז ,ךעכט זעהר

 בישעת ,אוםרוהינ זעהר נעװען אין־ ?ין פאךאבטאנען אז ,עקיבא (לייקנען
 גיט אונ זיך פרידירײעט שטײנפעלד ארקע אז ,.עךצײלט מיר האםט דוא
 פאךיט ךעם געחאפט האט אז ,געזעהען אויס האט ̂עם .ניט נעלד כןײן
 . ם.קאנךאל אמיאוסען פאר געציטעךט האב איך אונ ,אינטריגע ךער פון

 אין .עפעם ̂יע האט איהם .נוט זעהר געלאזען יס1א זיך האט הײנט נאר
 נעפאהרען אוועק איז,ער אט ,חשד אקזטיקעל פאללען ארײן געמוזט נןאפף

 הײם זרן דײן װאס ,בךיף דעם פון אט זעהען צו איז ..עם וויא ׳ מאלהע גאך
ט װעמען בייא !אנס זעהט אונ .מיר שרײבט ע ר  דײן בײא דוקא ? נאך .ער ?

 , אקלוגער ! אאיד בין איך וױא ,. ווערטיל גלײך אװאיוהלער !ה ה ס זוהן
 פון הבית גנעל דעם פײא נאןי פרעגט .ער .אנאר פאךט איז אונ אקלוגער

 נעשפילט האט אונ נןרא^ק נעמאפט זיך האט פליטץ סארא װאו ,יז1ה דער
 ,, שוטה דער ,נעהאפט ניט זיך האט יף1דער . נןאמעדיע ךיא

אוג )ח״ג( כחן דער
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 געשפילט,עפעם זיןי האט ךא אױב אז ,פעלשטײן געכןענט ניט ךאס האט אונ
 אט .בלאט געורען שױן שטוב פין הבית בעל דעם מיט מען איז ,או־אלע

 א§שר אונ ,אנדעלם געװען װאלט שטאךט אין פךעגען נאך וואלט ״על אז
 נאל .גיט וױיס מען ;ננטפעךין איהם װאלט מען :ניםט גאל גערוען וױאלט
 /נךצאהלט איהם האט ,הײמק דיין >יײא געפלעגט האט אז ,הײנט

 .עס וויא אזױ טאפטעל איהל מיט שטײן חוה פון ביא?ראפיע גאנצע ךיא
 ישױיבט בריף ריזען אין אט .אבגעךעךט האט מען וויא אזיוי זיין צו געהערט

 .על וואס אונ געפרעגט איהם בייא האט שטײגפעלר װאם פפילויש מיל >נל.
̂ר אז , געזאגט איהם האט ארקע אונ ,געענטפערט איהם האט  העכםט איז _

 מײנע ,פעך־שטײט איהל .תהיג גאנץ אהײם פאהךט אונ,ער ?ליךען צו
 אפעםטע אויף איצטעל ישטײען מיל ,גליכקליך מיל זײנען הײנט אז ,פלײנד

 האב איך ;פלײצעם ךיא פון אפאלקען וויא אזוי ?גפעם אלאב איז מיל .פים
 מען אךעל ,זײן ?ןישב לעאן זיןל וועט טאמעל ,געהאט ךא1מ מאל אללע
 וועט טאמעל אוג פאלישען נאך גוט זאל על ,געינען .עצה אײן איהם װעט

 < פעאלבײטעט נוט אפילו איז זיא אינטךיגע. גא?צע ךיא אפנאלוזעווען זין־
 מען אז הײנט אונד . פאלען אליין אפט ״קען ז.אך אלײנע ניט דאך אפעל

 מיל כןענען סלעךסבפוועפ דיא מיט פאלישונג ךיא געקוקען איפעל ישוין איז
 אונ אלט איז לעאן :לײך זיץ וועלען מיל לאנג, ,קולץ ,זײן ההיג גאל שוין

 איד^ אז אונ ,לו״ב אלף ישין פון אנאםלעךניצע בלײפט צפולה אונ שװאף
 וועלכע ,ױעכסלען ךיא אויםעל ;גוט זײן אויך פלײ;ד איהלע װעט , גוט איז
 לעבעקקע נאמען איהל אויף געגעבען אלוים אללעמען אײך האט זיא

 לאםיל .אפט ?לאזעגטען גוטע געבען נאך אײןי זיא וועט ,זילבעלשטײן
 אללע זײנען םיל ,פעםט אללע ,שוועםטעל אונ בךידעל ,האלטען זיך

.אבהאנגיג אײנאנךעל . .  * װעכסלען ךיא מיט אומלוהיג אביםיל נאך בין איך .
א וועלכע .דעךלאנגט לעאנען אכטאגען פאל האפט , עקיבא ׳ ת .  אמ ,עס .
.מאגען בות1ח ךיא מיט אגאלישקײט גאל געווען

א װי  לעבען ניט דאך .קענען מיל ,עקיבא אב זיןד לופט ! щ הײםט -
 נױילע דעל _דאךף מען ;שפעטעל אויף װאךטען אלפ האפנוננ טתקענעל שיט
 ?גלסטע ליא פון וועניג פיל צוטהײלט זיך מיל האפען װײלע דעל .לעפען אוין־
.אױפגעמאנט האבען זין מײנע וואם ,געלל ־ . .  .;,גלאטי. איזאלאב אונ;נם ;
 ;חפמות איויבעל ..קיין ניטא איז איהם בייא ,מענש אנלאטעל איז לעאן
 אז , וױםען זאל וועל ..ליכטיג איז ,ךי?טיג איז עם :זאגט טאכטעל דיא
א  .ער אונ ,שטײנפעלד אלקע דעל ,אישװאךצײאהל מי־שען אױץ זיך וועט ן

̂לען אונ ,קנולען נעהמען וועט . כקניג
,נענןלאכק אלײן איז מען אז ,זעלדין זאגט ,שלעבט איז -איצטעל

 פעטען״דיא קומען ניט םעהל זאל מען אז איצטעל ;ךףכען װײטעל מען מוז
. פאלאןךיטעלגא זעהל ײן1 ורעט ,ןעלד .  מען פעקומט וויא הײ^ט .

אלאוויעלענאםט )ח״ג( כהן דעל
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 פאךטרױען ניט ךאןל זיןי נ־ןען מען ? מענשען פון״עטליכע אךאוױערענאסט
אוצטער זײן גאר ךאךף געשאפט שטיקעל אזא !מענישען פיל אױף זאך אזא

1צ אריבער מאךגען חאטס געה וויילע דער .םענשען ווײניגער װאס
.געלד ךיינע בעטען שטײנפעלדען

א ךי  ןאר עםיגפאן עקיבא נאמען סײן איויף ניט דאך זיינען װע?םלען -
? װאס פאר ךאןי ווײםט איהר .נאמען אוימעטראכטען אײן אויף

 שטײן חוה אונטעךישךיפט דיא אז ,א_קאזען זיך װעט טאמער ,יע—
א ביזט щ הײסט ,ךיבטינ ניט איז  דוא :זאגען זיןי וועסטו ,נעפריצאם ת

 צו מ;יךא וואס ניטא איז ..עם !פוםטאיע .אישליח וויא ניט מעהר ביזט
 זיא אז ;בעוואכסען גךאז מיט לאננ שיוין איז שטיין חוה יענע .האבען

 ניטא .לאנג 'שוין זיא איז ,יאהר צװאנציג איבער געוויזען ניט זיך דןאט
 חות פון ואלע ךיא שפילט איהר !פליטץ מאדאם . װעלט נאטס אויף

צווײא אויף אונטער זיך שריץיט , נאנצען אין שפילט טא , שטײן
.ויעבסלען אנךעךע

 נאמען ךעם יף1א וועפםלען אנךעךע צװײא אננעשריבען האט זעלדין
 ז_ײא האט ער .אוצטעךשךיבען זיך האט פליטץ סארא אונ עסיגמאן עקיבא

 ישטיינ- צו געהן אריפער מארגען זאלט איהר :זאגט אונ עקיבאן געגעבען
.געלד ךיא אבנעהמען אונ פעלדען .  מען װיא ,געלט דיא אזוי ניט איז ךא .

♦ אויפפאלענד שטײגפעלדען פאר זײן זאל עס ,לאזען צו גיט דאךף

 וועט הונדעךט ךױיא ארובל ,אזאןי אויך טאקע איז געלד ךיא א־נ—
ס... פאר קומען נוץ צו גוט גאנץ  זיא פיהךען אויס לןענען װאלט זיא א אונ
 נע- אלע ךיא פאךשפארען מיר װאלטען ,פאטערז בײן _קאשיךין ךיא זײן זאל

.געלד אין ניזדײען ^יט זיך װאלטען מיר אונ ,שעפטען
 איהר האכ איך .זעלרין זאנט ,פיהרען א־ויס אױך געוויס דאס װעט זיא—

 זעהען הײנט װעללען מיר .פאטער בײן בעטען ךאס זאל זיא יפגעטאן1א דאס
.ברײנגען א^ם װעט זיא נײס §אר װאם .  ? לאנג אזױ זיא זאטט װאם .

 צװאנציג שוין איז יעטצט אונ אוהר פינף פונקט זיא קומט מאל אלל>
. זעכס אליף מינוט .  מיר האט זיא נײעם װיכטיגע ברײננען הײטע דאךף זיא .

 םיט שידוןז װערן פאךט זאלל עם האלט עס אז , ױ׳גזאנט וואןי הײנטיגע
. יאזעפען

 ים-1א האט ! יאזעפען מיט שידוך װערן זאל עס רויךקליך האלט עס—
 העכםט;; דאס דין וועט דאס ,אנליק זיץ װעט ךאם א :מוטטער ךיא ^עשךמנן

 אכטאגען פאר אונם ךאך האט זיא ? געװארען ךאס איז אזוי וויא י נליק
. ישלעכט האלט עם אז , געזאגט

, אוױנד וויא איז ליבע דיא :זעלדין זאגט ? אװאונרער פאר איז וואס—
 * אהין :עגלאזען האט ?ריער . אהער בלאזט אמאל , אהין בלאזט אמאל

עליך װאהרשי )ח״ג( כהן דער
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 ער האט ,אדןער ןלאזט איצטער אגעליבטע געהאט ער האט וואהךשײגליך
.מאךעסאיז דיא וויא , איהס זיא אךער ,ליבען צו אויפגעהעךט יענע

ד ל א ב א  לאך ער כןען , פליטץ זאגט , פעראנדערליך אזוי איז ער -ווי
• זײן פעךאנלעיליך אױך )צפוךהן( זעפירען ;עגען

 נאך זיןי יאגען מיר צו . זעלדין זאנט ! שרה ,אנאר נאר ביזט רוא—
 זילבער־ יאזעף נאר זוכען מיר ,פאליצעס דיא מיט דודעס דיא מיט ליבעס דיא

 מעגען דאן ;וױיפ זײן רופען זיןי זאל זיא ,האןען התונה איהר מיט זאל שטײן
 ניט איז זיא אז ׳ זאגען אונ ךךײקעפלעך טויזענד מיט ארקעס טױזענד קומען

 אױ דאס אט —, .,קאטער דעם וויא איהס מען הערט ,טאבטער װיךפןליכע ךיא
.מיך פאךישטײסטו ,ציל אונזער .  ו טךעפ ךיא אױף טךיט זיזד העךט .עם ,שא .

* ״ • נײס העךן מיר װעלען באלד .געוויס )צפורה( זעפירע איז דאם
 רעבעקע אדער זעפירע אר״ן איז עס ,טהיר ךיא געעפי^ט זיןז האט עס

 מוטטער דער צו געלאפען צו איז , פרײליך זעהר ארײן איז ןיא .זילבערישטײן
 זיך ך»אט זעלדין פאטער ?רויס צום ךעם נאך ,קוסט צו איהר מיט זיך האט
 דיא גערײבט איהר האט , פליטץ מאדאם צו נאכהער ,קוסט צו איהם מיט

 עסיג- עקיבא האנד ךיא געגעכען זיא האט נאכךעם ,?רײגדליןד זעהר האנד
.אויןד מאן

 הײטע האקט דוא ,שיינט щ ,זעלדין זאגט ,טאבטער מײן וואס ,נו—
.גײעפ נוטע

 מיר בײא האט ,מיר בײא נעװען ה־יטע איז יאזעף . פאפא ,גוטע זעהר
 ?גר ,?כײנדליך העכ?וט נעװען מיר איז ער ,'שטונךען אפאר בײא פעךבראבט

.מיר פון ע^טצקט איז ער ; געזא?ט האט .  זאןט !מאמא ,פאךשטײםט דוא .
 מיו־ אין זעהט ער ;ט:געזאג האט ער :מוטטער ךער צו איפע^ריג צו זיא

.ניט בעזיטצט פךײלײן נןײן װאס , אײגענשא^ט ױיצענדע אזעלכע .  איהר .
.האלטען מיר ױאס בײא , פאפא , פעךשטעהט . .  וועמען איהר װײםט אונ !

.'שטײנפעלדען אהרן — ? פעךדא^קען צו האכען םיר .  אנגענומען זיך האט ער.
 װארטער ז_ײנע , געפיהרט אויט האט ער אונ ״ יאזעפען מיט רײךען צו תךך

.לעאן פאטעךס דעם וויא יאזעפען אויף געוויךנןט מעהר האבען
א זאגסט ,שטײנפעלד— ̂ר ! פאךך ךער : זעלדין זאגט ? ח  ךאך איז ן

. גע'שי?טע גאנצע דיא שלעךעװען נאןד מאלהע אין געווען
• שרע־ןען מיט אונ װאונךער יםיט זיא פךע^ט ? וויןכןליףי—
 1צ װאו געטךאפען האט נאר ;עםיגמאן חײם פין אןנריןן איז אט—

 איז זאף ךיא אונ ,דאךף מען וואס געענטפעךט האט חײם נאטיךליך .פרעגען
 ? אנ.דערן אײן אױף טרעפע; זיך וואלט ער אז איז וויא אבער . גלאט אךאכ
. גיטטער זעהר געווען ךאן־ וואלט

 געטאן ער האט ךא וואס רעבעקקע ?רעגט זײן אבער דאם נקען װאס—
? הפןז( נארךעמ^קאגטראםט)דעם דאךטען אזנ םיר פאר גוט אזוי
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א זאגט ,ךעכען איך—  ןןר ;נעמײנט גיסט גאר האט ער אז מוטטער, ך
• זאך ךער אין זיכערער זײן צו אום פרענען נאןי ^עװעלט גלאט .זזאט

.פליטץ סארא זאגט ,אזוי אוין־ רעכען איןז—

;ועבעקקע זא?ט ,קזלעכטעס רעבנק.קײן ניט אויןי אידזם אויף איך״קען—
 דען איןי щ , טיר צי פריינדליכקײט זײנע געזעחען האב איך וױא ךען

.האבען ניט איהם אויף פעךדאכט מינדםטען
 ׳ אזוליק ער איז טאמער ,זעלדין »אגט ,רעכנען אפער דאלפען מיר—

 ־и? וויא מערקק ניט זאל םען אום גוט ז.יך ער מאבט ךא נ אבעטריגער
. אונט געגען לײסטעװעט .  פאך־ אונ זינען אין האלטען מיר דארפען ךאס .

, זײן ־זיבטינ
 מיר שטײען היינט ״ רעבעקקע זאגט ,זארגען צו ניסט האבען מיו־—

 ן פאך׳שטעללען זיך איהר.פןענט װיא ליפ, העבכוט מיו צו איז פאטער דער .פעקט
 יאזעפען פרן ;ער יויא צאךטליך אזוי זײן זאל וועלכער פאטער כןײן גי?ט עס

 אונזערע זײן זאל וואכע ךיזע אז ,זיין נאןי כןען עס ,האפגןנוננען גוטע איןד האכ
 ארויס ךאןז איז ,געפרעגט נאך האט שטײנפעלד רואס ווײטער אונ ; פעולאבוננ

.ךעזולטאט אגוטען .מיט
 מיר .גערעכט איז רעבעקקע איך מיין זעפירא : זעלדין זאגט !יע—

 ישייךען אונגליק איין חאפען ח׳ו ען(ר בונד אונזער .פוס אפעסטע אדיף ^טײען
.פערראטהען אונס זאלל אונז פון אייגער

 מיר ,עסיגמאנן זאגט זיין( )פאלש פעךראטהען מיר .הןענען אזױ וויא—
 אן זיך ווענךט ג:ליק אלעמענס אונזער אוג , אײנאנךער אבהאנגינ- דאך זײנען

.בויגד פעםטען אונזער
 מיר אז ,וויסען דאךפט איהר אונ ׳ פױךער פעםט האלטען זיך לאמיר—

 נעווען איז ,צפורה טאכטער ערסטע מיינע .זאך או^רעלטע _קיץ ניט ^הוען
 ;נרשנען צו איהר רעכט ךאס פלימעניצע איהר האט אלזא פרויא ערסטע לעאנם

 עטוואס לעאן איז שטארבען איהר אין אפשר מען וױיס װאס װײטער אונ
 איהר פארגיטינ-ע.] פאר דער ער מענ פיל( זאגען גיט וועל )איך שי־לךינ

 געוויס דאןז איז שלאװע פזאבטער צװײטע מײנע ווײטער ; פלימעניצע
 ער איז ישגעון( )פון װאהגזין פון װאוטה אין ךען , איהם פון געשטאו־בען

 זיך האט זיא אונ שלעפען גענומען איהר האט « געפאללען ארוף איהר אויף
 פער־ איהר ער טעג אל;א — ,געשטאךבען איז אונ געשראקען איבער פון ךער

 אײגען.קינד( אײן פאר נעהמען אדאפטירען)צו װעט ער וואם דאמיט ניטיגען
. פלימעניצע ארעמע זײער

.זאך ארעכטע גאר טהון מיר ;אללע זאגען ,גערע?ט זײט אידד—

, ישטיק מיאופע מאכען נעמען שטײגפעלד ארקע וועט טאמער אוג—
 רעב;קקי> הא זאלסט ,נןניבלען ,זוכען װײטער נעהמען וועט ער ;עסיגטאן ןאגט

איחם ]ח״ג( כהן דער
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 איהס זאל ער , פאטעו דעפ פעטען זאלסט .ווענ פון אפראםען גאר איהם
♦ זיך פין ײין מרדוק

 פאטערליפט ךער :רעכעקקע זאגט ,פיהרען אויס איך גןען דאס ,אך—
.אויס אין־ פיהר איהם פייא פעט איך װאס ״ לעפען ךעם וויא טץ־

א אלז  זאגט ,הונד דעם הויז אײער פון שאפפען צן פאךט איוזם זעח -
.אצרה פון ווערין פטור וועלען מיר אונ לעזאזל געהן ער לאז ,עםיגמאן

 זיןי האט עס ,טהיר דיא אויפגעױסען האםטיג .זיןו האט רײד ךיא פײא
•. ־שטײנפעלד אהרן שוועלל אפען .ןעוויזען

♦14
. פעילארק אללעס

 געוױרקט פיל זײאאזוי אויף האט ערישײנען פלאט^ליכעס שטײנפעלדם אהרן
 אללע דינען זײא .נעטראפען שלאג אדונער אלעמען »_ייא וואלט עס יויא

 זײנען אללע ,זיטצענךג ךער ,שטײענךיג דער , פעךשטײנעךט װיא געפליבען
 ךער װאלטען זײא װיא אזוי מיילער, אפענע טיט טאדטעגפלאסס געווארען

 האט ער ,אטוך וויא פלײך געווען איז שט״גפעלד אויך .חיה אװילדע זעהען
 איהר ישטעלט פאר האט זעפירא אדער ,רעבעקקע .װאוטה פאר נעציטטעךט

 איינע וואו עס .אפלאטט וויא געציטטעךט האט אונ הענר פײדע מיט ןעזיבט
.םעקרנךען אײגינע געדויעךט האטי ייעלכע ,סצענע׳

 שטיממע אהײזערע מיט געשייען אויס אהרן האט ׳ רשע אלטער דוא —
 וױיניג :קאליךען1 אללע אין געפיטק איהם פײא זיןי האט געזיכט דאס אונ

 אומישולדיגע דיא וועלט פוןרער אומנעפראכט װאםדואהאםט ו־שע, ,איזדיר
 געמאבט לעאן אומ^לילןליכען ךעם הא?ט דוא וואס ,דיר איז וױיניג !פר^לען

 ,ךיר איז ווײניג !לעפען זײן אןגעישגיטען איהם האסט ,קראנק אונ אלט
 — , ךיר דוךך נאר וועלט ךער אויף פאךװאנעלט איז מהלע1ןת ױננע ךיא וואס

 אהעלייעזע אין לעאן ארעמען ךעם פעךשטרילןען געקומען נאך אי^טער פיזטו
 יאל ער האךץ, זײן מיט געלט זײן רויפען צו אװעק איהם פון אינטךיגע

 / אקינד פײנךפ פלוט זײן אויף ? וועמען אויף געפיהלע ליפע זײנע גיסען -אױס
! עלטעךין איהרע פאו פעסער ניט איז וואס הןגד אזא אויף

מן הער— ײנפעלד!האטגענו  האט ער דען ,־שטאמלען זעלדין שטטט
 ד.י ל ע פ נ ײ ט ט ט ש הער :צ\'^נטפערין װאס אפלאן קאםטאװעט ווײלע ד־ער שוין

. א א גאר איז דדדא ,אטעות הההאט ־איהר . . . ץ
ג )ח׳׳ג( כהן דער ו נ ע נ в



 פאר צי וואס ניט זיך האט איהר :שטײנפעלד זאנט !גענוג געגוג —
א נעהעךט האג איןי , ע^טפעיין  ;נעשפרעך גאגצעם אײער וואנד ךיא דוךך ן

 זיף־ האפ איך ;כןלאר געוואךען אינטרינע אײער מיר איז מאלהע אין נאןז
 אשפיאוונןע געמאננט האב איך ,אללײן מאנן עםיג חײם אױף פאךלאזען ניט

 ו שטיץ חוה אפרויא טאג יענעם נעשטאךבק איז עס צוא בית״עלמין אפען
.געענטפעךט מיר האט גמען װאס דאך שטײט פאר איהר אונ

!א א א א .זיפץ אביטעךין מיט נעשריען אױס אללע האפען !
 ךיך זילבערשטײן( רעבעקקע אוים )שוין !זעלדין זעפי־רא דוא אונ —
 ךאגגער־ דער איז ךיר פאר , נןינד אױנג ביזט דוא זעהר איןד פעדוי^ר

.אונעךטראגליף שלאנ .  געישטיךצט אבגרונד טיפען אין נליק;העכסטען פון .
. זיין צו . .  געראךפט גיט זיןר האסט ד־א :שולךינ אלליין גניזט דוא ארזנ !

 « ךעסטװעגק פון נאר .ןעטריגער אלטען אײן דוך־ אזוטןף אין פיהךען לאזען
 פעטעךליןי ליןל האט ער ,טאכטער גערופען ךיך האט לעאן גוטער ךער

. פעמעסק ניט ךיך װעט ער איך האף ,נעקוקט . . .

. געוױינט פאנאגךער ביטטער זיך האבען מוטער איהר אונ זעפירא
 איצטער : שטײנפעלד ווײטער זאגט ,ךאמען א־נ העךךן מײגע , ;עטצט —

 .קײן מעהר שױן כןען זעלרין זעפירא .ווילט איהר רואס טאן איהר נןענט
 אים ,בעוויזען ניט מעהר אײןז זיןז האב איך !לין ניט זילבערשטײן רעבעקקא

 ,גאט דאנקט אונ .אינטױגע אײער פון ף1אס איז עס אז ,וויסען זאלט איהר
 איצטער ,אליע .פאךםוד איבער גיט אײך גיב אונ כוענש אגוטער בין איןז וואס
.לעאן צו איך גײא

 האט עס .געהן צו ארויס געטאן אכןעהר זיך ער האט רײל ךיא מיט
 וועכןט לוא :זאגט אוג מאן עסיג עקיבא וועג אפען גע־שטעלט נלײןד איהם זיך
 ,פערלארען אללעס גיט נאך איז עס !זעלדין הערר !ארוים ניט לאנען פון

 אצלען אויןי זײן זאל ער צוױגגען איהס ענען(ל מיר ,ניט נאןז וױים לעאן
.ב־נל אונזער אין . . .  ,בלא^קען וועכםעל טויזענךיגע זיך ראכט האט איהר !
 ? פאךשטײט איהר ,שלייבען אונטער מיר כײא שוין זיך װעט ער אוג ,אהער גיט
 װעט ,וועפסלען רו?ל טױזענל ךךייא אויף איהם אליף האבען וועלען מיר אז
. בלאהאפאלוצנא זיין וועט אללעס אונ שווײגען שוץ ער

 זײא האט ,אויפגעאטמט ־ פרײא אלע האבען ./נצה דער בײא
 ךרײא גענומען ארױס האט זעללין .האנןנוננ פון אשטלאהל נעטאן אישײן.

 צוא האט ,טייש אפען געלײגט אוועק האט ׳ רוביל טױזעמ־ צוא פלאנקען
.פעלעל אונ־' טינט לעם נעחנןט

 דיא מיט ש־ןי;נגלינ עסיגמאן ^ױיט !אונטער שוין זיך שױיב נוא —
בײדע טיט אננעהמענךיג אידמ אויגען דיא .מיט גלאטשענליג אוג ציי^ער

חענל )ח״ג( כהן דער
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 מימ ישוין דיר איך װעןינ ךער ניט אז ? שיייפםט ׳ האלז §אױן הענר
.הע^ד טיינע

 * אךעוואלװער פון אנןנאל הערין געלאןט זיןי האט ױיז־ ךיא נײא
 שטײנפעלר אהרן .'שלעכןען אין צוליק נעטאן אװאךף זיןי האט עפינמאן

 אזעכס־• איז דאם אט :זאגט אונ ארעװאלװער אױמעשטעלט איהם האט
 ־שיין ניט . אלט אײן איויף דוא ןלייפסט ,צוױהרען זיןז פװביר ,רוליגער
.הענד ליידיגע מיט מען גײט באנדיטען אבאנדע צמיישען אז מיינפטו щ בײלע זײנען זייא .שטײנפעלד מרקום טיהר אין בעװיזען זיןי האט 

• גידערנעשלאגען ט;עף נעבליבען זײנען אונ.ןענע , גענאננען ארויס
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,15 
♦ בשװ־ה שךע^ליכע ךיא

 איזװאםציק אײן גענומען גלײך האבען 'שטײגפעלד מרקוס אונ אהרן
 .עי ׳ זוהן ךעם אנגעזאןט האט אהרן \ אהײם געפאהךען אװעק זײנען אונ
 איז ?גר פאםילט. האט דא וואם ?גלצאהלען גיט זילבע .קײנע .קײנעם זאל

 צוא ;גךסטען ,אקושעטקע אףף צעעלײגט ’ זיך האט צימער׳ זיץ אין אױין
ו טאנ דעם אױםנעשטאגען איז .ער וואפ טריװאגעם ךיא פון זיך ?ןךהאלען  

 צן זיך צוױיטען אונ ,לעאנען פאר לייךעט .ער װאם ,העךצעלײד גרוים פון
 :טראכטענךינ מיוח ךער נעש־פאלטען איהם האט .עם טאן*. צו וואם בעדעננןען

 ;אויםהאלטען .ניט וועט.עם ,ער— ? אינטריגע ךיא לעאנען ^טךעלןען .ער זאל
ן לאזען דאס מען .פןען וויא מעןךאם? ר,ען וויא - ען?(?ג;טדער ניט זאל  

. ? לוט з ךאט זײנען איהם זאל אשלאעע .  / פאךפאלען שײן דאןז איז .עס גאר .
̂דע צוא שוין איז אינטריגע ךיא ,געטאן אב איז זאןל ךיא  האט לעאן ,עי

.ניט טאכטער שוין.קיין .  .קײן ̂ער האט װארום וויםען דאך מוז .ער .
.ניט טא?טער .  וואם ׳ נעוױם זיןד ־,װעלט אוג הײם ךער ?נר איז איצטער .

.לאננ אזוא זאטט זיא . .יפען1ל םוז איך ..ניט זיא קומט װאם . . .  איןי !
.אוינען ךיא ;גפענען איהם מוז . .  מײן װיא היטען איהם מוז איןד אבער !

.אויג . . .לעאן אלמער א ! .  בײן אויף געפעך לײדעםט צוא תא וואם .
!װעלט

,שטוב פון ארוים איז ,§אלטא דעם אנגעצויגען נלײןי זיך האט
.לעאנען צוא געפאהרען אװעק איז אונ איזװאםציק איק גענומען האט

 וױא .בעוועגט העכקט צימער אין געגאעען ארום יעמאלט איז לעאן
 אהנע געזעטצט אװעק זיך ער האט צימער אין ארײן איז שטײנפעלד אהרן

.טרעךין פול איהם בײא װאךען אויגען ךיא ,זאגען צוא אװאךט
װיא )וי״ג( כהן דער



איז רעבעקקע ?ײן ;לעאן זאגט ,אהרן ר׳ ,אײך געפעלט יויא —
זאמעךאהאלפע זיא פלענט ,פאהךען ארויס זיא פלעגט אמאל .ניטא ^אך

.העכסטען «ם אשטונדע ,שטונךע פיךטיל ךרײא , ^זטונדע ’ ;  יעטצט אונ .
. גיטא נאך איז זיא אוג 'שטונךען צוױיא ישוין איז . .זײן ךאס נןען וואס . . .! 
.אומתהיג זעהר פין איך . אן! זאל איך וואס ,ניט וױים איך אונ . .̂נ . .

. שטײנפעלד זאגט ,אמענשען איהר נאך אריפער שיכןט—
.װאו ניט װייס איןז אפער ,'ש;קען זעהר וואלט איך— .  וױים איך .

. אפט אזוי ךאס פאהךט זיא װאו ,ניט
ט א װאו ,וויסען ךאךף אפאטער :אהרן זאנט , גוט ניט איז ךאס -

.אפט נעהט אטאכטער . גרױסע אפט טרעפט געהײם אין גענג א§טע פון .
♦ ?גלטעו־ין ךיא פאו אוגאגנעהמליכרןיט

».שנײדערין איהר צו ,אנ«ױשדין צו פאהךט זיא זאגען מיר פלע^ט זיא— י
.זײנען זייא ווער ווײס יאהר גוטער ךער ? ווייס איך . .  ? איך טהוא וואס .
 ךער אין ניטא זיא איז שטונךען צוױיא וויא י מעהר שױן ? איןז ןזהוא וואס
.הײם . . ! נאכט ישוין דאך איז ?נס !

 שטײנפעלד זאנט ,קומען ניט אויןד ארום אשטיצדע אין װעט זיא—
 . שטיטמע או(ײזערע מיט

! איהר רעדט װאם—
 ניט ,צווײא אין ניט ,ארום אשטונךע אין ניט קומען ניט װעט זיא—

. ארום 'שטונדען ךרײא אין . . .
 פארין נעהמענךיג איהם לעאן ;ןזרײט !שךעכןען тр מאכט איהר א—

. קומען ניט פאלד װעט זיא אז ,װײסט איהר : רןאנר .  װאו וױיםט איהר !
. איז! זיא . .קומען ניט פאלד וועט זיא װאס פאר וױיסט איהר . . ! 

. מיר זאגטז א . .אויס ניט האלט איך !םיר זאגט . : . .
,פערוהיגען זיך,עטװאס זאלט איהר ,לעאן ליפער ,אײןד פעט איך—

 װעט איהר אז אונ ,וױבטיגעס װאס רלידען צו װאס אײך מיט האפ איך
.ךײדען ^יט װאךט אײן איך כןען פעוועגט זײן

איז ערז אפער / ;עטצענךיג זיך לעאן ;אנט ,תהיג זײן וועל -איןז
אין געפיטען איהם זיך דזאט געזיכט דאס ,פעװעגט העפסט ^עווען

т • אללע.קאלױען
 ׳ אנאןווע האט אײנער :פרעגען אייך פייא װעל איך װאס ,העךט—

.זיך .זיא וועט ,־שנײדען אויס ניט איהר זאל טען אז ;װאונדע אןיפטיגע
װאונךע דיא מען דאךף - ׳ קאךפער .גאנצען איפעךין פעךיפךײטערין

? שנײרען אויס
 מא;ען מוז מען , אויםשנײךען װאונךע ךיא טען מוז געוויס—

? דען וױא ,פלײפען לעפען זאל מעגש רער ;אר ;אךע§אראןן;אן
אין )ח׳׳ג( כהג רער
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 פאר ניט נאקאזאני״ע .קײן קומט לעפאךאטאר דעם ,כוךיךג ךעם אונ—
? פלײ־ש זיין איהם שנײלט ?נל וואס

 דאנקען פאלקעהלט מען דאךף איהם !אגאקאזאניע פאר װאס—
♦ לעבען צייט

 ךיא העךרין זיינעם דלאפעט צו אמאל האט אהונד :אפראנע נאןד—
? ^זיםען צו הונד ךעם קומט ,לײב

 איז װאצו ניכעל שוין מיר ז״אגט אבער :לעאן זאגט ׳ נעוויס—
! פאללעדעס אזעלבע

 ךער ,װאססער אין נעפאלען העלאיזאלײן אזדער אבעה איז וויא—
 איהם ערי האט ,וואםער פון 'שלעפענדינ נאר געלעטעט איהם האט הוגד

? הונד ךעם קומט װאס — ,לייב ךיא דראפעט צו
ר ע ך .לעבענסךעטער זײן וויא בעהאנדלען איהם דארף העלל - . .

. זיך צילט איהר ך״ין װאו שיוין זאגט אבער .  ♦ ♦ י• שיע־ןען מיך מאנט איהר א .
 • •!צוטהײלען מיט מיר איהל האט נאכליכט אטריױעךינע פאל װאס ,מיל זאנט
 ארױם ניט ךאם כןעגט איהר זעה איך ^ ? איהר שוױיגט וואס ? זאמט איהר

.ךײךען .  זאנט ? רעה לתרבות ארױם איז טאנ&על מיין שױן .זאגט .
...זאגט .שגײלט !. .  ניכט נאך. דינען װעלבע ,װאונךען םײנע ..שנײךט !

. * ! פערהײלט
 זאגט ,זילבעלשטײן הערר , ניט ^אכטעל .קײן האט איהר—

. לוליפענדיג ןןף,
? איהל ךעךט וואם ,איהר גט־.זא !גיט טא^טער _קײן האב איןי—

. ? געישטאלבען איז זיא . ? געװארען טרונ״קען דעל איז ךא . . .
. טאכטער אײער ניט איז זיא אןער ,פרייש אונ געזונד איז זיא—
 האר דיא זיך רײסען אונ שלייען גענומען לעאן האט !אאײ !אאײ—

. אפף(ר פןן . . .\ אױם ניט האלט איך ! אײ . .  ךאנעךשלאנ ךעם װעל איך .
.לעייען אךיבער1 ניט .  אײך פאר האבען שונאים !ליגען איז .ז>ס !נײן נאר .

.פערלײטדוגג אשרעכןליכע אנגעיעךט
 דינער טכײעםטער דער אײך בין איך !זילבערשטײן הערר ,העךט— ״

 מיך האט איהר .אײך ארום זיינען וואס ,מע^שען אללע פון , פרײנר אונ
 פרנסה; שערי ךיא מיר פאר געעפינט אונ יט1נ פון געריםען ארױם אמאלי

 פײנעם מײן אונ לעבען רײבעם מײן פעךדאנכיןען צו איך האב אײך נאל
 מוז איך ,אױנ מײן וויא ,טהײער מיר בײא איהר זײט אלזא - , בעװף

.פוךעל אטךױגר וױא ,היטען אײך . . אז ׳ אפעךדאכט נעהאט האב איך .
אללײן איך האב ,איננזױנע אהעליישע אין פערוויכןעלט אײך האט מען

 גיט )חישד( פעךדאלט מײן פון אײן.זילבע אײך האב ,ךײסטעווען נענומען
 ךער אונ — ׳ ,קלאר יף1א .זאך ךיא גאננען ךער האב איך ביז ׳ געזאגט

. ניט קומט זיא אז ,איהר זעהט אט :איז בעוױיז ךיכטיגסטער
װײא א )ח׳׳ג( כהן דער
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.ניט טאכטער גןיין האפ אץז י מיר איז וױיא ,מיר איז וױיא ,א — . . !
.'שרעכןליך ױיא . . . געראנקע ךיזער מיר איז אונערטראגליך וויא ! . .  אוי !
.האלטען אויס ניט וועל איך . - ♦•אןעראוי י האלטען גיטאויס װעל איןי , ! . 
.מו־ח מײן םיר עןפאלט ;נפ .  - אממע איהר םיט גערעךט אללײן דאך האפ איך .

 שטעך־ אײן כןען וויא !שטאךבען איהר פאר מינוטען אײגיגע שטײן חוה מיט
.ליגען זאגען םענש »יענךער . .גםיםה ךער פאר אינטריגעפ פיהרען ,

-שטײן חוה גיט איז ;עגע ,געשטאךפען ניט איז ;ענע —  איז :ענע ,
.פליטץ סארא הייםט זיא ,אקטריפע אײן .  אויך האט מײדעל ךיא אוג .

.טעאטער אין מאל אײניגע נעישפילט
 העלישע אזא , לןאפף פאךן האלטענריג זיך לעאן ישךײט !א א —
.געעןפילט מיר מיט מען האט כןאמעדיע .  איןז וועלכע ,מייךיל ךיא אונ ,

 פלעג איןד וועלכע א־ויף ,קרסען אונ אומארמען פאטער טרײער אלם פלעג
 — »האךץ םײן ניםען אױם פלעג איף װעלכע פאר ,פרײךעצטרערק גיפען פאר
.פלייש אונ פלוט ם״ן ניט ,אפרעמדע איז .  וועלכע ,פעטריגערין אײנע .

.געלאכט או־ים מיך האט .  אי־נ אהנער מיר אייף וואךף גאט! א .
!מיןל צעךשמעטער

,געלאפען צו איז אהרן ,פיס ךיא אױף שאטײען גענומען זיןז האט ער
 ׳ בלײך שךעקליןד געװען איז לעאן . מרעפלע אין געזעטצט אוועק איהם האט
 גענומען איהם האט אהרן ,דופאם האאר דיא ,גענלאטישט ים1א אויגען ךיא

 .פיויזע אײנע װאר עס .זיך צו עטװאם געקומען איז ער .װאםער מיט שפןיטצען
 ךיא איהם פון האט ,געזעםען איז אהרן .שטילל געװאךען איז ציממער אין

.געלאזען אךאב ניט אויגען
:שטיטםע צ־טעךענךע אבער אשוואכע מיט לעאן זאגט !אהרן ר׳ —

. פךע;ט עס :זיך טהוט דארטען װאם זעהט ,האךץ מיין יף1א ־שנײךט .  עס .
.פלאלןערט . . נרױזט עס . . .ישטיךמט עס . .  אין צעךשפרינגט האךץ דאס .

.מיר . .אבאאם איז נעהיךען מײנע אין . .  דיא מיר טהוט ,אהךן ר׳ .
.געפעלליג״קײט . .ציקטער. אץ אלײן מיר לאזט . .האבען רוהע םוז איך .

.םעקונדע ״קײנע אןטרעטען ניט אײך פון וועל איך — .  אײןז מוז איך .
 ווןןר אױף שפאסאבנע זײט איהר .שװאךצאןפעל.. מיין .װיא היטען
.װאם ווײםט

,צוזיןזאװאלטער איךךארףהאפען ,לעאן זאגט ,נעךעכט זײט איהר —
 וואלט ,קאזליצקען פײא םיר מיט געװען װאילט איהר אז . קץד לײן(אל דויא
.געלעפט. היום עד נאך עלעтפױ מיין  אין מיר טיט געווען וואלט איהר אז .

.צרות איצטיגע צו קומען ניט איך וואלט ,מאלהע . .

אײן!;*־* איהר װעךט ,פעוועגונג אין קומט איהר אז ,ךילטיג איז עם —
..זיך . .גא;צען אין זיך פעךליךט איהר . . ׳ .
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ע—  אױגען אפענע האט אמענשען,װאם זי־ בײא האבען אימער מרז איך ׳;
. פעךשטא^ד אגעזו;ךען »ינ . .נײטיג ניט ?זיר שוין איז איצטער נאר . .  איןד .

.מײנעצרות צו אסוף זײן װעט באלד לעבען אױבער ניט װעלךעםאודאר . . 
 ךאסאללעפ איהר האט אזוי וויא מיר צײלט ער אונ וואםער אביםל מיר גיט
.גא^גען דער

 גענוטע; איהם האט אונ וואםער אביםעל געגעבען איהם האט שטײנפעלד אהרן
 - )אהשד( אפערראכט וועהןט דער איהם אין האבען זאכען עךציילען,וועלכע

 ארוים אפטעם איהר געװען געפעלען ניט מיר אין ,ער זאנט ,זאןז ;,יךםטע ךיא
 ?לע?ט מען אז ;װאוהין געװאוקט ניט האט מען אונ היים דער פון פאהךען

 ׳ זוכען פלענט אונ ,אפױינרין צו פאהרט זיא אז ,זאנען זיא פלעגט ,פרענען איהר
 ׳ געװארען געפעלעז ניט מיר איז צוױיטען .דעם װעגען רײדען ווײניגער װאם
 ׳י געלד מאנען צעטלעך מיט אונ וועכםלען טיט קומען אפט פלעןט מען וואפ
 ,געטאן אקוק האב איך . פךיזנײעט אללע זייא האט מאךפען ךאם ■אונ
̂לייכע פאר מאנען פלעגט אײנער אז  דאװיערענאםט נןיין האט אונ פעךןאגען ?ג
 ׳ געךאנקעז ךעם אױף געפיהיט אריױף מיך האט ךאפ ,ניטגעהאט ז״א פ־ן
 זיץ זאלען ?יפ ,ניט לױנט ̂עם וועלכע אץ ,אינטריגע אײן איז ךא אז

 איןד .וועוין או־יםגעהאלטען ניט כןען ;ים װײלע ,פעמאנען פיל פערמישט
 מאלהע, אין פאהרען אריבער זאל איך נייטיג איז ״עם אז געפונען האב

 פאהרען אװעק ךעפ פאר .איז געהעךיג וויא איזםלעךעווען זאןד ךיא ראךטען
 הין װאו ,שפיךען נאך זאל ;יר מרקופען, זון מײן געהײםען איף האב
 צױא אןט יענעם אין זעהען .ער זאל מיגליך איז .;יס אויב אונ ,פאהךט זיא

 ךיא.עךםטע איןז האב ,מאלהע אין געקומען בין איןי וויא .אנןװאטיר ךינגען
 חוה פעלםײגטע ךיא װאו שכנים׳ דיא בײא פרעגען נאך נענומען זאך

 ,אײנעס בײא פרענען צוא געטראפען זיך האט מיר . געװאוהנט האט שטײן
 געזאגט .יענער האט , ^אמפלאט ךעם אין פארמישט געווען איז וואס

 פעךאכט־, זיף־ האב איך . .עךצאהלט האט מאךכעז ךאם וויא ,נא^יךליך
קם אין אםפראװקע מאכען גאי ךאךף .מען  יענעם איז צי־ מאן קברות־ פרן פ̂י
 האב דאפ ,שטײן חוה נאמען ךעם מיט ;ע;צימער1אפר נעשטאךבען .טאג
 מיר איז ךא .אקאזעט ניט נאמען אזא זיך האט ?גם אונ נעטאן איך

 נאבפרעגען גענומען נאכדעם האב איך ;טאג ווייא נןלאר זאך ריא געװארען
 זײא אז ױענטפעךט יענע האבען ,הויז יענער פון שכנים אנדערע ײא3

 אין נאר האט אזעלכע אוג ,אטאכטער מיט שטײן חוה .קײנע ניט כןענען
 ,ווײטער ;גר זאגט , אהײם נעקומען בין איך וןיא .געװאודונט ניט הױז יעגעם

 זיא הין װאו ׳ ךעךגאנגען האט ̂ער אז ,ערצײילטז מרקום מיין מיר האט
 ,אהויף אויף ארוף איז זיא וויא ,געזעהען האט ,ער ׳ אפט דאם פאהךט

 ךא װער :געפרעגט נאך האט .ער .אשאלקע איויף געגאיעען איז'ארוף
 אלטער אײן פעךװאו־נט כואלפע אײן אז געזא?ט איהם ימען האט / ויאול״גט
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ж,האלבען אנדער דעו אין אוג ; מענשען א$ט קוםען ,עם וועלכען צוא ־ 
 אין ,ער .,קװאךטיר אפען אוצעג;קעס האלט װעלכע ,אסןריסטען װאוהנט

 ניטא. איז צוא :געפרעגט האט אונ נןויסטין ךער צוא נענאנגען ארוף
 האט ערז אונ .געווען איז צימער אזא ? פעךמיטהען צוא צימער אפאךטעם

 ברעטער פון וואנר אךינע געהאט האט צימער ךיזעס .אבנעדונגען
 פון נןװארטיר פףסטינס ךיא געטײלט פאנא^ךער דאס האט וואנד ךיזע אונ

 / וואךט ;עדעס געהערט זיך האט װאנד ךיזע דוךך אונ ,אלטענס דעם
 ,נעכט .ןגטליכע גענעכטיגט דאךטען האט . גערעךט ךאךט האט םען וואס
 וויא .״עךפאהרען אלעס האט אונ גערעךט האבען זייא וואס , נעדןעךט דיאט
 נעפיהרט אוועק מיןד האט , ״עךצײלט אלעס מיר ״ער האט ,געקומען בין איך

 ניט מיך זאלען .יענע אײננעהילט גוט זיך האב איןי נאטיךליןד ,אהין
 פאלנאבט ׳ קוךץ .טאג גאנצען ךעם אןגעזעםען ךאךטען נין איך .ערכןענען

 ,קאמפלאטז זיי/גר פון צלענעם אלע קלײטען צוזאמען גענומען אהין זיך האבען
 ארוף איז .עם .לןלאר אױף אלעם ;ע־פאהוען איך האב ױיד ןײערע פון אונ

 זאל מען געווארען: איז געשפרעןי הוייפט דאס אונ ,רעבעקקע געקומען
 זאך ךיא אום ,יאזעפען כרט שידיץ־ װערין זאל עם ,אויס דולף זעסען

 * אבנאריזעיוען שװינךעל ךער זין־ װעט עסי אפילי אז ,פעסט ווערין זאל
.זיליערישטײן מאדאם פלײבען אימער זיא ןאל

 יאזעף אז ,געווען איז דאם א?ליק פאר װאם ׳ לעאן זאגט א —
 זיך װאלט מען אונ ,וועלען װאלט .ער אז ! שידוך דעם נעװעלט ניט האט

 זיך װעל איןי !נעווען װאלט .עס ביטער וויא ,חתונה דער נאך ?גלײיסען
 ךעם יף1א נאסטאיוועט האב איןד װאס ,איהם פאר טאג הײנטינען ׳שעמען
.ישידוןז .  אויסגעסעךט ישױן האט איהר אז ,ווײטער געװען איז וואס ׳.יע .
? גע־שפרעך ^א^צעם זי;ער

 וױיפ איך אז ,אבנאוועט זײא האי אונ זייא צוא אױין בין איןד —
. אלעס פון

? געװען איז וואס נוא —
.גע־שוויגען האבען זײא — . צישראקען זעהר געװאךען זןינען זײא .
? געטאן האט וואס רעבעקקא אוג —
 זיא האט ךעם נאןד ;געזיכט ךאש פאךדעכןט שאנדע פאר האט זיא —
. וױינען גענומען

 איך וואס איהר ווײקט :לעאן אגטזז ,־ד>ת םיך יאםעירט זיא א —
.לײד מיט זעהר איהר םיט האג איך ? 'שטײנפעלד הערר ,זאגען אײך וועל . . 
.איהר פאר האךץ מײן מיר ױיםט עם .  װיא גערופען מיןי ךאך האט זיא .

.פאטער מאל פיל . .נעקוסט הײס מיך האט . .  גלרקליף געפונען זיך ך»אט .
.אפאטער פאר מיןד האט זיא וואס . .געליפט * מיך האט זיא . .  איהר .
;לטװאכ׳ אײן געװען איז .עס אבער ; פאלש געװען איז ילם ; זאגען \ועט
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אמת )ח״ג( בהן דער



 האט פאטעו״/ איהךען אלם נעליגיט ניט מיך זיא האט :דעךינען אויך אמת
 געווען נעוױם מיר איז זיא .־... וואהלטהאטער איהרען אלש געלי?ט מיך זיא

.געטאן איהר האפ איך וואם , גוטעש אללעש פאר ךאננןיאר .  אלזא .
.לןנד( אײגען אײן פאר )רעכגען אדאפטירען איהר װעלען איך וואליט . . 
 איהר האפען גיט שויין נןען איך אונ ניטא איז טאשטער וויךכןלישע מיינע

.געפינען צו יעמאלש . .פושט מיר איז הארץ מיין . .  האבען מוז איך .
..קיצד מ׳־ין פאר רעשנען זיך זיא לאז ,אקינד .  צוךיק רופען איהר וויל אין־ .

 דא אפרעמדע מיר איז זיא אז געשען פאר זיא וועט צײט דער מיט אונ
 פערצײהןגן איהר װיל איןד .אײנענלןנד אײן וויא ?ןרײא בלײבען מיר מעט
ניטפערלירען... ךיזעןטךאפט ינןען איך אבער פאשטופאק... ,עךםטען <{יהר

 װאלט ךאפ :שטײנפעלד זאגט ,לעאן ליבער ,גערעקט זייט איהר —
 זאגען צו אײןד געצװאונגען בין איך ! וױיא אוי אבער ;געװען רעשט זעהר

.איז זיא קינד ױעמעש ; • אײן,ענ;קעל זעלדינש שלב איז זיא .
. פיל צו איז דאש אא :געישױען אוים לעאן האט !א א —

;א;צע דעי פון אויפטה^ער נאנצער ךער נעװען דאש איז ער —
. אינטריגע
 איצטער :הענד ךיא מיט אפאט׳ש לעאן גיט !פאללען פאר , נוא —

. !געװאיען פאךלאישען אוייך פונק לעצטער ךיזער איז  איז לעבען מיין .
. י אויס . ♦ !האלטען אויפ ניט דאפ וועל איך . ..

 הענד ךיא מיט געזיקט דאש דעלןט פאר האט שטילל געררארען איז ער
 געוױינט אויך האט אהרן . אלןלײן.קינד װיא געווײנט פאנאגרער זיןי האט אונ

. איהם אויף ל^קענדיג
 האט דעם נאןר .מיגוט אצװאנצינ בײא געזעשען אזוא זײנען זײא

 אונ ?יממער איבערין לויפען געגומען האט ,האשטיג געטאן אשאפ לעאן זיך
: שרײט אונ װאוטה גרויש אין

 מיך אוי?געהערט ניט נאך האט פײנד בלוט מיין זעלדין דער —
בלוטיגע אזא איבען אוים ?יך אויף נעוועלט נאף האט אונ !פעך־פאלגען צו

זײנעם׳ אויף געלט מיין אונ האךץ מיין גישען אויש זאל אין־ :ראשע
. !א.קינד . . !שװײנען ניט ךאס װעל איך . .  װאזבוזדײען ךא מוז איך .

. !אײעלא . . !טוךמע אין װעךין פערשװאךצט מיר בײא מוז ער . .  שלץ .
. ! אךװא_קאט אײן נאך אליבער איך שיק . .

 צו איהם אום לאקײא ךער ארײן זאל щ אנקליננען נעוועלט האט ער
.1 זאגט אונ געהאלטען אב איהם האט אהרן נאר אדװאקאט ןײן נאך ש;קען

 געשטראנ־ט גענוג ישוין איז .ער ,נאקאזעװען ניט איהם ךאךפט איהר —
 / נעזעהען יש1א האט ?זר וויא זעתען איהם וואלט איהר נעשילטע דער פון

 אויך איהם איהר װאלט — ,פלאך װראס געחאפט זײא האב איך בישעת
. בעדױעךין
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יע )ח״ג( כהן דער



 )אוגךיןענע נעוױסענסביםסע זײנע :לעאן זאגט ,גלױב איןי ,יעז —
 ניט ךאס ךאךף ערי ,נאקאזאניע נרעסטע ךיא איהם פאר איז סאוועסטי(

. לעבען ארי?ער נןעגען
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.16
♦ טאכנטער רע?טע ךיא

 איז .ער ,טראנען אריבער געקענט ניט לעאן האט אודאר ךעם
 זעהר נעךװענפיבער אײן אין געפאללען ארײן איז ,נןיא^ק זעהר געײאײען

. געליטטען 'שרעקליך האט .ער , ־אשטךײגגען
 האט שטײנפעלד אהרן .כןראגק װאכען ךרײא אפגעלעגען איז ;נר

 האט /יר ,סעקונדע אײן או־יף אבגעטרעטען גיט צימער פין איהם ײא3-
 גאנצענע זיטצען פלעגט ,?רודער טױיעםטער ךער וױא געפפלע;ט איהם
 האבען ך^טורים ךיא ,געפאהךליך גערוען איז לעאן .איהם בײא וואןד גע?ט

 ציא ראמיט איז אז , געזא^ט האט לעאן .האפגוננ שװאבע ,גענעבען
 לןװאלפאלעס אזא ״ער ,ישווער צוא איהם ®אר איז לעבען זײן ,פךיךען
 אהרן געלד אסומע דערלאנ$ט האט .ער אז .אויסהאלטען ניט לעבק

 דעךלאנגט איהם .ער האט ׳ לײט ארעמע טהײלען צ־א ןאל ,שטײנפעלד
:זא?ט אונ רוביל טיױזענד צוױיא נאך

 צװײא .דיזע אװעק טראגט ,אהרן ר׳ ליבער ,אייןי בעט איך —
איך טאבטער; גערופען האב איך װעלכע מאךכען יענעם תביל טויזענד

פערװאונדעט איז האךץ מײן ,אפשלאגען ניט מיר זאלט איהר אייןו בעט
.זע־ר מין־ יאמערט זיא < איהר וועגען .  געגעבען טעג פילע מיר האט זיא .

 פיהל איןד פאךזיסט... מיר שטונדען ?יטעךע מאגכע האט זיא .טרײקט׳
 מײן פון לאסט אנרויםע אראפ װעט גוטעס, טאן איהר װעל איך אז

.הערצען ; ליןלןליך ניט זיא לאז .  אגוטע טראגען זיא לאז אונ זיין א̂ו
מיר. וועגען ןנראינגעףוננ
 װאס ,ךעכט זעהר איז עש אז געפונען האט שטײנפעלד אהרן

 אוועק איהר האט אונ געלד ךאס גענומען האט .וואהלטהאט ךיזע טהוט
 ךער װיא ,לאגע טרו־יעריגע אזעהר אין געפונען זיא האט .ער ..נעטךאגען

 געבעטען: איהם האט צפורה( )אדער זעפירע .פאךשטעלען זיך .קען לעזער
לייך גיט איז צוא איהם וויל ;יא , איהם צוא צולאזען איהר זאל מען מ̂א

)ןער־ דאס איהר האט ?גר .שטאךבען דין פאר פעךצײהוננ אום בעטען
 איהם נאןד איז זיא ,געגאנגען ארויס איז ;נר .פרעגען צוא שפראכען

;?־כגעגאיגען ח״ג כחן/ )דער



 איז הױז זילכעלישטײנם בײא וואאל. אײקען מיט פעךהילט גאמענאנגען
 ?אלד .״ענטפער אײן נעוואךט האט ארג ,גאם אפען שטײן געפליןעז זיא
 הןען זיא נעטאן אװאונק איהר האט שטײגפעלד געגאננען ארױס איז

• געהן ארײן
• געלעגען איז וואו>נר ,צימער זיין אין געפיהךט אריין איהר האט

 / קראנכןענװאהטער ךען נעשילןט ארויס האט אהרן .דאפײא וואר נןײנער
 .ש;ענירק ניט זיך זאל זיא אים ,צימער אזײטיגען אין אליין איז אלײן ?נר

 ,ען(גקראנר דעם *אויף געטאן אקוק האט ,צימער אין אויין איז זיא וױא
 איז ,יבעט צום נעלאפען צוא זיא איז ,בעט צוא געלעגען איז וועלכער
 האט לעאן .געוױינט פאנאנדער ביטער זין־ האט ,קנ;ע: דיא אויף געפאלען

 װעלכע״זיא ,האנד זײן אויסנעישטעלט איהר האט געקיקט םילד איהר אױף
טרעיען איהרע מיט פעפײכטען אוג קוסען הײם גענומען האט

 צװ־ופען דיך מאל לעטןיטען צום מיר ?גךלױב זיא: זאגט פאפא! —
.פאפא . .מיר פעךצײהע ךיןי בעט איך . . .מיר.י פעלצײהע י ! .  איך .

. ־. ךיר געגען נעזינך־יגט האב איך מוךה( גײן )איןד נעשטעהע מענשען .
.פעלפיהלט מיך האגען .  פעךשטאנק ניט האב קינד ױננעס אלס איך אוג ;

גיבט ?גם :גערעכי^ט אבער מיך האב איןי .איזט זינדע מײנע גריויס וויא
איך האב ,נ־ןנדער פלעטדע אדאפטירען וןעלבע ,מעגשען גוטע דאך

. קינד אךאפטיךטעם ךײן פאר גערעכשט יך1א מיןו .  , ךיר צױא ליבע מײגע .
.זאגנע ךיא וויא רײן איז פאפא .  וויךכןליכען אײנען וויא ךיך ליב איןל .

.פאטער . .געטאן גוטעס פיל מיר האקוט דוא דען . .  מיין ביזט תא .
; װאהלטהאטער .  ציא געװען איטער מיר איז בעטראנען שאנךליכעס מיין .

.לאםט . .געהיימניפ גאנצע ךיא געװעלט.ענטדעכןען ךיר אלײן האב איך . . . 
. מיר פערצײהע ! מיר פעךצײהע . . לויפען תיפף נאך געװעלט האב איך !

וועט מען ,געפילבטעט האב איך נאר , פעךצײהונג א־ם פעטען אהער
מ״ז בעװײנען אלט אײן אױף נעפליפען איך בין זא ,צולאזען ניט מיך

. שינןזאל טרוי^ריגעס .  ^לאינעלט זיך האםט חא אז ,פאפא , ;עטצט נאר .
 אויפגעאטיסט פױיא איך האפ זא ,מתנה דײן געש;קט מיר האסט אונ מיר אן

 געפליפען גאך איז קױיהײט אמאליגער דײנער פו;ק אײן אז ,געפיהלט האפ איך
 אוג ׳ פאפא ,*אחער לויפען צוא נעקומק איך פין אט ׳ דועלצען מײנעם אין

.היר פערצײהסט דוא אז ,זאגען מיר ױעסט רוא ביז טלעטען אפ ניט וועל

.זיך שטעל , טאכטער סײן ,ךיף פערצײהע איך —
שטעל- זיך זיא זאגט !פאטער ליפער ריר אדאנק !דיר אדא^ק א—

 געטאן אקיס איהר האט אונ זיך צו געטאן אציהע איהר האט ער .לענדיג
 איז געלויפט : זאנט אונ צוױק געקוםט הײס איהם האט זיא .שטעיין אפען
.ריהיג מיר איז הערץ מײן ! נאטט
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.טהיר אין אנגענןלאפט האט ןמגן
 איך װעל . מיןז נעדייגק אונ ער זאגט ,טאבטער מיין ;עטצט׳ גײא—

 ש.״ין שטײט ,שטארבען איןי ררעל אונ ,פעךגעסען ניט דיך איך מעל > לעבען
 ,■;שטיטצע איקמער ךיך זאל ױרש מײן יאזעף אז פאךישריבען צואה מײן אין
♦ פערלאנגען וועסט דוא ווען

 איהר מיט פעךדעכןט זיך האט ,האנד אין געטאן אקופ איהם האט זיא
 איהם האט , קטער:ךא ךער אױין איז עם .געגאנגען ארוים איז אונ װאאל

 / װערן נעזונט וועט ער אז ,האפפנינג נעגעפען האט ,בעםער איז ער געפונען
 אן .נוכיידע פאר זיך אױםער וואר , שויין זיף פערישטייט ,שטײנפעלד אהרן
 : שטײנפעלד אהרן צו לעאן זאגט ,נעגאננען אוועק געװען איז דאלןטער ךער
 דא איז זיא װאם ,מוטה צו ניט זעהר מיןד פיהל איך ? אײך געפעלט וױא

 נעפיהלט האפ איך וועלבע , רײד איהרע ;פעלעבט גאנץ מיך האט נעװען
 איןד וואלט איצטער .געגעבען כןרעפטען נ״ע מיר האבען ,העלצען פון געהן
 נאןז־ איך װאלט , טאכטער װירקליכע מײנע נעפינען צו האפפען כןענען נאר

.זלעבען הןענען
/ קומען אלײן װעט זיא רעכק איך .האפפט אונ זיך שטאתןט איהר—

 בײא זיין ;יט זיא וועט אײביג אז ,מען פאךיקזטײט דאם .נאר לעבט ?יא יפ1א
 איחר זיא װעט ,טרענען איהר פון ךאיפען זיך װעט זיא אז . אממע איהר
 זיא יב1א אונ ? פערשטײט איהר ,איז פאטער איהר ווער ,.עגטךעקען מוזען
 וועט — ׳ זאגען ניט איממער נאןי איהר וועט אונ געפיהללאז אזיוי זיין ןאלל

. זאגען געוויפ שטאלבען איהר פאר איהר זיא .  הערר , קומען מוז זיא .
.זילבערשטײן . .אללײן קומען ןיא׳װעט . . .זוכען ניט איהר דאךפט איהר .

. לעאן זאגט , געזעטצט ארײן זעעלע נײע אײן מיר האט איהר—
. הענ רעכטען אפען געפיהרט איטםער ?ויך האט פערשטאנד ליכטיגער אײער

 איממער איז לעאן אונ טענ אײנינע נאך נעלאפען פאראיבער איז עם
 ארוים קענעןז באלד ]אל ער , נערעכנט ישוין האט מען .בעםער נעווארען
. פאהרען

 , געישיכטע ךער פון עריױאוםט זיך האט ער וויא ,זילבערשטײן יאזעף
 ברודערפ ךעם אונ / נעריהךט העכםט איהם האט שקאנדאל דער אבצװאר

 עטוואפ געװען ער איז ווענען ךעםט פון —,נעקכײנקט זעהר איהם האט צךה
 כןענען ליפבען מײן איך װעל ׳געזא?ט יעטצטהאטעי אויךדערפון: כןאגטעט

 בין איך אונ , טרײא מיר בלײפט לעאן ברודער מיין , אוננעשטערט הײראטהען
 זײנער אין בעזובען געהן אפט ער ?לענט לעאן צו . זיכער גליק מײן מיט

 ניכט אומ געשיכטע ךיזער פון רײךען צו מײדען ים1א פלעגט אונ כןראנכןהייט
 / דעם פון רײדען צו אנפאגגען פלענט דיזער ווען . נךאגקען צ־ לעאנען
 צו ניט פלעגט אןנ געקפרעך זײער רי?טונג אנדער אײן נעבען ער פלעגט
.טױיםטען צו איהם זעהען נ־לענט א־נ ,עראיננעדוגג טרויעריגע ךיא צו לאזען
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.פו־יפוועכסעל טאגליכען אײנען געפיהךט ער האט געליבטע זײן מיט
 פאךטיע ךיא אױף איין װיללעגט מוטטער ךיא אז ,געשריפק איהם האט זיא
 .פערלאפוננ זײער פײערן מוטטער ךער מיט צוזאממק קומען װעט זיא אונ
 פיז האפען געדולד זײא מוזען ,אונװאהל עטװאם מ־טטער דיא איז ;עטצט נאר
.װערן געזונד וועט זיא

 צו ארויס שטאנדע אים נעװען לעאן שוין איז וואןד דריטטע דיא אויף
 אױף װײנען אױס זיך עלמין פית אפען פאהרען געוועלט האט ער ,פאהרען

 / ווײםען מיר וויא ךען ,ניטנעלאזען שטײנפעלד האטאיהם ,_קכר פרײדעלעס
 איהם אן האט ער אונ ,אישאטען וװא געהן נאך איהם נאןד פלעגט ער

 זײן געדולד נאןי מוז עס :געזאגט איהם האט ער ׳. טאן געכןענט ניט אטריט
• אײניגעיטעג

 װעט װאכע ךיזע אז ,געליפטע זײנע פון אפריף ערהאלטען האט יאזעף
 ארײן װעט זיא .נעזונד יעטצט שוין איז װעלכע ,מוטטער דער מיט קומען זיא

.אײנגעשטאנען גןריער איז זיא װאו ,יז1ה ג״אקט זעלבען דעם אין פאהרק

 מיט ךעם ווענען זיןד ױיךען צו דורןד פאךנײטיג געפונען האט יאזעף
.רוהיג גאנץ געפונען איהם האט , איהם צו אױין איז .פױער לעאנען

,אונפעכןאננט ניט ךיר איז ךאס ,איהם צו ״ער גט־זא ,בהדער ליפער—
.אפלה האפ איך אז

.אװאונדער מיט לעאן פרע^ט ? ר״נאים געווען שוין איז ךיר פײא—
ף א ט; -נ ? אן תנאים מאכען איך וועל אזיױי װיא ני ד  זיא נאר ך

 אוגזערע פײערין וועללען װאלט איך אוג ,קוטען וואך היינטיגע דאךף
 זאל ריטע ךײנער פון אז / גנרודער ליפער ,ךיך איך פעט — ׳ פעךלאפוגג

.זײן ניט היגדעךניסע נןינע
 ניט ,קעץ איף װאס ,אפאךט;ע אױף זײן מםהים איך כןען -וױאיאזױ

? פעו־לאננען מיר פון ךאס חא .קע^ט אזױ וויא ? ניט ווייס איך וואס אונ
ז ’ א  געפעללען ךיר זיא וועט ,זיכער איןי פין / זעהען איהר וועסט דוא -

 אונטער ניט גיפט װאס ,אשײנהײט אוג היויכגעבילךעטע אײנע איז דאס ,.זײן
צו אוג , ק .דער כאראקטער. פײנעם אײנעם מיט אקלוגע .זעדר ךער'

V זיא שטאממט וואנען פון ? זיא איז װער—
א אז  אונד מאראלישע פיל י1אז מיט פעגאפט איז וואס ,וועזען -

אהנע הע;ד פײדע מיט נעהמען צו מען דאךף ,איעענשאפטען ־פיהיזישע
. שטאםםט זיא וואנען פון צופרענען נאך . זיא ,נעזאגט האט זיא נאר .

. פאמילמנ אגרויסאךטיגע פון ־־שטאמטט
? וועלכע פון—י

 זיא אז ,הא^פע איך ^אר .געזאנט ניט נאןי ךאס מיר האט זיא—
. זאגען עױן זיא וועט איצטער קופען וועט
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. , זאגען נעװעלט ניט פליער זיא דואט וואפ—  נעהײמניםע ךיא א .
. גיט מאל רףן מיל נעפעללען
׳ געפעלען אללעם וועט דיר אז ,לעאן ,דיר בײא אבער ?רענ איך—

 ניט וועקט ? אײנװילליגק דוא וועםט — ,יחוס ךער אויןי פעלזאן ךיא אױך
? רעבעקקען געפינען װעפט דוא ביז װאךטען זאל איך פעךלאננען

 ישוין האף אין־ .פעךלאגגען ניט ךיר פון שױן איןד װעל דאם ,נײן—
.געפינען גיך אזױ איהר זאל אין־ ,ניט .  .. צוױננעך. ניט דיך װיל איןי .
.העלפען אױבעךםטער ךער ךיך לאז .  איז ״עפ ווען וועל איך אז אוג .

 'ש;קען צו איױןעךםטער דער מיר וועט ,■טאכטעל ךע?טע מײן נעפיגען
. ןעשעלטען איהר

ך אי  אקופ איהם יאזעף זא;ט , ?הדעו ליןער ,זעהל ךיןי דאנק -
 זעהען וועםט דוא אז אונ . או־יפגעבויט גלי־ק מײן איז איצטער .געבענדע

. אטרויםט זײן אויןי דיר פאר וועט ,לעאן ,איך האף ,̂ליכןליןי מיך
 ^איז.קיין לעטצט אז , פױידע פאללער לעאנען פון ארויס איז יאזעף

 אין טעג ךרײא גענאנגען פאךאיבער איז ״עם . ?ליק צו.זײן ניטא שטערוגג
 אז ,איהר פון אבךיף .ער כעקומט טאג ךליטען דעם אויף ^ךװאךטיגג .זיםער

 זאל .ער .ניט זיא װיים פאיעזד וועלכען מיט ;ארױם זיא פאהרט מארגק
 וויא ;לײןד אונ ,זיא פעךלא^ט י1אז ;װאלטען אויף ניט ױאגזאל אפען איהר

.נעבען צװויםען איהם זיא וועט ,קומען וועט זיא
 אײנינע ישוין איז ער״ .ערהאלט נוט גאנץ וואכע דיזע זיך האט לעאן

 האפ ..ער .שפאצירען 'שטײנפעלד אהרן מיט געפאהרען יס1אר געווען מאל
 ניט איממער האט אהרן אונ ,.עלמין בית אפען פאהךען געוועלט טאג אללע

ע אם ע;דליך .געלאזען צו ד  אלום וואכען דױיא אין < הײםט דאם ,װאכע ^
̂ר זינר  זײא אונ נאבגעבען 'שטײנפעלד אהרן האט , געווארען הןלאגק איז .

 וואר щ .?גלמין בית אפען זײן.קארעטע אין געפאהרען אוועק בײדע זײנען
 האט זאננע דיא ,שײן וואל װעטטער דאש ,מאךגענם ךעם אוהרי צעהען

 .עך- וואר לופט דיא ,פריהלי^נ אנפא^ג 'שוין װאר עם .העךליך געשײגט
 צוךיק איהם זיך האגיען .עס וויא ,געפיהלט זיןי האט לעאן ׳ קוױקענד

 צו פלײליך געװען.אזז־י איהם איז щ ,כןראפטען ױגענךליכע דיא געקעהרט
 דיא גענאשפען האט .ער בשעת ,יאהרען אמאליגע ךיא וויא אזוי ,מוטה

 געפרענט אללײן זיך האט .ער .זאממען צו פרײדעלן מיט ליבע פון וואטע
 איז .,ער ? פרײליך אזוי הײנט איך כין װאפ ? מיר מיט ךא זיך טהוט וואם
 געפאללען אתיף איז / .קבר פױידעלעם איויף װאם ,מײ^ךיל דעם יאין אױין
 אבער זיך האט щ ;אגעװײן אין ברעבען אוים געוועלט האט ,.קבר דעם אויף
 געטךאפען. ניע גאף איהם זיןד האט דאם .בעווידען ניט טלעלין טראפפען אײן

 אין פעךזונגןען טיהר אין געשטאנען ווײלע ךער איז שטײגפעלד אהו־ן
. פעךגאנגענהײט ךער נעדאנקען
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 פריידעלס פאר כןניע דיא אויף מינוטען אײניגע נעישטאנען איז לעאן
 איהם. זאל .ער ,גאטט געבעטען ד,אט , געזיכט ךאס ןענןט פאר האט ,.קבר

 !ײן געפען אוועק איהם זאלל ״ער ,.עלטער דער צו טרױלוט זײן שײננןען
 נןאפף דיא אױפנעהײבען האט ,איויפנעשטאנען /גר איז ךעם נאך .טאכטער

 לינרןערי ךער צוא נאכהער ,הא;ד רעכטער ךער צו פענםטער אין אמק ניט
.פרײרעלעי !הא :געשרײא אגוואלדיגען אין צוךיק האקטיג אטראט גיט הא;ה . . 

• ! פרײד־נלע . .
 אקיק גיט ,געטאן אשוידער געשרייא רעם פרן האט 'שטײנפעלד אהרן

 פאױן לעאנען געטאן אחאפ האט ;גר פוײדעלע! אגעשיײא או־יך גיט אונ
 בײךע שטײן געפליבען זייא זיינען או־ױם האכוטיג ביידע זײנען זייא , האנד
 אוג ציטעךט ,כלאם אםאךכען שטעהט זײא,ענטגעגען .פעו־שטיינעלט וויא
 מינוטען איינינע געשטאנען אזוא זײנען זייא .טרערין מיט פול אויגען ךיא

 . .קארטיגא שזיװ^יא ךיהךעגד אײנע װאר щ .ךיידען צוא אוואךט אהנע
? פױילין ליבעס איהר ז_ײט ױער :אהרן אב זיך רו?ט ענדליך

 .ענטפעךט ,.קבר מוטעךפ מײן יף1א ײיינען געקומען דא ?ין איך —
. שטיטםע ציטטערענדע אונ אשטיללע מיט זיא

. !םיינע טאכטער — . . ! מיינע טאבטער . .  אגעשרײא לעאן האט .
4 אוסאלמענךיג הײם איהר געטאן

 אין געפאללען איז אונ געטאן אגעשרײא זיא האט ! מײנער פאטער —
• אגעװײן אין געניראכען אוים האט אונ ארמען זײנע

. ! מײנע טאבטער — . . !טאכטער םיינע מיױקליןז ביןט דוא . . .
 האלטעגדיג פעםט איהר שטימכוע אציטטעך^דע מיט /נר שרײט !ריבינקע מײגע

 ניט איהם פון איהר זאל מען ,פיךבטען װאלט ?יר וויא ,ארמען זײנע אין
 כײט תא אז ,זאנען וועלט גאגצע דיא קומען מעג ;עקצט :כײם?גן ארױם

.?לויבען ניט איך װעל ,מײנע ניט . א .  מוטטער דײנע פונקט ביזט ח
. ! פױידעלע . .מיינע ביזט דוא . . י מײנע .

 צוא ניט האט .קײגער ׳ עלמין בית דעם אויף געווען ניט איז ײנער(נ
 װאר יועלכער1 ,'שטײנפעלד אהרן אױםער םצענע ליהרענדע דיזע נעזעהען
 זײן װאפ ,נטציקט;עז העכסט וואו אונ םצענע ךיזער פון בעוןעןט העכ?ט

 געטרײםט שויןיזײן װעט אונ טאכטער ךעכטע ז.ײנע געפונען האט לעאן
 נואר דאם ,םצענע ליזע געזעהען צו האט אפעחאן נאך ./גלטער זײן א־ױף
 איהר זאל .ער ,אמצבה הינטער פערשטענןט זיך האט וועלבע ,שטײן חוה
 פאר- שטךענגע .קיינע איהר זאל ער נעפיךכטעט האט זיא ;זעהען רער ניט

 פון האט זיא װאפ ,פאםטופאק גרויזאםען; איהר פאר מאכען ניט וויךפע
 אײנ- שוין זיא האט מאל דעם . יאהר צוואנציג בטער־טא זײן גערויבט איהם

 אז , געװאוםט האט״שוין זיא פאטער.ז איהר צו קי־מען זאל ןיא < נעוױללןגט
זיא )ה״ג( כהן רער
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 דוךך געוואךען איז ליבע זיי^ר אמ זילבערשטײן יאזעף מיט זיך ליבט זיא
 :צואה איהר אין געשךיפען דאך האט פױידעלע אונ .צופאלל אזעלטענעש

 דעם מיט אט :גערעכינט זיא האט פיהרעך צוזאמען וועט גאט ,שײדען
 איצטער דאש איז .זיא .געפיהךט .זאממען צו זײא גאט ךאס האט צופאלל
 מיט אבגעמאנט האט ךיזע וןיא ,רעבעקקק מיט פאהרען צו נעקושען
 אז ,גערעכינט האןען זײא אונ , תנאים זי;עךע ךא פייערץ צו , יאזעפק

 פאך־ זיך גײן אללע זייא וועלען ,זײא צו קומען וועט יאזעף וויא נלײןי
 זיא וואס פאר ,פעלצײהוננ אום איהם בעטען אונ לעאנען פאר שטעללען

 , יאזעפען מיט זיך זעהען דעש פאר נאר ׳. געכןוועלט לאנג אזוי איד״ם האט
 / _קבר מוטעךם איהר אויף וױינען אוים אביסעל זיך געגאנגען רעבעקקא איז
 זיף זייא האבען אט . לעאן געװען צײט דער אין לאד3 איז ךא אוג
. געטךאפען ■ךא

 אייין רעבעקקע אונ לעאן זײנען ,איבעךראש^ג .עךקטער דער גאן־
 ארויף ערםט זייא זיינען דא ״ כןבר מוטעךס ךער אױף וואפ םױעױל אין

 אהרן .געווײגט צײט אלאננע האגען אונ נןנר פר״דעלעס אריף •}עפאלען
 ,נאםטאױועט /נר האט ,פיל צוא איז דאם אז ,געזעהען דזאט שטײנפעלד

 ׳שוױריגלןיט מיט זײא האט זגר .?גרהאלען זיך־ ,אהײם פאהרען זאלען זײא
 זיןד האבען ,עלמין בית פון ארויפ זײנען זייא .נןבלים ךיא פון אבגעריסען
 פון ארוים איויך ;עמאלט איז שטײן חוה .נןאךעטע לעאנם אין געזעטצט

 איהר האט לעאן ,איזװאםציק איהר יף1א געזעטצט זיך האט אונ .עלמין בית
.רעבעקקען נערעךט אויפ האט .ער ,.ךערקענט  איהם האט זיא װאס פאר ,

̂ר ,פאךגעשטעלט ניט חוהען  < איהר פעלצײהט; .ער אז ,געזאגט האט .
 איהר האט אונ ,צואה פרײדעלעפ рп מקיים נעמוזט ךאןד האט זיא .ווײלע

 נאך האט זיא ._קארעטע אין זײא מיט זעטצען יןד1א זיף־ זאל זיא נעכעטען
.לעאנען צוא נעפאהרען אוועק פיר אלע דינען זייא אונ ,געגעכען

 צימער אפאלטעם אײן אנגעװיזען ערי האט רעבעקקען אונ חוהען
 ,װאהנוננ אפארטע אײנע איהר פאר מאכען צורעכט וועט מען ביז דעךוױילע

 נאר ;טיאכטער פאלשע ךיא פאר אזעלכע געווען שוין ןאך איז ,עם חאטם
 ;עטצט .געישפאק איהרען נאך טאכען זיך זאל דיזע אז גערעבינט האט

 ז.ײגע פאךשטעלק איהם קוטען זאל יאזעף נײטינ איז גערעבינט ,ער ךןאט
 דיא טאן איהם זאל שטײנפעלד אהרן נעפעטען האט ̂ער -טאבטער;

עפאליגכןײט  גלײך קומען מוז ,ער ,אבטרעטען ניט אונ איהם צוא געהן אכײן ̂-
 לאקײא ךעם וױילע / לאקײ נןײן גיט ער״ שילןט פאר ךער אונ ;איהם מיט

 איז איהם אונ (ט5נא פאר קומען .ערםט כןען איג פאלגען ניט /נר לועט
.נעגאנגען ארויס איז אהרן .קופען אױין שוין דונןא זאל ערז נײטינ

 ניט נאך איז פרײדע םײנע פון ^אם ךיא :זיף פאר לעאן ט:זאנ א -
פול )ח׳׳ג( כהן דער
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 נימ שטער _קײן איהם וועל איןי אז ,$עלשפלא;ען איהם האב איןז .&ול
 מי?ע האבען וועל איןד ,וויםען װאלט איך אז .שיחך זיין אין זײן

 װעמען וױיםט ווער .פעלשפלעכען ניט דאס איהם איןי װאלט ,טאבטער
 ניט יענע דאך איז ד־עלווײלע נאר .^עכןליבען אוים ךאךטען זיןי האט ״על

 «פאךגעשטעלט ניט נאך איהר מיל האט ווײלע״על , איך וױיפ ךאם ,^עקרמען
 ,איך האף' ,ךעחעהען ךיזע וועט ;נל אז ,אהעל קומען ,ער װעט איצטעל

 אקינר פױידעלעם ךאך איז זיא ;וועלען ניט אנדערע _קײן שלין עלי יועט
 פעל־ ניט נאך איז האפגונג םיינע נוא מוטעל. איהר אין געראטען איז זיא

 ךאס רואם ׳;ענע פאל געפעלען מעהר איהם מעט ךיזע אױב אונ .לארען
• בעפליליגען ענעיי מיל װעלען ניט צוױיפעל מיל.קײן ײא3 איז

 ;עמאלט >נל האט ,יאזעפען צוא אױין איז שטײנפעלד אהרן ווען
 ךיא בעקומען ןעהאט שוין האט ךען,ער ,טואלעט ןיץ געמאבט צורעכט

 ךא זיך האט אונ ,אננעפאהלק שוין איז געליןטע זיין אז נאלליכט
 װיייט ?נלםטען ךעם איהל אבישטאטען פאהלען צוא צוגענןליבען איצטער

 > געזאגט איהם האט אהרן .בלודעל פאלין >ןאל'שטעלען איהל נאלהעל אונ
 אפאךנעהטען דואט ;גל ,איהם צוא קומען אלײן זאל ̂על , איהם בעט לעאן אז

 צוא נעאיילט זיך האט עלי ךען / געהן געוועלט ניט האט יאזעף .גאםט
 • אלום אשטלנךע אין קומען ױעט ש־ נעזאגט האט ^ל ;יט1בל זײנעל
 ,געהן שוין איהם מיט מוז .על :אבגעלאזען ניט אבעל איהם האט אהלן

 געטוןט האט יאזעף .שפאטעל אןישטאטען ?נל וועט װיזיט יענעם אונ
 אין אלײן !ײנען זײא / לעאנען צוא אװעק בײרע זײנען זייא .נאכנעבען

.אלײן יעטצט געװען איז ;נל װאו ,זײןי.קאכינעט

אג איך :מינע אפלײליכע מיט לעאן איהם צוא זאגט ,יאזעף —  ה
.?שולה אפלײליכע צוזאגען אן ךיל .  נעפונען האב איך :טוב מזל םיל זאנ .

. לעבעקקען טאפטעל ,לעפטע מײגע
א העלענדיג אצוטיקטעל געװאלק איז יאזעף  ״ער .וןעלטעל ך

 אלע ! םציאות װײלע אלע דאס זיך טלעפט איהם וויא : זיך בײא טלאכט
̂ל געפינט ווײלע .אטא?טעל.י . .  נעהטען װײטעל איצטעל מיל וועט ״על .
.העלין ניט איהם װעל איך גאל ;איהל הײלאטהען צו אקאפף דוךען

 1 אננענעהם ניט איז דיל :לעאן זא?ט ? דוא שװײגסט וואפ ,יאזעף —
? פױילע אזא האב איך אן

 האפ איך גאל ; יאזעף זאגט ,זײן א^גענעהם זעהל מיל וואלט עם—
. טאמעל לא1מ . . 

. ? לעלטע ךיא ניט זיא טאמעלגאיז— .  : לעאן אין^ער איהם האפט .
̂א וועלט לעל אויף צווײפעל שוין.קײן איז לא . . .הל,ינ זײא האט »יא .נ־יג

ד?י )ה״ג( כהן לער

— 279 —

7



 איך פןען אממע איהר חוהען אוג ? פעךשטײםט רוא אנבליק מוטטער ךער
* נעוויס דאןז

 דוא האסט ױאס נאר ;_קאלט יאזעף זאגט ,טיב מזל ךיר איף וויגיש נוא
 איהר־ מוז איןז אינ ,נעקומק שױן איז פלה מײן ? חפען צו מיןז נעאײלט זיך

.אװיזיט אב׳שטאטען נעהן
 .לעאן זאגט ,טאכטער מײן פאך^טעללען פךיער ךיר וויל איך ,נײן—
 ױײדיך געהמען צו װײטער מיר סיט ׳ לעאן , ניט םײנקטו פיללײכט—

? לייד אמאליגע ךיא
 דיר מיט וועל אץד נאר ;אשמײכעל מיט לעאן זאנט ? ניט וואם פאר—

 טיר• יײא שוין זיןז דוא וועסט ,זעהען איהר וועסט דוא אז ,רײךען ניט פיל
י • פעטען

 זײן הײנט מעג טא?טער דיין ; וייד פוםטע דיא , לעאן ,אױף הער—
.פערראטהען ניט יענע אין־ וועל ,עננעל אײן .  !...יענע הײלאטהען וועל איןד .
.וועלטען איןען/קעהוען זיך מעג ןגס

.האךצרױיטאנ גרוים אן מיר מאבסט דוא , יאזעף—

. ? שולךינ ףר איז ווער ,אן אללײן זיך דוא מאכסט האלצווייטאנ ךיא .
.מיר לאז . .נעהן שוין מוז איןז . . .מיר יף1א װארט ןיא .

 וועל ,אהער געהן ארײן שױן וועט זיא ,לעאן זאגט ,אוױילע װאלט—
.פאךשטעללען איהר ךיר אין־

 דאךפען דא וועל איך ,רעכט דאמען דיא םיט אטץיבען זיןד װעט דא—
 טיר איז דאם ;וױ^טערוננ דער פאן פלאפלען אונ שטונךק צוױיא אפזיטצען

.אונערטרעגליך
 פאר איז גענעהמען דין , רײד יאזעפס פון בעשטילצט געווען איז לעאן

 ?כײדענ־ זײן אין טראפפען אגאל נעכען אױין וואלט ער װיא ,געווען איהם
 אריף כעס פון אונ פערדױום פון בעוועגט העכםט געזעסען איז ער .בעבער

. יאזעפען
מיט. .צו איטמער נאך איהם האלט לעאן אונ נעהן צו זיןד לײסט יאזעף

.רעבעקקע פעוױזען זיך האט עפ ,טהיר ךיא זיןד עפינט אמאל

.אוסאךמענךינ איהר יאזעף גיט.אגעשרייא ! איך זעה וועמען !הא—
 זײא אונ ׳ ארמען זײגע אץ פאללע^דיג אגעשר״א זיא ניט !יאזעף מײן—

. קוסען גענומען ביידע זיןז דזאבען

מיט, םצענע דער אויןז קוקט ̂ער , פערבליפט ישטײן געבליפען איז לעאן
.אויגען נעגלא^שטע אױס

? קינךער ,אײןי מיט ךא זיך טהוט וואס—
אט ̂ח״ג( כהן דער
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 ׳ ךיר האפ איך װאס ,געליפטע מײנע ,פוױט מײנע דאןי איז ךאס אט—
.יאזעף דאגט ,ןעזאנט

 מיר האסט דוא אונ ,איהר מיט נעקענט ישוין זיןד האסט דוא ? װיא—
! ניטגעזאגט

 העךךן פין איך אז , געװאוסט ניט האט ער ,רעפעקקע זאגט ,פאפא—
.אטאכטער זילפערישטײנס לעאן

 1 אײגענשאפטען איהרע אין ןעךליבט זיך האב איןר יאזעף זאגט ,לעאן—
.שטאןן?וט זיא וואנען פון ,איז זיא ווער װיססק צו אהנע .  װאס : גא?זט א .
 ניכטע)פלימעגיצע( מײנע מיט געליפט זיןד האפ איך !צופאל אגליקליכער פאר

!! פױירע פאר יס1א ניט האלט איןד א
 זיך האט ,.קינדער םײנע , איהר : ענטצי״קען מיט לעאן זאגט א—

.נעליפט . .צ״אממען לעפק אייער פעךפינךען וױלט איהר . .  ךאך איז ךאס .
 שטרעקנדיג אויס ער שױיט ,-מײנע .קינדער , קוסט .װאוניש הײליגסטעד §יין
!ז״אממען צו אללע אומארמען זיף לאמיר קומט ,אךמען ךיא

 האפען זײא ,אךמען דיא אין געפאלען אידט זנינען רעכעקקע אוג יאזעף
.נעקיםט הייס אונ אומגעלןלאממערט פעפט ךױיא אללע זיןז

, לעאן זא;ט פרײנד, אינניגםטער מײן !?רײגד טרײער מײן אהרן׳—
 , קומט ,צייטען שווערע מיינע אין זאממען צו מיר מיט געליטען האט איהר

!פרײלע מײן אן טה״ל איין נעהמט
 אונ נרופפע דער אן אנגערןלאממערט יך1א זיך האט 'שטײנפעלד אהרן

.געקוםט זײא מיט זיך האט
 יאזעף ,חוהען מיט געקוקט יאזעף אונ רעפעקקע זיך האט הער נאך

 היפשע אזא אויפגעהאךעוןעט איהם פאר האט זיא װאם נעךאנכןט איהר ך<אט
. ?רױט

 פאמעשטעלט איהר האט ער :. פרויא לעאנס געקומען אױין איז עס
 .אמוטטער וויא פעהאנדעלט איהר האט וועלכע ,אממע איהר מיט טאבטער זײנע
.געקוםט זײא מיט זיך האט ךיזע

 זיך זייא האפען װיא :פראגען אויף פכאנען אננעפאעען זיך האט דא
 לעאן .צײט גאנצער דער אונטער פאקסירט ^יא םיט האט װאם ? פעקענט

 אללע אל 'פךיהישטיק נאך פלײפען זאלל עךצאהלונגק אללע ךיא געזאגט האט
.איפעךראשונגען זײעךע פון יפרהאלט האפען זיך וועלען

 ךאךט , צימםער ישפײזע אין אנװעדענדען אללע געלאדען האט מען
 גע- אונ נעגעסען האט מען ;אךטיג גרויס אפריהשטיק םערוויךט שאן ןואר

 וױא געשיכטע איהר דערצײלט חוה האט נאכהער .נעמיטהליך זעהר ^ותנכןען
ק ערציילען גענומען יאזעף האט נאבךעם .רעפעקקען ערצױגען ןיאיהאט  ז

נעשיכטע )ח׳׳ג( כחן דער
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 אזוי וויא אונ רעבעקקען מיט בענןא^ט געװארען איז ער אזױ וויא ןעשיכטע
.ענטשטאגךען איז ליבע זייער

 מעחר נעלאכט האט לעאן ; געלעכטער פאר גע_קײכט זיןד האבען אללע
אללעמען פאר

תנאים( פעילאפונג)ךיא ךיא געפימנךט מען האט אכענד זעלבען דעם
 אין נעזעטצט פעסט וואר עם אונ , זילבער־שטײן רעבעקקע אונ יאזעף פון

 אין אוג פינךען שטאטט פערמאהלוננ)תתונה( זייערע זאלל אתם אמאנאט
• פרײדען איבער פל״ךען װאר ןילבערשטײן הויז
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?דיײל פיעך^ער

♦ איךען ךעם נא(?ןל איז אקךיסט אךעסטאנט אײן ח־אם פאר

 זעליג אונ קארנאץ פײבוס אז ,פעךגעסען גיט געװיס האט לעזער דער
 כןריגען ארױפ אונ הוהו יענקעצקע אויפזוכען געפאהךען אװעק זײגען בריל

 אנגענומען זיך האט קארנאץ ,דאבקין לאהצע פרײלין פאר אנט איהם פון
 אײנגעפינען, זיף ״קען /}ר װאו ,/נלטער אללע ווײם װײלע ,געפינען צו איהפ

 דורך אבער ;אױפטראג האט הוהו וועלכע מיט ,פערזאננען ליא קקי אונ
 האט ער װיילע , אנגענומען ניט זיך ?גר האט מיט״יענקעצקען האנךלען צוא

 אנדער ךיא אין מעסער זײן מיט לאנגען ךער ניט איהם זאל ',ער , לא1מ
 װעט איהם אז האפפגונג, דער אין געפאהךק איז אןער זעליג״בריל באק.

 ,ער ׳ מײסען מיר וױא ,וןײלע ,נךלען:הא צו דוךןד איהם מיט לײכטער ןין
 איהם דואט פאטער זעליגם װאס ,אטובה _פאר דאנקבאר געװען איהם איז

 װיךכ־ןען יפ1א לײכט איהם בײא וועט אז זיכער פעסט נאר ;געטאן
 אונ אזיליק דאך איז ,ער :געווען גיט וועגען ךעסט פון ״ערי איז זיין( )פויעל

 האט בריל זעלינ .ניט ראלע נןיין שפילט םאוועםט ייעלפק ײא3 > אבא^דיט
 צוא אויס אמיטעל פאר גענומען איהם האט .ער וואם ,געהאט דזרטה גוט

 מקךש איהר זאל יענקעצקע :געמײנט האט ?גר ♦)נקמה( ראבע זײן איבען
 נעפױאטנאםט, אפיסיל מיט רובל הוגדערט אפאר זימלען קאסטעןזךאס וועט ,זיין
 ךיזע דוךך אז וױךער אונ ;ראכע זײנע אויפגעאיבט זײן װעט מיט דער —

 אויף זימל זיך וועט ,ווערין וואכעךיג אביםיל טאבטער זיין װעט ןעשי?טע
 אשידוך טאן .כןענען װעט ,ער אז ,פרײען זיך װעט אונ קוראזען צו העךין

 רובל'שדכנות, הונדעךט ״עטליכע ?גר בעקומט דאן — ,שטײנפעלד אהרן מיט
 דער אז אבער הײנט .אללעטען פאר גוט לאזען יס1א זיך װעט עם אוג

 גאר זיך ערז סכיןריװאיעט ^ךםט אוג ,רובל טױזענד פיר גאר בעט באגךיט
 יף1א — , עגונה אײן בלײבען גיט ;אל זיא האבען ךא1מ גאר ךאךף מען אוני

 לעבען ךאם זיך האט ?נו־ ;געךי?ט ניט זיןי .ער האט אועליק אײן אזוא
 לאהצען או^שולדיגע ךיא גע'שלע?ט ארײן האט ?גר אז ,פעךךרום פון גענומען

 שטײנפעלד מרקוס מיטלײךען ךאךפען איהר מיט אונ אונגליק אײן אזרא אין
 אין.קיץ גאר זײנען וועלבע ,שרה מוטער לאהצעס אונ .עלטעךין זײנע מיט

זאך )ח״ד( כהן דער



 איו־זם מעג ?נם :בע׳שלאםען פעםט זיך ̂ער האט אלזא .שולדיג ניט זאןד
 הין װאי ,זומפף ךעס פון ציהען אוױפ זייא מוז ;ער :לעבען ךאם רןאסטען

.געישלעפט ארײן זײא האט ?ןר

 געזעהען האט ;יר װאם געלד פון וויגאךע ךיא אױםער קארנאץ,
 ;אז־יןד מיטלײד אוים דערינען ארבײטען גענרמעץ האט , געישעפט דעם אין

 ,וטטיב ב1אט איז ;יו אז ,בעריהמען זיןי פלעגט ׳ װײםען מיר ךען,וױא
 ךיא אונ ׳ טובח יענעמם אױפע־ נאר ?נר איז ,טהוט ?גר וואם אלעם אונ

 .לעבען דאך דאךף ״ער וױילע ניט מעהר דאך איז נעהמט ц?וואס געלד
 האט .ער וואם בײאישפיל צוס :בות1ט אזעלכע פון געלאקט האבען אלע

 נ־אר טאכטער אפאלשע ׳געפיהרט אונטער האט אוג נבלה אזא אבגעטאן
 :טובות פיל מיט דער טחוט ןןר אז ,געךעכינט ,ער האט ,זילבערשטײן לעאן

 חתונה װאם מיט ניט האט וואס ,מײךיל אךעמע אײן ?יר נעהמט ?גךםטען
 אבעקפעצעט װערין װידער איהר דוךך ;גליקליף איהר מאכט אונ ,האבען צו

 בײא הײנט ;זעלדין נרױספאטער אךעמער איהר אוג פוטער אךעמע איהךע
 האט יעךער אונ ,פעךזאנען אייגיגע געארבײט דאך האבען געשעפט ךעם

 ?ןר :טובה גרעסטע דיא געטאן דאןד ;נר האט לעאנען הייגט ;פערדינט
 «לעבען גאנצע דאם איהם פאר איז װאפ ,אטאכטער געגעבען איהם האט

 לעאן — ׳ אפךעמלע איז ?גם ,טאכטער זײן ניט גאר איז ךאם ? וואפ אי
 ךאןד זיא איז אויגען ךיא אין איהם בײא :פון דער ניט אגעד וױינךד־אך

 ״איז ר^ה גאנצע דיא .גוט ישוין איהפ ךאך איז ,טאכטער וויךכןליכע זײגע
 ךאדוךךזזיף וואלט וועלכער ,זילבערשטײן יאזעף פאר געװען נאר דאם

 נוזךיײעט ״ער אונ ,רײןד גענוג ךאך ״ער איז — ׳ נאפלעךםטװא לעאנם לישײזגן
♦ דערינעז ניט זיך

 פלעגט,ער פר;ער ;טאן קארנאץ פלעגט טובות פארטען אזעלבע אט
 ש״ןין פלעגט״?נר נאכהער ארוביל; דא איז צוא געישעפט יעךעם אין זעהען
 נאר האט ;׳גר ;איז щ וועמען פאר אטובה .עטװאם פרן ךער ז־בען ארוים

 ;לײלןענען ניט מען ״קען לעסטװעגען פון .רײן זײן זאל געװיםען זײן ,געזוכט
 װיר־ליך מאנכעמאל פלעגט אונ ,געפיהל אמענשליכעם געהאט יע האט •ער

 זימלסייהויז פון' אונגליק ךאם .קליכע־אונגלי געגען מיטלײד ווײזען ארויס
ארעמע דער םיט געהאט מיטלײד האט געריהרט: זעהר איהם האט

 ,מאגליבעס וואס טאן צוא בעישלאםק פעקט אויך זיך האט אוג ,לאהצען
. רעטען צוא אונגלילןליכע ךיא אום נור

 האפען זייא ךען ׳ הד,יג גערואר־ען אללע דינען הויז אין זימלען בײא
 פטאךאניע ךיא יף1א אוג קארנאץ פון תקײט1בךי ךיא אײף געכױט פעפט

 אײנפלוס א^רויכען געהאט האט ,זיכער ױאךען זײא וויא , װעלבער ,בריל פון
 פלעגט ;יר ,זעהען אפט זיך פלעגען מרקופ אונ לאהצע .באנדיט דעם אןיף

י צו 1כרי דער
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 פעטלאכט שױן זיך האפען זײא ךען ;ה־ריז אין אפט קומען אכײן זײא צי
 וױא נאל ;געווען ניט נאך איז תגאים ז."?גלע האטס ׳ פלה אונ חתן אלס

 זײא ? מעהל מען דאלף וואס ,איימעישטימט האפען ,עלטעלין זײעךע פאלד
 פאטעל ךער ווען ,מאל מאנכע .צוכרײננען צײט דיא פלײליך זעהר גןלעבען

 ׳ לען ;מוזילן מיט פעשא?טיגען זיןד זײא פלעגען ,הויזע צו ניקט װאר
 אינ ,ןנאנא געשפילט א־ג געזונגען העךליך האט זיא וױיםען מיל וױא

 זײ׳גכע אללע אויף פאךגעםען זײא פלעגען ךאן .װיאלין געשפילט האט
.גלי־ןליך געישאטצט זיך האפען אונ צלות  בריל אונ קארנאץ זינד װאכען זעפס געלאפען פאראיפער שיױן איז %ם
 זײער פ־ן ניטא רעזולטאט _קײן נאך איז Щ אונ געפאהרען אװעק זיינען
 געדואט האפען זײא ךען ,טאהילעװ אין געװען ז.ײא זײנען פל;על .לימע

 ניט אפער איהם זײא האפען ךאלטען .אהין אװעק איז על אז ,עהזיךי:א
 .אראל אין אוועק איז על אז , חכרה פון #לפאהלען האפען ז״א :װיסט ךער

 האפען זייא .פליטען געמוזט ־נר האט ,אמעשה אפנעטאן ;נל האט ךאלטען
 יעס . צערנינאװ אין אװעק איז .על אז ,װאוםט ךער גוױםשוויךיגרףט מיט

 דא . צײט אונ , געלד אונ , מיה אונ ,געזונד פיל געכןאסט ךאס זייא האט
 האפק זייא .שוין ןיצט ער׳ אז ,װאוםט ךער זיך זײא האבען צערניגאװ אין

 מען / פלאטעכןציאן יםע1גר: חךף־ פראקוױאר ׳ךעם פײא חלאפאטשען גענוםען
 פאר אגט װענען זיך האנדעלט דא ווײלע ,איהם צו לאזען צו זייא זאל

 געלאזען ארײן זײא האט מען . געמאכט אועלינןליך האט וואס ,אפרײלין
 ווײסען, טיר וויא ,קארנאץ ךען ;איהם צו ארײן איז כריל זעליג , טוךמע אין

 ךער אין ארײן איז פריל װיא .איהם פאו ווײזען געװעלט ניט זיך האט
 פיעלע נאך װארען )דאךטען געזעסען איז יענקעצקע װאו ,פןאםמער

 יענקעצקע איהם איז — ,איהם( מיט געזעםען נןריסטען אךע?טאגטען
. זאגט אונ ?רײד גרױם מיט ?גננזגענען נעגאנגען

; г י סאװיעטניק מײן איז אט—  דאנק איך ♦ .• •' שךכן םײן איז אט .
 זעהר פין איך ,שידוך אזא צונעשאךט מיר האםט דוא וואס זעהר/ ךיד

. צופךידען .I װאךטען מוזען מיר װעסטו ,פרודער ,שךכנות נאר . . . 
.געלד פײא ניט הײנט פין איןר . .אללײן פאךשטײסט דיא .

ל/ ע ה .מפח דיר צו געקומען פין איך כליל: זאגט ,יענקעל - . . .
 .עלצײלען פליעל מוז איך :יענקעצקע איפעל איהם ־שלאגט ,-װאךט

 זעהר זײנען זײא ,אמעשה §אל איז דא װאס טאייארי־שצעס,י מײנע
.מעשױת איךישע רויםעץ צו לופאפיטנע
 האפען זייא ,נעישיבטע גאגצע ךיא עלצײלען געגומען זײא האט.על דא

 אנפאנג פון .געװאונלעלט זיןד האפען אונ א־ױעלין אונ נאז אױםגע־שטעלט
 פאל׳ איז .על .זאנט ;>ל וױאס פעלשטאנען ניט אלעפטאנטען דיא האפען

פעלשהייצט 'כהן. רער
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 ךעם .רא?וטאל,־עװעט זײא האט .ער איידער ױיךענדיג געװאךען #װיצט
 עס אז ,פעךװאונךעךין געהןענט גיט זיך האבען ז״ייא אוג ,זאכ׳אן אידישען

 ;אלל אבראדיאגא / װאולןן אוים אײן :איךען בייא אמעגליכלףט זײן לןען
 שטאדט ךער אין פרײלין פאךנעהםפטע אונ רײכנסניע דער אמטפע געבען

 ווײס אונ ניט פעךשטײט זיא װאם ,װעךטער אפאר זאגען איהר זאלל אונ
 אױף פעךבונךען זיא װעךט ךאדורך אונ / פון ךער בערײטונג דיא גיט

 זי־ זײא האגען מעהר נאך .הײראטהען ניט מעהר שוין טאר א־ג אויביג
 אז״ער :יענקעצקען דעם פין געישיבטע ךער פון פאלװאונדעלין געקעןט גיט

 ךזער אוג ,רובל טויזעט־ ךרײא פרײלין דעם פון פאטער דעם בעננבט האט
 איבער ניט איהם גיט ,געלד ךיא ניט איהם פון מאנט ער װאם ךי לא

 מעהר נאך אונ געלד פיל אזו־י אמאל נאןי איהם ער לײ?ט דער ,פאלסוד
 איהר האט ווײלע.ער ? איז וואם — ,אגט טא?טער זײן געבען זאל ״ער נאר

.איז ךאם וואס גיט וױיפ זיא װאס װעלטער אפאר גע^אגט
 אטײןירע פאר װאס ,ארעסטאנטען אײניגע אפ זיך רופען ,א —

 אזוליק ,נעגאדײא גרעסטער דער זײא בײא \ זיינען אידען דיא פאלק
 וועלטער אפאר זאגען נאר דאךף ?נר ; פאלפאלען ניט יך1א איז אבאנדיט

 צוא שיױן איהם מען פאלט — ,שטאךט ךער אין פרײלען פאךנעהמםטען ךעם
• יייל פיל.ער וויא נעלד איהם גיבט מען אונ פים ךיא

 יענקעצקע האט ,אנט װעגען ױידען גענרמען האט בריל זעליג
 אויך זאלען טאװאריסצעס זײנע אום ,רוסייש רײךען זאלען זײא פעךלאעט
.פעךשסײן

 פרײלין גט געןען זאל ;יר ,ױידען גענומען איהם מיט האט בריל
 , געזאגט האט ; העךין געװעלט ניט גאר אנפאנג פין האט , דאבקץ

 פון נעהמען צוא אײךער ,אײדים זימלם זיץ צוא בעםער לוץט איהם אז
 ,נענומען;נללןלארען איהס האט כריל נאר .רוביל טויזענד צעהן אפילו איהם

 מעהר איהר האט ?נר ,אײךים אן ניט נאר נאך זיך .?גר רו?ט מיט ךער אז
 איהר ער״ זאל ווארום ? איהר צוא ״ער האט װאם אוג ;פעלבונדען וויא ניט

 האבען רחמנות איהר אויף דאךף ערי ? אומזו^פט ^לבאךמונג אן לןװעלען
.אויפגעלאכט דארויף זיך האט . פאביליע נאנצע זײ?נר אויף אי־נ

 יענקעצקע ?ײא זוכען געקומען ביזטו רחמגות , זאגט ,רחטנות —
. ? הוהו . ,רייר פוסטע איז ךאם .לןאםטען רייזע דײנע איז נאפראםנא .

 האט פאטער זײן וואס ,טויבה ךיא דעלטאנט אבער איהם האט בריל
 אידט וועט ̂ער אז ,גע^זװאךען האט ;נר וריא א־נ ,געטאן א$אל איהם

̂ער האט .פערלאנגט ״ער וואס טאן מאל אלע װעט אונ זײן דאנכןבאר . 
 צוא אלעס נאטאװ איז אלײן איהם וויךקליל אז / .ױענטפעךט איהם

 ♦ אבנאזאן גיט ערי איז איוזם צוליכ אפרעמךען אטובה טאן א?ער ,טאן
גאר )ח״ד( כהן רער
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 לעו פין נןלאגען ?רױםע חאט ,ער אז ,פארגעשטעלט איהם האט גריל ןאר
 לער ״ער איז ״עצה^ דיא געגעבען איהם האט ?ןר פאלד וויא :צעשיפטע

 װאס פאלװילפע ךיא פק געהן דולןי ניט אגאם ״קען עלי ;שולךיגער גאנצער
 • שטײנפעלר אהרן פון צרות האט;נר איפעלהויפט אונ ,יעדעלין פון האט
. מחותן זימלם איז װעלכעל אונ פריגציפאל זיין איז וועלכער

 ויעל איך . דאס אין־ טהוא דיל צוליפ , יענקעצקע זאגט ,נוא —
 ךיר צוליב ;טױזענד דרײא פאר גאר ,טױזעגר פיל פאד ניט ,גט געפען
 מאכק צוא אפער ;געדײנק , לופל טויזענד איך איםטופעע !וואזמי צאךט

 לאןר װעלען סאלדאטען ךיא רא אונ ,רב צום גײן דאך אין־ מוז גט דעם
? פאױאל ,געהן לא;ען ניט .מיןד

/ כױל זאגט ,שלעדאװאטעל דעם בײא געפמגלט שױן האפ איך —
 דא זאל מען אונ םופל, דעם מיט רב דעם אהער קובוען לאזען זאל ̂ער

.גט ךעס מאבען
 איןז דאלף גט .ניט מיר פאםט דאס ; יעגקעצקע זאגט ,ניט דאס —

פאננאל? ׳ גיבען אילעןי אלע וױא געפען
. בליל פלע;ט ? זײן זאל וויא טא —
 טיר פאר זאלאג אליץ טראג ;יענקעצקע ;א;ט , פראקטע אטשען —

. געהן לאזען מיר .ער װעט שלעדאװאטעל צום
.זעלינ נ־לעגט ? זאלאג טךאגען איהם מען דאךף פיל װיא — י

 %ר נעהקט פעלכלעך ךיא פאל אט :יענקעצקע זאגט ? איך וױיס —
 וױילע ,טעהל וועלען •цг וועט מיר פאר אפעל ;רופל הוןדעךט פי.נף צוא
 ךיא וויא מיל היט .ער ? ןאנימאיעיש ,פאט׳שאט אין איהם בײא ?יל איך

.געהן אריויס ניט זאל איך מיוךא האט עלי ,קאפףז פון איויגען .  זאל איך .
.פערללאנזען ביט . .וישלום חס איבערישרע^ען ניט זיןד זאל איןד . .  אפט .

щ װאו צימער אפעזונךער אין ארײן מיר מען זעטצט , עסע טרעפט טאל
פךי אוג ׳ זון פרן אפפרענען ניט זיך זאל איך פךי ,פיגםטער פראסט איז

 יויא ו וויםען וואלט שװער מײן אז .שאךען ניט מיל זאל יג1א פײןע ײן(פ
 פער־ גיט ̂ער װאלט מיך, א^װאזעט אונ מיןי היט גאצאלסטװא טוךעמ^א

.אגט מיל פון לאנגען . .
 אפער ,זאלאג געפען גיץ וועל איך ? טאן איך זאל וואס אקיצור —

.יענקעל ,דעכנרנג דײנע אויף איז דאס

דיר מיט האפען ,רעכגונג מײנע יף1א זײן לאז !סטאפאי טשאךט —
מיין גליק אטױיפעגער פאר רואס .אומאלען דיר דאך ראךף מען ! טאן צוא

 ארײן זיך האםט דוא וואס , אחאדאטײא פאר דיף האט װאפ ,האט שווער
• זאך דער אין געמייקזט

ט, ןיטל ארנגליק אײן פאל װאס ,זעליג זאגט ,פארקעהיט — א ה
װאס 19. ח״ד כחן( )דער
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 ?ױט נעװאךען איז/נר מיןד דוךך ךען ,געמישט ארײן ;יך האג איןי וואם
.אןוחותן ךר

 לייג ׳ טייוועל צום ןייא ישױן נײא נוא ,גערעכט יך1א ביזט דוא —
 שױן מיר האט ?נר ׳ ארט ךעם פון אט ווערין איזבאװעט לאמיןד אונ !אלאג

• יעךלןא גארקאיא .קאק נאךאיערײעט
• געגאנגען אריויס איז בריל זעליג

 גערופען אג זיך האבען ׳ ױנג אגלינןליכער דאס נניזטו אט ,נוא —
 בעט מען וויא :געװען מ_קנא איהם האבען װאס ,אךעסטאנטען אײניגע

.איהם פאר ז״אלאג לײגט מען ! איהם בייא ךאס זיך . .  איהם גיט מען ;
 ... װעךטער אפאר נעזאגט האט זיר ? איז וואס — ׳ װיל ,ער פיל וויא ,נעלד

׳ אייען רוערען אויןד זאלען מיר , גאסןאדא ,זײן מגיר אויןד זיך זאלען מיר
.הוהו יענקעצקע וויא םצאסטלװוצעם אזעלכע זיין יך1א מיר וועלען

 או־ויפ נאר גײא איןי וויא .אײניגע גאןי אבגעװפען זין־ האבען ,יע —
 ; אאיד ווערען װעל ,ראבין צום איןד גייא ,איינער זאגט ,טוךמע פון
 װעלי ,פרײלין אזנאטנע זעהען וועל ,בולװאר אפען איןד גײא ךעם נאןי אונ
 איוזר וןעל אוג געלד זילבער אלטע מיט אנישלאגען זיך וועל ,צוגיין איך

!ה ה ה ה ז_ײן >ן_קדש
אײנער נאןד זאגט ,טאן אזיוא אױך װעל איך —
.אויןד איך אונ —
• אײניגע נאך זאגען ,אױןי איך אונ —

זײא, האבען ,ארױס באלד װעט .ער אז ,נעװאופט שוין האפען זײא
םקודשת״. את ״הרי אױף אוראק אײן נעבען זײא זאל : צוגע׳שטעלט זקר

.שטודירען צוא ?עןײאנגעה גלײך האפען זײא אונ
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♦ ארו^ם אן מא?ט טרא^פען ביטעךער ךער
 בריל ךען ,געלאזען ארויס הוהו יענקעצקע מען האט מארגען אויף

רובל. טיויזענד זאלאג איהם פאר געטראגען אױין דאט
 איהס מיט זאל ״ער ,טריט אײן אבגעטראטען ניט איהם פון האט בריל

 זײא .מיט איהט מיט נעהט יענקעצקע . גט דעם טאבען רב צום גיין גלײך
 ,צוגעשטעלט איהם צץא זיך האט יענקעצקע .אשײנק פאןגײא געקומען זײנען ■

 יניט האט בריל .בראגפק אביםעל נעהמען איהם מיט געהן אױין זאל זגר
 האט .ער נאר ; שיכור װערען ניט ;אל ̂ער ,געהאט מורא האט ̂ער ,ןזןוועלט

נאםטאיעוועט )ח״ד( כהן דער



 זיטצעץ גאנצעצײטפון ריא האט פאך'שמאכט,.ער איז זא?ט״ער ערזנאםטאיעװעט,
 נאך געמחט האט בריל .איויגען דיא אין פראנפען אביסעל געזעהען ניט

 אפארטעם אײן גענומען אב האבען ,שענק אין ארײן זײנען זײא ,געבען
מ ,בראנפען בוטעל אהאלפע לאנגען דער געהײסען האט בױל .ציממער  כ

чу ר׳אט יענקעצקע .מעהר װאס פעלבײסען אונ ,אי>שכורן ניט זיך זאל 
 מען .צאן אײן יף1א איהם נײא איז פוטעל אהאלפ אז ,געזאגט אבער
 ♦ פעךבײסען אוג טלעקען גענומען האפען זײא .פוטעל אגאנצע געגעבען האט
 ,ער װעט ,װערין ישבור ניט זאל יענקעצקע געהאט מורא אבער האט בריל
 מיט איז שפעטער אטאג מיט לייגען אפ אונ ,גט דעם מאכען הןענען ניט
 אונ אנטלויפען щ ;יר ,האבען חרטה ״קען ,ער ,געפאהךליך מענשען אזא
 געזעסען ער האט פאר דער - ,או־יך זאלאנ דער געהן פערפאלען וועט עס

 װײגיגעי װאם קומען אוים זאל יענקעצקען פאר אום ,טךינכןען צו מעהר
 געלאזען טאקע איהם האט אוג ,נארען געלאזט זיך האט יענקעצקע

. מעהר טױ^קען
איך רועל ורען ,יעגקעצקע פרעגט ? געלד דיא מיט זײן װעט װיא —

? ךןעען »ייא
 פון ים1אר וועלען מיר אז אט :בריל זאגט ,גט דעם נאך גלײך —

 * מעשה ךיא ציילען דער איהם וועל איך .רב צים ג:לייך מיר געהן דאנען
. רוביל טױזענד צוףיא לײגען אװעק איהם בײא װעל

. יענקעצקע פרענט ?י ניט מעהר ־צװײא ?יפעס װאס —
 דוא ,בריל זא?ט ,געשען פאר שוין האםט רוא !רןאפף פויערשע —

 ךױיא נאר געפען ךיר זאל איך אז איטטופײעט מיר ראך האקט
. רופל טויזענד

ני ,;ע —
, זאלאג ליי פאר געגעבען ךאןי איך דואב רובל טלידעגד אונ —

? געםען האפט״פאר רוא רעכנ^ג׳ ריין יף1א דאך איז דאס אונ
/ קװאטיר דײן איויף שוין גײא טא .יענקעצקע זאנט וױעךנא ךדא —

. דיר אויף װאךטען דא װעל איך אונ ,געלד דיא נעהם
 זאגט ׳'שאג אײן ניט טרעטין אפ ניט ךיר פון װעל איןד ,ניט דאס —

 .זיין״.! פאךזיכטיג מען דאלף ביזט דוא וויא חברה אזעלכע מיט בו־יל,
 מיר גײען דאנען פון אונ , זיך בײא אנגעגרײט. שויין איך האב געלד דיא

.געהן לאמיר אונ ,קעליםאק ךעם יס1א שוין טלינק ניא .רב צום נלײך
 גענומען אױגען ךיא יענקעצקק בײא האט וועלטער לעצטע דיא בײא
. בעמעךלןט ניט דאס האט בריל נאר פונ.קען קזפױטצען
 אװעק גיט װעל איך ,יענקעצקע זאגט !נןעלי׳שאק אײן וואס.עפעס —

.בוטעל ךיא טרוקען מאכען װעלען מיר ביז דאנען פון געהען .  !אנןלײנעקייט .
,ניזעהען ניט אוינען מײנע אין ?כא^פען אנאנד נאך װאכען פיר האב איך

לאטיר )ח׳׳ד( דערכהן
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. !טױננןען לאמיר .  יעי פראגפען/ אפיפיל אלאפמנ פראםט טאקע איז .עם .
. פעךישמאכט לאגג אזוא געװען איז מען אז ,פאלעיע ט;עם !^אהו

 ?יר האט ׳ מאבען ניסט איהם מיט קען״ ערי. ,געזעהען האט בריל
 צוא װעניגער קומען ים1א .זאל יענקעצקען אום ,טךיננןען מעהר גענומען
 האט ?ראנפען ךיא ,וךם אפשר געיוען אױך אבער איז בריל .טריננןען

 ׳ ־ןלענער געװארען איהם זײנען או־יגען ךיא ;װירקען גענומען איהם אין
 גאז אונטער ױיךען געגומען האט ,שטייפער געײארין איהם איז צונג ךער
 ער ,שטול אפק זיטצען אײן געלןענט ניט יעזוין האט ער ,עזלאפען פאר
 יענקעצקע .טייש אן הענד ךיא מיט אוג קאפףז מיטין אנגע^טיטצט זיך האט
 האט שײנלןער דער .גיראנפען נאך לאנגען דער געהײםין װײלע דער האט
. געזאלעװעט ניט

א ,נאז אונטערין בו־יל זאגט י פ;אנען צוא ?טױן נענוג נוא —  אױנען ך
.נעמאכט צױא איהם פײא שױן זואךען .שויין קום . . !קום .

.שױן גײען מיר אונ ,יענקעצקע זאגט ,^עלישאק אײן נאך —
 איהמ האט ,פול פאקאל אהויבען אנגעגאישען ווײלע דער האט ער

 גיקט מען וױא ,געגאפין ארײן איהם אין האט אונ מױל צום לאנגט ךער
• ארפואה אניין

ד— ר ך ר . פע! :אפפארישקענדינ זיך פריל, זאגט ! פ .  פיזט דוא .
.פראנפען ?יל אז־וי םיר גיפסט תא וואפ , יענקעצקע , אפאךן־ .  ביןט .

. . ! אנעגאךײא
. געהערט לאגג ישױן איך האב דאם ,יעגקעצקע זאגט , פטור—
א— .אזוליק פיזט ת . . אפאגדיט . . .  דעם מיט פאללענדיג פריל זאגט !

.הראפען גענומען שוין האט א־נ נעזעסען איז ער װאו וואנד ךער אן לןאפף

 ער ,נאך ניט .קײנער איהם ישפיךט צו נעקונןט ארום זיך האט יענקעצקע
 ׳ כרילען צו געגאעען צו איז ,ציממער ךעם פון טהיר דיא נעקײטעלט צו האט

 ךיא אז ו געחראפעט האט אונ װא^ט אן אגגעשפארט געזעםק איז וועלכער
 אפאר ראק ךעם אפגעשפילעט איהם האט ער ; געטרעפלןעט האפען שויבען

 ;פול וואר וועלכער ,פחענטאיש זיין געזעהען ארױס זיןז האט עם ;כןגעפלעך
 ער ;אפומאזניק געישלעפט ארוים האט אוג האגר _זײן געלאזען אױץ האט ער

 ;פילעטען נןלײנע מיט אפאקהונדערטער איהם אין ליגט עם , אויף איהם עפינט
 ' האט חונדערטער אפאר מיט פומאזניק דעם אוג ,געלד ךיא אח־יס נעהמט ער
. ךיק צו געלײןט אװעק ער

אז ל  פון אױ?האפען זיןד װעט ער אז ,מאכען ניט לארעם .קײן ער -
 איז פומאזניק ךער זעהען װעט ער אז ; יענקעצקע זיןד פײא טראכט ,שלאף

 איז געלד דיא .שענקער פײן דא אטךיװאגע אויפהײפען גיט ער װעט ,ד־א
 םיר זאל מען גלײכער איז ווענען ךעםט פון גאר ,מײנע וױשײא שײא אפילי

I געבע I )ח״ד כהן רער
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 בולװאן אזא איז דאבקין זימל אז ? ניט וואם פאר געלד׳ אמאל נאןז נעבען
 רןאםטען יהם א טאלאז ,רף־שין פאר קתשין־ הוהום יענקעצקע עררעכינט אונ

 איי?־ םיך װעט מען ר אײךע ,צרות האבען נא־ ער לאז אונ געזונד אונ געלד
.זוכען . . שטראדײק דאךף אדוראק I קומט עס . .  איינ־ זיך האבען .ז״א .

 היילינ שױן איז א^״ ״הרי בין^זאגט אין־ װיא אנעגאךײא ,אזוליק אז גערעךט/
.געלעכטער פון זיןד .ק״ןי איך י הי הי הי  אנ־ בולװאנעם ךיא ךאךף מען !

. י1אז נ.עזער ךיא כײבען . ט. ו  שכלאונװעלען קומעןצום זײא וועלען א?'שר ג
 דוא װאם פאר צרות אביםל יך1א האב , זעלקע ,רוא אונ ,איויגען ךיא ?נפנען
.עצה אײן אזו־י מיט געהכןט זיך האםט

 פון געגאנגען ארױפ הוהו יענקעצקע איז געדאנקען כישךע אזעלבע מיט
 געגא^גען צו איז ער .שלאפעט־יג בריל זעליג געלאזען האט ער װאו ,ציממער

 איהם האט ישײנקער ךער ,אפינפװבלךיגען דעךלאנגט האט זא?טאאיק צום
 ,געזאגט איהם האט ער .געצײלט איבער ניט האט ער אונ רעםטע געגעןען

 * איזװאשציק אײן ברײנגען געהט ,ער ,אײנגע׳שלאפען האט טאװאךישץ .זיין אז
• געגאנגען ארויס ער איז רייד ךיא מיט
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.3

אפרוטען. ניט אונ אפתמען ®ן ?לאנער ?װײא דיא

 זיץ אויף גע־זעםען איז , ארום שטונךען צוױיא אין , פײגוםאקארנאץ
 מען אז , געװאוםט דואט ;נר .בריל זעליג אױף געװאךט האט אונ לןװאךטיר

 זאלאנ געטראגען אריין האבען זײא דען , געלאזען ארויס יענקעצקען האט
 צום איהם מיט געגאנגען אוועק פךיל איז אלזא —, רובל טויזענד איהם פאר
 יענקעצקען מיט אז ״ זיכער גאר געווען ניט אפילו איז ;נר . גט ךעם מאכען ךב

 װעט ער װיא גלײך גט ךעם געבען תיפף זאל ער אוג גלאט גאר אראב זאל
 שוין ער האט ,זיף ז״אממט בריל געזעהען האט ער אז נאר ;טוךמע פון ארויס

 דאךטען מאבען זײא אונ רב כײן ךאס אז.זײא.זײנען , געוויס אױף גערעכיןט
 האט ער דען ;רײזע ךער צי־ אײנפאקען גענומען שוין זיף ד«אט ער . גט דעם

 דיא זימלען בױיגגען צו אום ראנען פון פאהרען צי־ אוועק שוין הײנט גערעכינט
 אפרײךע פאר וואפ געשטעלט פאר ין1ש זיך האט ער ; בשוךה פיײליכע
 דעם געווים וועט עם ;גט ךעם מיט קומען וועט ער אז ,זײן װעט דאךטען
 וועלען ברילען מיט ער אונ ,לאהצען מיט תנאים םךקום זײן שוין טאג זעלבען

 כײםען ארײן דאןר ער וועט הײנט . מהותנים פארגעהמםטע ךיא פרן זיין
 פאר װאס גענןלעךט ישױן האט ער ; אךבײט שט;קעל דיא פאר מטב^ אישײנע

.ךעררײזע פון אונ.קיגךער פרויא ברײננען.זײן זאל ער אפראזענט
פערזוגהעו וח״ר/ כהז דער



 פעגסטער בײן געזעסען .ער איז ,געדאנקען אזעלכע אין פעףוגלןען
 אבער ;געהט בױל .ער דער.זעהט אםאל מיט ;ךרױסען געקולןט האט אונ

 ךיא ;געל אונ גרין איז געזיננט ךאם ;פיס דיא ישלעפט ?ןר וואס נןאם
. וױינט פאר וויא אויגען

א  בךײנגען מיר וועט ,אוים זעהט ?נס וויא ,בריל ,קארנאץ זאנט , -
.גע^ךאפען האט דא װאס , װײםט ווער ?שוךה אגוטע ניט . יענקעצקען מיט !

♦ אפ^נײלען גלאט ניט מען וועט ,זיןי פאלפיהרט מען אז

האט ער״ ,בריל ארײן איז щ ,טיהר ךיא געעפינט זיך האט עםי
אונ היטעל ךיא נעטאן אשמיץ האט ,ךיוואן ךעם יף1א געטאן אװארף זיך

אגעשרײא: געגעבען האט
.עזלעכט— ' .  ?יט געזי?ט דאס פאךישטעללט האט ?נר !בוװ־ער !

א .חליפען גענומען האט אוג הענד ך
ס א װ -  העללט קארנאץ זא;ט ? זעלינ ןרודער ,דיר םיט איז '

/ ?עוועגט
 ךיא מיט געבענךיג אבראך בריל זא^ט !פעךלאךען איז אללעם—

. הענד
? ניט גט נןײן גיט ? איז וואס—
.׳ ;יךגער נאןד— . . ווײא אןיי . . .  צו געקומען איז מיר ! וױיא י1א !

. זיןי טךענכןען צו אךער זיך הײנגען . . !
.אונגעהלד העפסטען דער מיט קארנאץ שױיט ? װאס שױן זאג—
! גענומען אריוים געלט ךיא מיר בײא האט ער— פיר ךיא ! גענרמען ;אר;*יס געלד דיא דיר בײא ד.אט -ער
 דאם אונגליק אײן §אר װאס !.אי אי אי קארנאץ קרייט רובל טויזענד

.איז . . . !איז דאם אועליק אײן פאר װאס ! . . . !זימל אךמער . . . 
. ! לאהצע ארמע . . . מרקוס ארמער . . . .  .אללעס ין1ש איז איצטער !

.פערלארען . . .הבל טויזענד פיר ! ; . . !רובל טיויזענד פיר ! . . .

ט י נ טויזענד דען ,פומאזגיק אין געװען מיר בײא איז ךרײא ,פיר -
.ז״אלאג אין ךאך ליגט . .

 ךיא איז וױילע דער ,קארנאץ זאגט ? מינא נפקא ךיא איז וואם—
.ניטא אױך איז גט אוג.קײן ,ניטא טויזענד פיר גאנצע . . , שךענןליך ! . ! 

. י שךעקליך . . ? געװען דאם איז אזיױ װיא . .  צו• יענקעצקען אויף גאר .
.פרעגען .  מיט צו , גוטק מיט צו , ;נר נעהקט ,נעהטען וויל ער אז .
.בײזען .  ,מען מוז אהײם פאהךען ? טאן צו אן פאךט מען הײבט װאס .

 אין מען ווײזט וויא סײנט ,מאכען צו וואס ניט שוין מיר האבען דא דען
 זיןד זי־יא װעלען — ,ניסט גאר מיט אהײם קומען ? אזייגען ךיא :הײם דער

* נעהםען לעבען ךאס אללע
איך )ח״ד( כהן רער
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ך אי אי!י פיל יײא געלר געבען צו אװעק זימלען זעחען וועל -

• ״קענען ײעל
? געלי ךען האסט דוא—

ר א פ  זילפער ׳ רובל טױזענד אנךעו־האלבען מיר מען פאט קזטופ מײן -
> פיךהי־נדעךט אתפל איןד האפ געלד ,ח־פל אפאךהוגדעךט אויף איןי האפ
האב איןז־ ? טאן איך זאל וואם .געפען אוועק אללעם איהם איןד וזעל דאס

 •'VI :ע • • • ארוממאן אײן וועױן איןד מוז אט געמאלט," אונגלינןליך זייא
 אט / עצה העליישע אזא גענעפען פאנדיט דעם האפ װאם״איך קומט,י מיר
.זײא פאל קוםען אפ איןד מוז

ם  גאט :קארנאץ זאגט ,רײר מיינע אויף אויס זיך־ לאזט -זי
 דוא ,יפעל בשהת ויפול ויהפרהו כרה בור . װעלט דער יף1א בעשטראפט

• געפאללק ארײן אלליין ביזטו אט ,זײא פאר אגהפ געגראבען האפט

 ונוטר נוקט נןײן טאר מען ; זיפץ אפיטערין מיט בריל זאגט !;ע יע—
,אסקאךפלעױע ךיא פאר זײן נרקם אפיםעל געוועלט האפ איך :זײן ;יט

ךלר געלאזען איים פין דער זיך האט אט ׳ געטאן םיר האט זימל װאס
 איך װער דזײנט איג ,מעלשען אוםשולךיגע פאר נאך אונגליק גרעפטער

 אונ ,געלד .זײן געפען אװעק זימלען מ» איך .ךעם דוךך ארוממאן אײן
• פאללען פאר !געפען אװעק זועל

 האפ איך .אומזונםט גאר געהארעװעט אוג געפאהרען פלײפ איןד אונ—
 יס1א זיןז האט אמאל מיט ,רופל הוגדעךט צווײא פעקוםען צו נעךיכט שײן זיך

.מיהל אווינט פון דער געלאזען
 אצװאנציג בײא פעךטראבט פענסטער פײן געישטאנען איז פריל זעלינ

איהר ווײםט : זאגט אונ קארנאצען צו אפ זיןד ער עהךט(ר גאפךעם , מינוט
♦ אווײלען אױף אונ אפלאן אויף געפאללען פין איך , קארגאץ העךר ,וואם

. אאיד פין איך וױא
. קארנאץ זאגט ,הערן לאמיר שא—
 אינ ,ארומען ווער־ען.קײן ניט װעל איף װאס (אײף איך זאג ,אפלאן—

 געייען איז .עס יייא ׳ פערךינק װעט איהר ; פײא ךער פאךךינען נאך װעל
.לאהצען נעהמען וועט םרקוס אונ ; געטךײסט ווערין וועט זיטל ;גערעלט . . 

.שוין קוועל־ איך 1 ה ה ה I אאיד פין איןז וויא .  ...1 פלאן אגעניאלנער איז ןאס .
!ה ה ה ! וואךט עהרען ,אנטיק אײן

 פלענעי רואסערע ,ניט גאר פעךישטײא איןד .אמאל הערן שוין איך לאט—
? פײא ךער ניטא איז יענקעצקע אז ,מאכען ךא מען כןען

.פןו־ות אויף טיר ךאךפען יענקעצקק— . .  אללןן אין געהן ער לאז !
.אירט אן קומען ים1א וועלען מיר ,;אהךען ^װאךץ

! שוין זאג V ךען מיא—
פיר )ח״ד( כהן דער



 טאן צו גאטאװ אין וואם ,אמאכער אאיךען נןךינען זאלען מיר—
 באגדיט רער : גא־ איןד האב געלט .איהם פון פארלאננט מען ואסזו ןעלט
 געבען אנאמען מיױ זאלק אידען ךעם .רובל הונךעךט אפאר געלאזען מיר האט

 איהם אויף וועלען מיר ,גאס אין בענעגנען איהם וועלען מיר .הוהו יענקעצקע
 זין־ וועט ער אונ 'נט גיב ,רב צום קום !יענקעצקע :אנעשדײא מיט בעפאלק

 נאר ־, יענקעצקע ניט איז ער , לײקנען זיןד װעט .ער ,אונז פון רײםען בוךטא
 איהם וועט רב. דער ;רב צום גוואלד מיט ישלעפען אוועק איהם וועלען מיר
 ךאפ אט :שרײען איהם פאר װעלען מיר דען ,אויןד אפאטיש לאנגען דער נאןד
 װעט םוף צום . קינד אומשילך־יגעם אײן געקיוילעט האט וואס ,גזלן ךער איז
 זיין וועט אט .;ט געכען װעט אונ יענקעצקע איז ער אז ,זײן ךה1מ זיך ער

 נןרינט אהונךעךטער פאר צו אפופציגער פאר אונ .צרות אללעמענם צו אםיוף
♦ קרײען ניט װעט אהאן אז , גלאט אראפ וועט זאך דיא או: , הר1ם אזא מען

, אויפמ/גךכןזאם פלאן גאגצען ךעם געהעךט יס1א האט קארגאץ פײבום
 ניטלײנןנען ךיר װעל איך זאגט: אונ קאפףזדעם מיט געטאן אשאקעל האט ער

.אקלינען פון אײנפאל אײן איז ךאס , אגוטער איז פלאן ךער .  גאר ווײפ איןד .
.שכל אזא צו דוא קומסט וויא ניט . . אבער . .  הא^ען װעט לאהצע אז .

.האבען םתוגה דאך זיא װעט ,אנט . .
 חתו;ה זאל זיא טאקע מײן איך ; האבען התיגה זיא וועט -געווים

.מרקוםען האבען.טיט
.אמאן ךאך האט זיא , קארנאץ שרײט !עם הײסט וױא—

.פריל שךײט ? אמאן זיא האט װאו—
איז ,גט דעם געבען איהר װעט װאס , דער . הוהו יענקעצקע אט—

 אײן אלס נאך דאןד זיא בלײפט ,הוהו יענקעצקע װיךנןליכעד דער ניט ■ךאך
.אייש אשת

האט באנדיט ךער אז צו .בריל ןאגט V נאךיש זיןז איהר מאכט וואם—
זיא דאךף ,ווען אונ וואם ניט ו_ו״ס זיא װאם ,וועךטער אפאר געזאגט איהר

ליןד כלײבק שוין  מעתר דאס איז שבל גראךען ךעם נאך ? אײבינ אויף אוגנל̂י
.פון ךער לאכען ים1א זיך דאךף מען אונ שפיל אקינדער וױא ניט

 ךיר בײא אז . קארנאץ זאנט ,אפיקורום אײן ביזטו עטאווא פאםליע—
 מי» אונ אױננאץ אונ אפיקורום אײן ביזטו ,ךין איךישער אײן ניט באטרעפט

* ױילען צו וואם , גיטא איז ךיר
 איחר , נאךען ניט זיך לאטיר ; בריל .זאגט 1 קארנאץ הער ,הערט—

.בלײבען ךאם זאל אונז צווישען ? צדיק אזא דאפ זײט , .  ךא העךט .קײנער .
.םיר ;אגט . * ׳. גיט .  ךאכט איז ,םיביר אין אוועק איז האלץ חצקאל וןאם .
. ? אךכײט אײעךע זיןד .  ער דאךף ,פאפעלעטע אװעק איז עםיג נפתלי װאם .

? פעךדאנקען איקז זיןו דאכט ;
ען ײנ . פרעםטופױקעס געווען ךאך זײא -ן

т )ח״ד( כהן דער
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 געװען ניט זײא וואלטען ,יד אין װאס נעבען אייך וואלטען זײא אז—
.פךעםטו?־נ;קעם .קיץ . . .

 ,ער :זאגעןז וױיבעו־ ךיא וויא ;דומות מלאןז ךער וױא ,זייט איהר
 ,וועלט ךער אין אכןטען אללע אב טהוט איהר גערעבט פלײפט אונ שעלט

 אזעלכע זיינען נפתלי אונ חצקאל .גערעכט זיך בייא בלײבט איהר אונ
 ׳ בילעטען אן געלןנעלט האבען װאס ,מלטךימ ךיא וויא אזוי ,פרעפטופנלקעם

 אונ .הײזער ךיא איבער דןיינט גײען זײא אונ געמםךט האט איהר יועלכע
 זילבערישטײן לעאן געשאךט צו האט איהר װאס ׳ה;מ;נש דיא וױיטער

.היים ךער פון אבךיף האבגעחאט )אין־ אטא?טער פאר מיידעל אפרעמךע . . 
 ניט אויןי איז^עפעס - ,פון( ךער וױיסען אללע אז ,אױןז 'שוין װײסט איהר
 דער ניט וןילט איהר אונ אצךיק געװארען איהר זײט אמאל מיט .פײן גאר

 ל׳ שפיאוועךליװע זעהר דאפ איז שכל גראדק דעם נאך װאם ,זאך אזא לאזען
 איהר אױב וױיטער אונ .אונגליק פון מענשען ^טליכע ךאטעװען װעלען מיר

 בין איך ,זיןל־ אויף ןיבירה ךיא איןי נעהם ,עבירה איין פאר רא1מ האט
 .קיץ איז דאם אז ,איגעךצײנט אינגעךליך בין איך אונ .ניט טרום לןין

 איז זאנןאן דעם פון ־שטוענ״קײט גאנצע ךיא אז ווײס איך ךען ,ניט עבירה
 ?ר;ער אבנערעךט זיא דואט טאמער מורא האט מען װיילע ,פאר דער נאר
 װײסק ךא אכער ,זײן מקךיש אופן דעם אויף איהר זאל ?נר ,איהם טיט
גערעךט אב ניט פרי״ער האט הוהו יענקעצקע מיט לאהצע אז ,געװיס ?יר

♦ לאזען ךעי ניט איך װעל ראס ;זעליג ,כײד דײנע איז -אומזאנםט
 מעהר ךאןד איז מען ;.עביךה אײן אין ארײן ווען פאלט מען טךעפט ;נס
 הקומה כןײן זאל איך ,אלןט אײן אזױ אכטאן אבער ודם,־ אבשר וויא ניט
.האבען ניט . !ניט ךאס .

.לןתשין פאר ךאס איז וואם ,ניט גאר שטײא פאױ איך— . .

.^טילןלעך אפיקורפיישע ךיא מיט אן שוין הײבסט תא ^װײג— . . .
.הערין ניט גאר אי־ וויל דאפ .  מיט .כקענען אפיקוךסים ךיא ,װײם אין־ .

.העללען אללע אין פאךפיהךען ױיד זי;ערע . .  לולעריז נאר״ניט דאךף איך .
 ,געװען מ_קד'ש לאהצען האט הוהו יענקעצקע אז וױים איך . קאפףז איפערין

 װאו ,האכען דותונה ניט ״קען אװײבעל אונ ,אװײבעל הײנט לאהצע איז
 אײן פון גט אגעמאלטער אונ ;פאן איהר פון אגט האבען ניט ;אל זיא

; לאזען ךער גיט װעל איך אונ ניט טױג אקונץ מיט אנךעךין .  בין דערויף .
• איד א איך

אס קארנאץ־ אז ,זאנען ךאם וואלט װער ! זײט איהר אצךיק פאר -וו
.ױישר תם אזא ,צךיק אזא איז . . . !

 געבען אשמיר המות מלאך ךער װעט ךיר אז ? זעליג ,מײנםטו וואס—
 י׳׳ אנךעדפ אױךװעריןי וועםטו בערליל׳ איבערין פענזעל ווײםען זײן ?׳יט

ריא רר׳ז דער
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 פיינען זייא ,רונטטװע װאלנא ן״ערע מיט זיןו קוראזען לײטלעך ױנגע ךיא
 פאוױעסטנןע װייפע ךיא זיײ נאויעט ״עם וויא אבער ;ווײט נאך איז טאג ;ענער

 • אנךעךס אבײםעל מען װערט דאן ,םוד אין טרעבעװעט מען אז באלד אין
,באךד אין בליהוננ װײםע ך־יא בעוױזען זיןי האט מיר ײא3 זיגד או־יך אונ
. מענש אנדער אײן געװאךען טאקע איןי בין

 צייײא איועק הךגט איחר אז , בריל זאגט ,װיםען זאלט איהר—
 ראס ,נעהמען לעבען דאס געוויס זיך װעלען לאהצע אונ מרקום .פאמיל;ען

.טאג וויא קלאר־ מיר ביײא איז ;  פון וואס ,)•אךשטײן מען נןען הײנט .
? פאךישטײט איחר , ווערין וועט ?נלטעלין זײערע

הער מיר .געפען נאןי ישוין דיר וועל אין־ ,קארנאץ זאגט ,צו -
מיר זאג .האבען חתוגה וועטי לאהצע אוג ,קונץ ךעם מאכען אב זועלען

 וועט ״ער אונ ,הוהו יענקעצקע קומען װעט נאכדעם אז ,»_ײן וועט װיא
 מיןאלט׳ זיין וועט וױא ? נעגעבען ניט גט .קײן גאר האט ;יר אז ,ךאקאזען

 וועט לאהצע אז , נאכדעם ,קומען װעט ?גר אז ,זײן פןען ̂עם אונ ? הא
? הא אקינד האבען שוין

 איהם זאלט איהר ׳ אײןי פאר מורא האט ;קוטען ניט װעט ;יר—
 אוגאלאוונע פיל י1אז זיך אויף האט ,־.ער פאליצײא אין געפען איבער גיט

.וױינינ אױך איחם פאר איז .קאטאךגא וױעצנא אז דיעלעס,

פון  איז .ער :גלויבען אלס מען כןען יענקעצקען אויף װעגען דעםט -
 ,זײן צו טפקיר זיך זיץ ךעכט װעט איהם בײא אז ,ױנג אט־לאלאנער אזא
 אז ,גוט גאנץ .ער ווײס װײטער אונ ׳ שקאנךאל ךעם פאךפיהרען צו .נאר
 ♦ מםרין ניט קארנאץ איהם וועט , אײךעם זימלס אן זיך רופט ערי זמן פל

 אךער :ניטא מיטעל אנךער אין.קײן לאהצען פאר .ניט טויג פלאן דײן ק־רץ
.אײננעהמען אמיתה זאל אדער ,גט געפען זאל ;יר . . . ׳שא . . . אי !

.װאיוהל . . .אפלאן אויף געפאללען בין איך ! איד א בין איןי וויא ! . . 
.גיךאװא . . !. װעלט ךיא וויא װאוהל . .  ין3 איך אז ,ווײסען דיא אוג !

. ךײנעם §אר בעסער נאך איז פלאן מײן :ארױס נאךען ךיא פ־ן יןד1א

? פלאן גללקליבער אזא פאר דאס איז וואם—
 מיט האפען התונח לןענען וועט לאהצע ! אנטיק אײן אפלאן אי—
 ניט מאל .קײן שיוין \ועט יענקעצקע אונ ; ורעללען.פארדיגען מיר ;מרקוסען

!איד א יין איך וןיא ,װאוהל !ה ס כ• קומען
. ? קומען ניט ;ער װעט אזוי וויא— . ? .קאטאךזנע אװעק וועט ,ער .
לוי» ^יט אלס ךאך זיא איז , כןאטאךגא אוועק וןעט .ער אז י דוראק—

. אגט אן איהם פון .  , щ פון א^ראי^ען איהם :פךאסט ם״ן איןד .
. אםטא3 אינ

? עסז הײסט וױא ,ניט פאךישטײא איך—
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 ^ז:קען אװעק איהם וועל איך . !• פיזט רוא אןעטעןי §אר -װאש
! פאשטא אי / פאפען מיין ־צו

? אזוי וויא—
 - מיטעל פעשטער ךער ;אר ;מיטלען טויזענךע פראנען איז /יס —

ק ,אפאךאשאק ך.אפ איןי ערז פאלט ׳ ביר אין צו טהעע אין אריין שיט מ
. צרות אללעםעגש צו אפוף זיין ױעט מיט דער אונ / אישנאפ וויא ^לייך

. אװאונךער מיט כריל נט:פךע ? טאן ךאס וועט איהר אונ—
אמאל  .?גלטער ךער צו איצטער גאר ;טאן אללײן ךאס איך נןלעג -

.גיט עפעש זיך ־וףלט .  אט .שליח אנוטען מען כןךיגט געלט פאר ;אר .
 װעלכעי ,ארכיפיטיש אנטא־שקע אזוליק איינער קראנען איז דא וױיס, איך
 עפעםי געךישען זיך האבען ז_ײא להבה, אש יענקעצקען דעפ אויף איז

 אגטאשקע ךער אונ .נעפײפט אױם איהם האט יענקעצקע אונ אחאקדז איבער
אז , מיך §אךשטײסטו ,איז .פאטעף־ן איהם װיל ?נר / איהם צו ןיך נןלײ?ט

איז מיט ךער אוג י?ער,3 נעהן צו ;עש װעט שטירען אונטער וועל איןד
!די ד< ה ,מאךק פון אךאפ ■יענקעצקע
? אמענשען אומצוברײנגען ךעכט איז אײך גיייא אונ—

וױשייא שייא ךאך איז !אפאנדיט 1 אזיליק ? ״ער איז אמען,'ש—
.מיתה .אסי״יכ .  יעדע פאר וואש ,זאבען אזעלכע אבגעטאן האט ;ער .

.שיטק אךעו ׳ נןאטאךגא וױעצגא פאזאלןאגו איהם קוטט פעזוןךער
 ן )אנבלה( אפאקאםט א,פטאן עפעםז וױלט איהר אז ,איןי ווײם דאס—

. גערעכט מאנען צו זיך איהר זוכט .  איןר אז ,אײך אפיאװע איך אונ .
טאנ הײגטיגען מיר דואט יענקעצקע ךער לאזק דער ניט ךאש וועל

 גאנ^עס מיין מיט הויז טײן ליישײען מוזען איהם דוךך זיך װעל איך , נעהמט
. ׳. פעךמאנען . ? ז.אך אז.א לאזען רער אבער . . ! ניט דאש .
 איןבאװען מיט ךער דאך װעט מען ,קארנאץ ;אגט !^ם הײםט וןיא—

א . זלא אנךױמע פי־ן װעלט ך . .  ךער אכןטען פאר וואש וו״ןט ווער !
 ״ובערת :־שטײט איהס יף1א ! װעלט זײן אויף טאן אפ נאך וועט ױנג
 אוננליכןליכע דיא כאטעווען ראך מיר וועלען ווייטער אונ מרןכך״’ז הרע

. פאטיל;ע
,פךאװאסוריע « גאר געהעןט הרע ובערת ,בריל זאגט ,העךט—

 ,הומא^יש מעהר עצה מײן איז פאטיל;ע אונ/לינןליכע דיא װעגען אוג
• ספראויעךליייע .קעהר

נ או .קארנאץ אונטער איהס חאפט !אפיקוךםיישדיק מעהר -
.ו אמעךךערײא איז פלאן אי;ער אונ— . 1 ך^ע אפרומער זײט איהר .
1 אפיקורוס אײן פיזט דוא אונ —
 װאפ ניט דא האןען מיר :בריל זאןט !אהײם פאדדען לאמיר —

. ?אכען ־צוא
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אפיקוךםי®. מיט !ניט מחוחן .קײן דיר מיט פין איך ;אליין פאהר -
. פלוךעל מיט זײן צוא איך״פײנט האפ .  נעמחט, האב איןז אז פױער .
 האבען מיר אז איצטעל אונ .געהאט ניט ברירה אנדער .קײן דאך איןד ?אפ

 יס-1א ניט פיילע האפען מיר הייםט ךאס ,אבגעטאן אינטערעם אונזעל
 אונ ׳ זאמען צוא זיין צוא געצװאונגען ניט שױן מיר זיינען ,נעיןיהרט

 דוא: װעלכע מיט ,ךײד פוקטע דײנע העלען צוא מחױב ניט גאר פין אץ־
.פלאטעם אלע אין פאךפיהךען הןענסט .  איך !נעזונטעךהײט ךיר זיןז פאהר .

.ז ליר אן עעג ךיא טךעפען וועל
 פױינלען געפאהלען אװעק בריל זעלינ איז ארום שטי־נדען צווײא אין

א אהיים * פעללארען איז אלעס אז ׳ פשולה טל!;עױגע ך
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♦4

> נעטץ אין ארײן I
 ?גר ךעדט ,נןװאךטיר זיין אוייף אלײן געפליבען איז קאלגאץ פײכום אז

 ,פערישטײא איך וויא ,אלפײטען נעהמען איך װעל איצטער :זיך י .צוא
 ־, פרעגען ניט גאר בריל זעלקע וויא אפיקוךםימלעך אזעלכע פייא וועל ^יך
 געראטעוועט אלע װעלען ,װעג פון הוהו יענקעצקע אפלאמען װעל אין־

 זעלקע פאר האבען מורא .וועלט ךער פאו אטובה זײן וועט /נם אוג וועלין
.שליכעגען .ער װעט טאםער בריל .  וועט ^עלםטען . רואס ניט איך האב .

 איהם װעט צוױיטען ;טאן װעל איןי װאס ,זעהען ניסט גאר מיר פייא ?נל
,אמוםצעםטװע זיין פעךליךען ניט וועט :טאן הנאה ד־עקטײעגען פון זאך ךיא
 לעזאזל גײן וועט פאנדיט דער װאס אונ ;אגערעטעטע זײן װעט לאהצע אונ

 ניט גאר איהם איז ערע ךען ,אב^סען גיט האלץ ךיא גאל ־זיך .על װעט
 בײא האט אונ געטאן איהם האט ^ל װאם טובה ךיא פאל דאנלןבאל אזוא
.^עלד ךיא גענומען אלוים איהם

טלר^צאבעפ. ךיא אין געלאזען אװעק זיך עלי האט געדאנקען ךיא מיט
 איהס .על האט שוויךיגנךיט נלוים מיט .אנטאשקען זוכען ,צעלניגאװ ין9

 ..פים ךיא פון געפאלען איז עלז ׳ ל1שפ געװען אפעל איז עלי .נעפוגען
 .םפאחמעלי אפיפיל נעהמען אלט אײן אין ^עלופען איהם האט קאלנאץ

 געפיהךט אוועק איהם האט .על .פעטען געלאזט ניט זיך האט אגטא־שקע
 אנטאשקע .פלאגפען נאך מיט אנגעפאיעט איהם האט , נןװאלטיל אין זיך צוא
.געװאלען איז,ענט־שלאפען אונ געפאלען איז

 איך האב זיך יײא אנטאשקען ,קאלנאץ זיך צוא זאגט ,איצטעל
שוין )ח״ל( כהן דעל



V -
 ;^יט איך ווייס — ניט צוא איהם מיט פיהךען אוייס איך װעל צוא ,שוין
 • וויםען צו נײטיג מיר איז ךעךװײלע .אנרערין איין כןףגען איןד וועל ניט אויב
.געקומען אהין איז באנדיט ךער װאו .  איןז .;עטצט איהם איןי געפין װאו .

ר ,’רעכין  ?נר װעלכע מיט ,ארעסטאנטען דיא בייא ךעךנעהן איך ען(דאם'
 זאנען ארויס געמולט זײא פאר זיך האט ?גר גאטיךליך ; צוזאמען געזעסען איז

•. טוךמע פון ארויס וועט ״עו אז ךעם נאןז טאן צוא ,קלעךט ?גר וואס

 נלייןו איהם האט שמאטריטעל ךער ;טוךמע אין אוועק איז קארנאץ
 שוין האט ,ברילען ?ויט געהן פרי/ןר פלעגט ״ער ךען ,געלאזען אױין

 האט דאס .לאזען אויין .עו ״קען אידזם אז ,#מאטריטעל ךער נעװאוסט
 אב- האט יענקעצקע אז ,זאגען צוא איהם נייטיג פאר נעךעכיגט ניט ערי

 נןרמלר איז יענקעצקע מאו אין.קאמער אריין איז קארנאץ וױא .געצוינען
א ̂ער האט ׳ נעװען  משקה אױף אפינפרובילד־ינען גענעבען אךעםטא^טען ך
 אראזגאװאר פאךפיהךט זײא מיט האט אונ דאקאלען( כןענען וועלען זייא )אויב
 ,געװאוסט האט אונ בעקאגט לייט דיא מיט געווען איז ״ער .יעגקעצקען ווענען

 יענקעצקע אל ,.^ךפאהרען זײא פון האט ;גר .האנדלען צוא זײא מיט וױא
 זײא האט ?גר . .קאםענעץ-פאךלםק אין זײן צוא געװאונשען אימער האט

 ךערויף האבען באנדיטען רענןטע ליא .^עטאן האט יענקעצקע װאס ^ךציילט
:געישײען ים1א האבען אונ בכאװא ןעפאטשט

 אטאמאנאפ ניבוד .קאנדא םױעלאיעטסא אן ! מאלאךעץ נו גו נאישקא—
!ראזבאיױקאװ

 האבען ׳ זאכען מ^עלכןע פאר זיטצען וואם ,אךעםטאנטען ךיא פון נאר
. נעמאקט אוננל;קליך האט ער וועלכע ,פאמיליע ךיא בעתיעךט זעהר

 זײן אויף אהײם געקוםען איז ז״א פון געגאבבען ארויס איז קארגאץ
 האט ךזער .־שלאפען אויס זיך וועט אנטא־שקע ביז געװאךט האט , כןוואךטיר

 דער געהײסען האט קארנאץ . נאכט דער בײא אויפנעשלאפען עךסט זיך
 אונ טהיר דיא געישפאךט צי האט ער . פאךציעסז צורײא אבע^דברויט לאנגען
 װאונדעךט אונ אפטיט מיט נעגעםען האט אנטאשקע .עםען גענומען האבען

 איהם האט קארנאץ .וועצעךע נוטע אז.א דאס איהם מען גיט װאס פאר ךןי
 האט עקען אין .אגעפעליגרךט עטוראס איהם פון פערלאנגט ער אז ,נעזאגט

.שונאים עפעס האט ער צו :נעטאן אפךענ איהם בײא קארנאץ

 אץד פין הויןט איבער ;?יל זעהר איך האב שונאים ״ ער זאגט ,א—
 יענקעצקע איך האב שונא ?ךעסטען דעם גאר ;פאליצײםק;ע ךיא אט שונא אדם
 מיר . טאוואױסצעס אײנע^ע געגען אפילו אבעזסאוועסטנער איז ער ;הוהו

 האט / זיך טהײלען בײן ;אלבײט שט;קעל אײן בײא נעארבײט בײדע האבען
נעמסרט... נאך מיר האט אונ נעלאכט אױם ער האט מיר אונ נאר גענימען צי ןןר

י ״ цр * וח״י( כהן דער
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. 1 וועלט דער אױף אברעכנען איהם טיט זיך װעל איןל־ נאר ;  װעל איך אז .
 איז הע^ד מיינע א . קאפףז ךיא ךרײען אראג איהם איןז וועל חאפען נאר אירט

.אײזען איז נעגעל מײנע ,שטאל . . !
ר ע ד  ער האט דא אונ ,קארנאץ זאגט ,העלפען דיר איןי щ צו -

 אנטא־שקע ,דײכוטעווען צו וויא פלאן אגאנצען לײגען פאנאנדער גענומען איהם
 פון געפעקעלט איהם בײא האבען אױגען ךיא געהאךכט צו אויפמערלןזאם האט

:נעשױען יס1א איממער האט אונ עןטצ;קען

!װעל;קאליעפנא ! בראװא—
,טרעפען זיןד וועט עס אויב אז , פערלאעט איהם פון האט אנטא׳שקע

 ארויס איהם ער זאלל ,פאליצ;א פון הענד דיא אין פאללען ארײן וועט זגר
 געמוזט קארגאץ האט זיכעךהײט צור אונ , שטאלא ני בי ישטא ווא נעהמען

 אז > זעהען צו ארויס זײן זאל עס וועלכע פון ,אצעטעלע איהם בײא לאזען
 צייט טעג ךרײא אין װעט ער אױב אונ . סאאוצאסטניק זײן איז קארנאץ

 דעס לאגגען דער הןענען ,אנטאשקע ,יוועט , נעהמען ארויס ניט איהט
. צעטעלע

 מאך^ען אויף .נןאונאצען בײא נעבךאלט צו אנטאישקע האט גאכט ךיזע
 א$- זיך געהן זאל ער , געלד געגעןען קאתאץ איהם האט פריה דער אין

• בענןלײלען שטענדיג
• געפאהיען אוועק בײדע זײא זײנען ארום שטונדען צווײא אין
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 אפ קארנאץ האט פאדאל,סק .קאמענעץ אין ןעקומען זע^ען ז_ײא וױא
 האט אנטאישקע אונ בײדען זייא פאר נאכוטהויז אפראקטק אין אגומר גענומען

 יענקעצקע געהן דער שטאךט פון טחשצאפעס ךיא אין געלאזען אװעק זיך
 האט ער װײלע ,זוכען איהם אהין געלאזען ניט זיןד האט קארנאץ .הוהו

 ;ענ^לויפען וױיטער ער װעט זעהען׳ דער װעטאיהם יענקעצקע אז :געפיךבטעט
 . פאליןײא אין געבען איבער ניט איהם זאל ער ,געהאט מוךא האט ער וױילע

 ניט נאןז איהם האכען זײא אונ װאכען צװײא וויא מעהר געדויערט האט עס
 אנטאשק^ נאר , ךא איז ער אז , געװאו?ט שױן האפען זײא .גאנגען ךער
 נעטראפען איהם ער האט מאל אײן .טרעפען געקענט ניט אלם גאןז אידמ האט

 « פלײצע איגערן אפאטש אידט גיט אגטאשקע . שטאדט אויסען אישײנק אין
 קומסט וױא ! אנטאישקא ,א , אנעשרײא ניט אונ אקעהר זיך גיט יענקעצקע

? אסער דוא
 אפער אנטא־שקע: ז״אגט ,אהער קוס איך וויא ךירזאגען וועל איף—

. םריל אין וואפ נעהמק לאמיר $ךיעו קום
זײא )ח״ד( כהן דער



 האט איטאישנןע אונ ציממער;, אפארטען אין נעגאננען אריין ז״ײנען זייא
.פעךבײםען אונ כוישקה לאננען ךער נעהײםען
# בוודער אנוטער ?לייבט ברודער אנוטער : יענקעצקע זאגט !בראווא—

.װעגען דעסט פון ׳ װעךטעלט צו אמאל ךןד האבען מיר חאטס . .

.װעךטעלט צו .ניט אפילו זיך האבען מיר— ;  גוט מיר האםט דוא .
. נאדױעט . .ךיר פכאשצאיע איןד !וואזטי טע?יע צארט נאר . .  האף איך .

.אײנאנדער פאלעזנע ן״ן נאןז וועלען מיר
 דין אויםטרי^קענדיג יעגקעצקע ?יעגט ? אהער קיטסטו וױא ,נו—

.בראנךפײן רי־מקע
 טרעקענדיג יס1א אנטאשקע ^נטפערט . אהער קוטסט דוא װיא אט—

. רומקע זײן
 געמוזט איך האב אט ;זאלאג אײננעלײגט ךאןד מען האט מיר פאו־—
,שלאסם אונטערן האקען ארײן וױךער ניט מיןר זאלז מען אום ,אבציהען

 טיןי ז־כט *ן5 וױילע ,צעךניגאװ פרן אבציהען געטוזט האב איך אונ
? פאנ.י_אל ;פראקטא אטשען ,דאךטען

? דיע.לישקא אגוטע געהאט сущ. האסטו—
א װיא אט .הו;דעךטער עטליכע געךיסען ארײן האכ איך— »זעהסט ת

 איהם האט״ער רייד דיא מיט .אױך ג־עלט איז אט אונ בעכןלייךט זיף־ האב איןי
־ .-גער25 א נעוויזען

 ךער איךבין װאס זשאלי מױע יענקעצקע. זאגט גלויב, איך ע.ןעי~י
! באהו נעי ,געװען ;יט בײא

. זיןר צוױיסען מיר מיט געלאלט ניט האקטו !קוטט ךיר— .  איצטער אט .
 ♦ טויזענד־ער אײניגע רייסען אריין ק(ר מען וואס ,אד;עלישקא יך1א איך האפ

* .ז״אלבענאנד ז_ײן מוז מען מאמגן׳ ניט דאס םען ען(ר אלליין
ש אצווײטען יף1א איז דאס— אז ^ ?
 אפט אזײטיגערכ־ןען װאו אציממער אין עטאז; אונטעךםטען אײן אין—

 אין ״ אין.קאמאד ליגט נעלד ךיא ; אנןרעצמע איז ךאס װײלע ,געהן אױין
? פאנימא;עש ;שליסעלעך דיא עזטעכןען אפט ?לײבט עס ײעלכע

געלד? פיל—
 ךאכ< האט היעצטער דער ער .הונךעךט אײניגע מיט טויזענד דרײא—

 זײןיפארז נדן לײגען מאךגען ךאס דאךף אונ באנק פון אבנענימען נעכטען
 נאר געשעפטיל; אגוט איז ךאס אױך. ¥ירו;ג איהךע ליגט דאךטען ; טאכטער

 /יץ דארטען דארף םען .דעךין יך1א ®רעפנאטסטװעס ךא איז לעקטווענען פין
 דעם רעפנען אױם אונ ,הויז ךער פרן פלאן ךעם לעךנען יס1א , שןגה אפאר

 דיא אפמאכען דאס מק ען(ל נאכט דער בייא אונ .ךײםטװיא ?לאן גאנצען
.כןרײען ניט װעט אהאהן אז ,ארבײט שטינןעל

»א )ח״ד( כהן דער
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 האסט רוא ,יענקעצקע פרעגט ? לענטײא ,ךא דוא טהוסט וואס טא—
.לויערין אונ ךאךטען זײן נעךאךפט ךאך

*, זאלבענאנד ז_ײן מען מוז צו ךער אז г, געזאגט דאך ד־יר האב ״-אייך
.אטאװאךיישץ איןד זון־ אט

■ !ךיאוואל ? געסען פאר גאר האסטו מיר אויף אונ—
ר די -. .  אײנענע געגען איזמ;עניק אײן ביזט דוא !בלאני "?ןאכןי״א זא ’ני .

. טאװארישצעם
.ט— ’ . .  זיץ איך וועל הײנט אז ,ךיר איך שװער איצטער י קליאנוס־ !

* האנד דיא ;עבענךיג איהם יענקעצקע ;אנט ,וױערנא

.האפען ניט געשעפטען פןײן איןי וויל ךיר מיט י חאט׳שו נע—
 ךיי וןעל איך אז , וויסען זאלםטו :יענקעצקע זאנט ? ניט ווילסט דוא—

 דוא װאס אוג געהסט דוא װאוהין / זעהק וועל איןר ;אשאטען װיא נעהן נאןד
 פאגראבען דיר איך וועל ,בײא ךער האבען ניכןט וועל איןד אױב אונ . טהוםט

.זאממען צו טאווארישץ דיין מיט
 דיא געפענדיג איהם אנטאשקע זאגט !ױאזמי ■ טעבי_א ט׳שארט נו—

♦ בײלע פאהרען מיי ׳ יעםט טא ! בייךע געהען מיר ױעשענא :האנד
װײט? איז דאס—

• Т

 דאךטען מיר דאךפען פאךנאכט הײנט .ךאנען פון צװאנציג אװיארסט—
 זעה , געה . פעראפס פאהרען דאךפען מיר ;ניט טיר האבען באהן נןײן ,זײן

.גליק מיט פאהרען מיר אונ ,איןז קום ארום אשטונךע אין .אפוהר ווײלע ךער

.יענקעצקע זאגט ,בוטעל ךיא אויסלײךיגען מיר דאךפען פריןיר —
;בוטעל ךיא א־ויסגעלײךיגט באלד האבען זײא .גערעכט ביזטו ךאס —

 צוזאמען זייא זיינען ארום אישטו^דע אין . גענאננען פאנאנדער זײנען
 זײנען זײא אונ ,פוהךמאן אידישען אײן געפראכט האט יענקעצקע .געקומען

.געפאהרען אװעק
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♦ װעג פון געראקוט אב

 אבגענומק האבען ׳ק. רעצמע(ך דיא אין אנגעפאהרען זײנען ז״א
 מען געהײקען האכען זײא .פאךגאכט שײן וואר ךאס .אפאלט אצימער

 דעךיױילע .נעלטיגען דא וועלען זייא דען ,אװעצערע קאכעןז זײא זאל
 בעזעהען איהר האפען ,קרעצמע גא;צע ךיא געגאנגען ארום זײא זיינען

פון )ח״ר( כהן דער



 אנגע$אר>ען געװען זײנען כןרעצמע אין .ךרױםען פון אונ אינװעניג פון
 זײא פון אום .פעופואכט , גערעךט זײא מיט האבק זייא ;מענשען גאןו
 האבען זײא .פךנםה פון אװעג װ״זען זײא זאל וואס ,אװאךט חאפען צוא
 אויפװאךטען דא דאךפען זײא אוג ,פךי_קאסצ;קעפ זײנען זײא :געזאגט .זיך

 דער ;נאבט דער בײא אנפאהרען ךא ךאךף וועלכער ,פרינציפאל ;זי;ער
 ״ער ביז גאכט דער פײא אויף זיטצען צוא נעצװאועען זייא זיינען פאר
. קומען זועט

 אין ךעךלאגגען געדזײםען זייא האבען נאבט דער בײא ?נלף האלב
 זעהר אפטיט גוטען מיט געגעםען האבען זײא .װעצערע דמער זײער

 ,ךײםטוויא פלאן גאגצען רעם אבסוזדייעט ךעךוױילע ראבען אונ געמיטהליןי
 אנטאשקע וואם ,צירוגג ךיא מיט געלד ךיא נעהמען ארויס זאל מען אזוא וויא
 טה^ער הױפט ךער זײן זאל ̂עפ ווער ;אוהר פיל וויא אום ;געזאגט ■האט
 זיןר זאל מען הין װאו אונ יס1אר אלזז מען װאו ;פאמאסצניק דער ווער -אונ

. פאךראבנא אלעם — ,לאזען אוועק
 גע^פרעך אזא דען ,אינוועגינ פון פאךישפאךט געװען איז טיהר ךא

 מעגיש אדיטיגער אז ,געלוינט ניט האט ,געפיהךט האבען זייא יװאס
• הערין זאל

 .ב;ער פלאישען פיר ךערלאגגען געהײסען זײא האבען דעם״עסען נאך
 אנגעגאשען זיך האכען זײא . טיהר דיא צוגעשפארט וױעדער האט אנטאישקע

 גענומען ארויפ האט אנטאישקע .געטתגקען האבען אוג ?לעזער ־צוא
 ךעם בעקוהןט נײניךיג האט יענקעצקע ;בעוויזען איהס האט אונ אךענדעל

 האט ךעךװ״לע ;קורס וועגען נעױ>ךט פאנאנדער זיך האבען זײא ;רעגדעל
 אראפ איז אונ הענד אגטאשקעס פון ךענדעל ךער געגליטשט ארו־יס זיף

 איהס х האט ,אויפהײבען איהם אײנגעבײנען זיך דזאט .ער ;געפאלען
 אויפ״ איהם אײמעבױגען יענקעצקע זיך ך.אט ךא .געפיגען נעכןענט ■ניט

 װעל / געפינען איהם וועל איןי אז :געטכאכט זיןד פײא האט אונ ,צוז־בען
 אין מיר פײא רעגדעל ךער ליגען בעסער לאז :אשװײג מאכען אויף איך
.איהם בייא אײךער טאישע •דער

 כאש אנטאשקע האט ,טיש אונטערין געלעגען איז יענקעצקע ב־שעת
 געשאטען אױין האט אוג וועלטעל,קעישינע פון אפאראישאק גענומען ארויס

 איז ,ער א־נ ,אננעגאסען גע׳שטאנען איז װאס ,?לאז יענקעצקעס אין
 האט יעגקעצקע .שטוהל דין אויף זיצענדינ אנגע^פאךט ווידער ,געבליבען

 ערז . געפינק ניט איהט קןען ,ער :זאגט ערי ,רענדעל דעם געפונען ׳טאקע
 האט אנטאישקען כײא ארט. זײן יף1א צוריק געזעטצט אװעק זיך־ -האט

 איז’ יענקעצקע גאר ,קאלירעןז אלעךלײא אין ;עזיפט ךאם געביטען זיך
. בעמעךלןט ניט דאס ,ער האט ׳ רענדעל ךעם מיט צוטראנען ^עווען

 טאנ בײא מאך^ען :אנטאשקע זאןט I וואזטי ;עװא טישאךט > ניא —
װעלען 20. )ח״ד( כחן דער



 אפמאכען־ ױעלען מיר אז ךען . נעפינען יקענען ניט ךא איהם מיר דועלען
 •« • נןענען!ײן ניט מעהר ךא שוין מיר וועלען ,אךבײט שטלקעל אונזער

 אוייסגעטרו^קעך אנטאשקע האט וועךטער ךיא מיט ! זדאראוױע טוואיא זא נוא
П גלאז • ”

 אויהגעטרוננןען האט אונ יענקעצקע זאגט !זךאראוױע טוואיא זא אי -
 ״-■ איז דאס ב;עו ביטעךע צערטאווםנןי וואסעךע !װאזמי טשאךט .גלאז זײן

.ך ך ך ך ? . . .י איבל מיר וועךט ״עם ! . .מיר כןעהךט ״עס . . .לרעכען . ׳י- .
.בין איף !ך ך ך ך י1 . . з סמט פאר !ך ך ך ך . . . !

,.גינוטען,קרא?פפען איהם האט עס ;ברעכען גינומען שוין האט עו־
 געפאללען איז ;נר . מױל פון איהס בײא שאם שלאנען נינומען האט עס

ר ע ך ן ,עךד/ א
 אוױףי איז ,זײן געמעלט ניט סצענע דער בײא האט אנטאשקע

 איז ו פענפטער ךעם געליסען יף1א סאםטע האט , טיש אפען ןעשפרונגען
 ״ער האט שפרינגעגךנ .געײארין פער־שװאונךען איז אונ געשפרונגען דורן־

טיש אפען וואךען וועלפע ,כלים איבךיגע דיא מיט בוטלען דיא גןערצעפעט
ו לאךם אגרוייסער נעוואױן איז פון דער .נעפאללען אראפ זײנען זײא אמ

 ,געסט אגגעפאהוענע ךיא אוג מענשק הויז דיא געלאפין צוגויף זיינען עם
 %: זרעלישצע דיא זעהען ךער האט מען אונ טהיר ךיא בראכען צו האט מען
 זײנען פוטלען אונ בליט ?ראכעגע צו ;אפען שטײט פענםטער דעו

 ערד .ךעי יף1א ליגט הוהו יענקעצקע ;,עךד דער אויף געװאךפין $אנאנדער
 איז לעכען פון צייבען .קײן ;שוואךץ בלא נעזיכט ךאס ,יל1מ פון שאם

 גיגאנגען צו איז אננעפאהרענע ךיא פון אײנער .זעהען צו ניט איהם פון
 איהם האט באנדיט .ןענער . טױט איז ער .זאנט אונ ניטאן אקוק האט

 בלאכען צוא איהם האט אוג קאפףז אין ייאס מיט לאנגען ךער נעמוזט
 טאדט װאס אסם גיגעפין אײן איהם האט ער״ אדער ;'שאךבען ךעם

. יגענ?ליכןליף1א
 ; קארנאץ פײבוס מאר מײגונג דיזע .גיזאגט האט װאס אײנער ךער

̂ער וואס ,התונה דער אױף זײן ניוועלט אױך האט וועלכער  יף1א האט .
 זיך האט ער וויא ,נעטהײלט מיט אידט האט אנטאשקע געישפילט.
 . נעמאפט אב איהם מיט האט ער װאס אונ יענקעצקען מיט געטראפין

 מיט גיקומען איז אוג לןרעצמע ךיא אין געפאהרען אוועק נלײן־ עריאיז
 געפליבין איז אונ אנומער גינומען אב האט .זייא פאר קריער אשטו^דע

 טאלפאי אין יך1א ער איז אט אונ טאן. זיך ורעט ךא וואם זעהען
 איז יענקעצקע װאו צימער, אין געריסען אױין זיך האבען וואס מענשען/
. געלעגען

 אן איז ,טרעיואגע ךיא ;יײען איז דא וואס ,קאםענט דעם ^ין ״
נעפאהרען )ח״ד( בהן רער
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 עויך האט אונ כןלעצמע אין אליין איז ער .פליסטאװ לעל נעקאהלען
. זיך טהוט רא וואס ,גיזעהען

 1 אטעלעגלא?ומע עלהאלטען לאננ ניט האב איןד :ער ט:זאג ,אך —
 דער בײא אודןר צװייא אונ איינם צוױישען ,נןלעצנןע דער אין דא אז

 געאײלט זץד איןי האב אט ; אפלעםטופלעניע םאװעךשײען זיןד וועט ,גאכט
 פעל־ שוין האפ איך עךםט ,פרעדאופרעזדײען צוא דאם א־פ קומען צוא

. ^פעטי?ט
 1 ראלנאץ זאגט ,פליעל מינוט אײנינע מיט קומען װאלט איהר אז —

 אלם נאןי איז דאס אבעל ;לעפען פײם געפינען נאןד איוזם איהר וואלט
 זײא .פלעםטופלעניע דיא אוסטראנײען וואלט איהל אז ,ניט פעװײז נןײן

 זײא װאם ,וויהען וואלט רוער ,צץןמעל אין ןיןז פאל געווען ךאך זײנען
? ' דארטען ?הוען

 ארוים קומט וואם נאל .פריסטאװ דער זאנט ,גערעלט ז.ײט איהל —
א פון  ;ניט צייט נןיין האפ איך • אפך^טאקאל סאלוטאװען ראךף םען רײד ך

 אוג געזעצט זיןד ער האט לײד ד־יא מיט ,אלט ןייא> אין נאןי פאחלען מוז איןד
 וױא ?.ע^ריפען/ אטלי עעלכק,ער אין ,פראטאקאל דעם אנגעשױפען האט
 מענשען אונפעקאנטע צווײא נעקומען זײנען עס אז ,געווען איז מעשה ךיא
 דעל .אלכיפיטש אנטאן געלופין זיך לןאט ,אכ־ליקט אײנעל ,כןלעצמע אין

 נענומען אפ האפען זייא .הוהו יענקעל נאמען דעם מיט אאיד אנרעלעל
אילען לעם געפונען סען האט עלף אוהל נאכט ךעל פײא אוג ,גוסעל אײן

אלזא ;’געפונען ניט איהס אױף מען ןלאט לאנעס _קײן ;אטויטען
 . פערשאמט איהם האט טאװאךישץ זײן אז ,לעװײעןזפאדאז צוא איז
 רויד '_קיין פעלשװאונלען.״ איז על׳ ,ניטא ;עצט איז טאװאױ^ץ זיין

 אויןד װיא נאמען זײן נאל ,אקאזעט ניט טויטען פ״ן זיך האט )אפאס(
 וועלבע ,מענ־שק ךיא געזאגט האפען נןליסט לעס פון נאמען דען

 מיט• דיא מיט איז װאם ,פוהלמאן דעל יך1א ,נןלעצמע אין עאלען
װעלכע / בליף אײניגע געפונען אױך איהם פײא האט מען ;געפאהרען

פון אונ ,הוה״ל יענקעל וױלקליך איז נאמען זײן אז פאךטװעךזעט האבען
 , מענשען יענע פון יף1א איז ,על אז ,זעהען צױא אלויס איז עס וועלבע
• פלעסלעלעוועט פאליצײא וועלכע

 ,עיי יייא גלײך אונ . שטונךע אפילטעל געדױעל־ט אללעפ האט דאם
 דיא מיט גענומען מיט איהמ .על האט ,פלאטאקאל לעם םאקטאוועט האט

 זאלניט־ מען אננעזאגט האט ,געפונען איהם האטפײא װאםמען / פאפילען
 איהם ױעט אונ דאקטעל דעל קומען וועט ;ים פיז טויטען לעם פעעךדיגען

. געפאהלען אװעק גלײך איז או: — ,פאלמםען
קאלנאץ׳ פײכום האט , נעפאהךען אװעק איז פליםטאװ דעל וןיא

אלײן )ח״ל( כה] דער
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 זײא מיט איז װעלכער ,פוהלמאן דעם ציקמער ז.ײן אין נערופען אריין
 זײא האט ,רײכע ניט פאהרער דוךך אידען אפאר גאך אויך ,געפאהרען

ו, איהם( ,קען )?נר אזוליק איז פעךםאמטעו דער אט אז ,?נרציילט ע  האט ,
 התונת ניט הײנט נןען זיא אונ ,אפױילין עדענפורט אין געווען מקדש
 געזעד-ען איהם האבען זייא אז ,זאגען ניט זאלען .עדות װאו ,האבק

 ךאס זאללען זייא ,מצוה ךיא םל זײא אויף איז אלזא — ,אגעשטאן־בענען
 יא _ז טיילע נאר .שטעטיל אךעלפײאעע פון לב דעם פאר עדות זאגען געהן

 ♦ פינפריבלדיגע צו טרדןא ךער פאר נאןי זײא ער״ שײנקט , אידען אךעמע זײנען
 האבען אידען ךיא ♦ צו דער יך1א אמצוה אונ עדות כשרה גאנץ איז דאס
.רעבט זײעו־ איז זאןד אכשרה פאר אפינפרובלךגען האפען .אנגעסאפט זיך

 ,פאהךק מיט איהם מיט ישױן זאללען זײא אז ,פעךלאנגט זייא פון האט
 ׳ פערבלײבען ניט לאנגער דא כןען אונ ,אחרכרײז^ךער איז ווײלע

 איז ,עי ♦וועגען מצוה פון נאר איז זיך שטאךעט .ער װאפ אונ
.אאיד ךאך

 געקומק זײנען אונ ,געפאהרען אװעק גלײןד איהם מיט דינען ז_ײא
 / אבפניא אין וואךטען געהײסען זײא האט ער׳ .שטעטיל אין פליה דער אין
 איהם בײא נעהמען ,פריםטאװ צום אוועק וױילע ךער איז ״ער אונ

 אקארםט איז ?דיפטאװ דער . עתת דיא פעלשטארקען צו אםווידעטעלםטווא
 דער איהם האט ,איהם צי אריין איז ער״ . שלאף פון י?גע'שטאנען1א געױען
 אום אלזא ,איךען ךיא ״עלצײלט האט ;יר וואס ,זאןד זעלפע ךיא צײלט

 איהס פון ערי פערלאנגט הײראטהען צו ?ױיא זײן ה״נט זאל פרײלין דיא
 ,אטױטען יענקעלן דעם געזעהען אללײן האט אז ,א?ווױךעטעל?טווא

 זיךצו זאל ער״אום אונ .קאלזפלאטא פון אקאפיע געבען איהם זאל ־אדער
 געןעטצט זיך האט פךיסטאװ דער .רא?נעג.קא:א(אל איהם ,ער לײגט אײלען

 קארגאץ .פראטאקאל פון קאפיעז ךיא אנגעשליבען גלײןד איהם האט אונ
. ארוים איז אונ אןגעדאננןט איהם האט

 ךער איהם האט ,רב צום עדות זיינע מיט אװעק א־ז.ער דעם נאך
 רןאפיע ךיא בעווי;ען איהם האט , זײן מקך׳ש פון מעשה נאנצע דיא צײלט

 האבען זײא וואם גט:געזא עדות דיא האבען ךעם נאך :פלאטאקאל ®ון
 וואס ,אללעס אנגעשריבען האט אונ געזעטצט זיך האט רב ךער .געזעהען

 ;פרימעטעס זײנע אויפגעגעגען האבען זייא ,געזאגט איהם האפען עדות ךיא
 אויג אונטערין , אשראם ?אק אפען ,ארונדע בארד אריזער ,האאר .ריזע

.געעזךיבען אונטער זיןי האט ךב דער אונ אבראדעו^קע

 אוועק איז אונ אפראזע^ט געלאזען יך1א רב דעם האט קארנאץ
 ברײננען ־שוין מעל איך :זיך צוא ״ער זאגט נוא, .עדענפןרט נאך ןעפאהרען
 זיןי וועלען זײא .בריל זעלקע פאר ,פעטעך ךעם פאר ?שוךה :אפעםעלע

בײא )ה׳׳ד( כהן דער
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;צרות נרויםע זי;ערע פון אפלעבען אלע מיר פייא .  האט ?גס גוט װיא .
 ,פלאן ךעם נאך בישוךה געגאנגען אי» אלעם וויא !אויםגעגאלטען אלעם מיר

.םאןןטאװעט האב איך וואס . .  ׳ געעען ניט פרעפיאט?:טװע _קײן איז ;נם !
.געמאכט אלעם דאם האב איןי לאװקע װיא אונ .  ן געװעלט האב איןד .
 שטאלט אין ךען ;אכןרעצמע אין _הקא אויפ־שפילען זיך זאל דראמע ךיא
 דאן )אנעגענגיפט( אפראטיוואיאךיע געפינען ען(כ־ מען ,ךגןטוךים פיל ךא איז

 געשי,קט אויך האב איןד .פפהת אױף אי^טךיגע גאנצע ךיא טו־יגען װאלט
 פאםטאווען אונ קומען נאלד זאל ?ןר אום , פריםטאװ צום אטעלעגראמע
.ראכןאז_אטעלםטװע ארעכטע האבען זאל איןד אום ,אפראטאקאל .  נוא .

װעט איהם פון ;אבאנריט ארישע פון נעװארען פטור ! גאט איז י?ט1געל גוא
זײנען רעךװײלע אונ ,וועלט דער אויף זײן ניט צרות רףן מעהר שױן

טרומנךיגע דיןןרע מיט מרקום אונ לאהצע מינע געווארען געראטעוועט
./^טערין . אוועי^ט געךאטעוועט ד,אב איןד ! נאטט איז געלויבט .

.מעגשען . . ! ’

.6
♦ ;ןגונה אײן א^רײלין

 אוג צוריק װאכען ךךײא פאר אהיים געקומען איז בױל זעליג ?ש?נת
 ניײא האט הוהו יענקעצקע אז ,נאבךיכט טרומנרעע ךיא געבראכט האט
 אכןלאנ אונ א;אמער געווארען איז — ,ענונה איין געןליפען זיא איז щ הייםט אלזא ,געווארען /ננטלאפען איז אונ געלז־ דיא גגנגט ארוים איהם
 נעלר ךיא ׳ אנגענומען זיך האט בריל זעליג חאטם .הויז אין זימלען בײא

 איהר פ־ן דאך ,ער עגונה,קען נאמען דעם אבער ; צוריק געבען צוא אוועק
.אנןלייניגכןיט .אויםמעקען ניט . .עגונה אײן . . .  אױנגעס ? װער אונ !

 גיט טאגי אײן כאך האט וועלכע ,געהאט ניט מאן .קײן האט װאס ,קץד
 נאןי זיא טראגט צוא רער אוג ;לעבען ^הע אײנעם פון גליק דאם גענאםען

 האבען שונאים ךיא וויא ,װײב הוהוס יענקעצקע נאמען שאגדליכען דען
.געגעבען אנאמען איהר

 זײנען .אט׳יטען נאןי וויא ,געװײנט טאג יענעם האבען זײא
 מיט ? טרײםטען מען כןען װאם מיט נאר ;טױיםטען פױינד גוטע נעקומען
 יעךע אדער יערער . בעזײטיגען ניט אוננליק אײן אזוא מען כןען רײד פוםטע
 אפיםיל״שאקלען פלענט ,װערטער ענע(טרור אײניגע אןזאגען זײא פלענט
 ;עהן אעעק זיך פלעגט אוג טיטלײד ז_ײן װײזען צוא ארוים קאפףז טיטין

זאגעגדינ )ח״ד( כהן דער



 »זי« נענומען צוא גיט איז איהר אדער איהם וואס ,נאט אדא^ק זאנענדיג
- ,אונגליק איין א אונ י  בייא נעבלייען דעסטוועגעי פון זײגען װאונךען ך

.שטוב אין זימלען
> טךאג.ען אריבער נענןענט ניט טרעוואגעם אלע דיא האט לאהצע מינה

 זיא ;צובראבען גאר איוזר האט אװ־אר לעטצטער ךער איבעךהױפט אונ
 .געשטאךכןט טאג פון זיך האט כןראנכןהײט איהרע אונ ,לןראנק געווארען איז

 ג צרות דאפעלע געהאט האט ,ער .אנןכאגכןער גענאננען ארום אויןד איז זימל
 טאכטער;• אײלציגע זיק פון אוננליק דער געכןױינקט איהם האט ןגךקוטען
 ישאגדע/ אזא צוא געקומק איז מענש לײטיישער אזא י>ר וואפ צמייטען

 אט ;ריפען נאןי איגגליך איהם פלעגען ,מױן אין קומען פלע;ט ,ער אז ךען
 ז_ײן פון געהאט ערי האט צו־ות מעהר נאך ;שוו־ער הוהופ יענקעצקע איז

 פלעגט אונ אױנ־הער אן לעבען ראם נעהמען איהם פלעןט ןיא ;שרה ווײב
 בײנע פון נןװעל !ןהיךה בת אונ;ער יף1א קוק ,זימל ,נא :זאגען אימער

 - נעפראכט אױין .ןעךד ךער אין אונז האט װזום פון שגעון רײן אלבײט!״
 איז זיא אז ,פךיזנאעעט האט ?;ר ךען ,.ןינטפערין גיםט איהר פלעגט
. טרעךין מיט ;יםען ניט מעהר זיןי פלעןט ,ער נערעכט;

׳ װײםען מיר וויא דען .זײא צוא קומען ארײן א?ט פלעןט מרקום
 ,שטײנפעלד אהרן מיט זימלען בייא אפמאןד ;ענער געווען איז ,עם זי^ד
 פרײ?גן נעהאט שוין האט אונ חתן אלם בעטראלט ישוין זיןי ״ער האט

̂ק געויאךען איז לאהצע מיגע אז ;עטצט אונ .הויז אין ^ײנגאלנ  ,גקכא
 .צײט האבען ^אר פלעגט ערי ווען ,איהר ?ײא זיט^ען שטענריג ״ער פלע?ט

ק  םאלגעווען אלע ניט איז ,געשאפט אין פאטער בײן געודען איז /ער ך
 מוטהיגעה ׳ פרײ^ר פיהלען זיך זיא פלעןט ,קומען פלעגט מרקום ווען .ג־ױיא

 פאר דער אונ . איהר פון װײכט נןראנקהײט דיא אז ,מײנען פלעגט אינ
.א?טער װאס קומען זאל ער בעטען אידט שרה אונ זימל פלענען

 דיא געןכאכט האט בריל זיבד ,וואןז לךיטטע דער פון ענדע צו איז עס
 געהט זוןי דיא ,פריהלוננ ענדע צו נאכט פאר איז עם . נאכריכט שרעכןליכע

 אױ- אונ פלאםם זעהר איז זיא בעטט; איהר אויף לינט לאהצע מינע אונטער.
 ךרריםען קוקט זיא ;ענטנעגען איהר איז ציממער פון פענםטער דאם ;געצעהךט

 מוטטער דיא .שפאצירענדע פון געךיכט איז וועלכער , בולוואר ךעם אויף
.אשטוהל אויף איהר נע^ען זיטצט

: זיקט ים1א ׳שאנע אײנע פיר װאם ׳ לאהצע מינע זאגט ,מאמע ,זעת—
 זיינען שפיטצען ךיא וועלכע ׳ימער1פ הויכע זיינע מיט נאכט פאר בולװאר ךער

 , אלעען גלשארענע״ זײנע מיט ; זאננע אונטערנעהענדע דער פון ןעלויכטען
 ,^לײךעךן בינטען אין אונ.קינדער דאממען ,העךרן שפאצירענדען זײנען מיט
 —,פאךפען פי־ן געמיש רײצענךען אײנעם םיט דולכנעמישט איז אללעם אינ
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 אבעי ,שאן איז װעלט ךיא יע !איז ךאס פונןעט שענער אײן פיר וואם ,
.אללעטען פאר ניט . . . ווייט וועלט שיינע דיא איז מיר פון ! . .  סיר פאר !
. נאר זיא איז . .דונקעל . . .טרױעךיג . . .שרעכןליך אונ . . . .  דיא / אן !

.^ױילײן פיר נײק אן מאמע? זעהםט . .לאכען זייא . .  פליליף׳ דיאזיינען .
. וועלט אליכטיגע פאר שטעהט דיא דען . . רע !  זיןוסע פיל איז העדצער זײ̂ן

.האפפנונגען . ך.. אונ . .וױיא אויז .אי . .  האפפגוננען אללע אין מיר §אר !
! אב^עשגיטטען

 װער^ער דײנע ,ניט ךײד־ זעה ; שרה זאגט , טאכטער מיין ,שװײנ—
.'קזפיזען מיר זײגען

 ?יט לאהצה וױיטעו זאגט ,געאךמט אהעךרן מיט אפױילײן געהט אן—
.געזיכט אין איהם קו,קט זיא : זיפץ .אביטעףין . . שמײכעלט זיא . .  איחר .

. װאננע פול איז ךזארץ . . ך״ד איהםזיםםע פון הערט זיא . .  ]ײנעווערטעי .
. באלזאם אהיילבאךער וןיא הערצען איהר אין זיןד .ליםען .  איחי שילדערט ער .
.לעבען קזעלינעם־גלי קינפטינעם זײער .  דיא בײא ױירקליןד איז גליק זײער .

. הענד ךיא אין . .איןד. אונ . .גאטט א . . . . אפריינד יך1א האב איך ! . . ! 
.גליק נעבען מיר ,קען גר .  גליקליכםטזג ךיא זײן ארמען זיינע אין ״קען איןד .

. דער אין פרױא . ט. ל ע ו . זיפץ אביטערין מיט זיא זאגט אכער ו . . . £ 
.שרענןליך. . 'שרעקליך . . . .שווערע. איז הענד מיינע יף1א !  ! {ײטק5 שװערע .

. . ! א א .געכוגךען בין איך .א , . !
ה ע . אויף הער , מיינע טאכטעול ,-ז .  אין דך גיסק וועלטער דײנע .

ע... טאכטער, מײן ׳ים1א נײא איך גיפט אהעלישעס וױא שיר װײןן ש

אז ל . רײדען רורך אביסל זיןד ,מאמע , מיר - .  ניט פיל װעל איך .
.שװאך. הײטעזעהר בין איך ציהען .1 נעבונךען בין איך א, . . . .1 געקעטעט . . 

 ? פעךבךעכערין אשװערע ךען .איך בין ? םיר ךאס קומט װאם .פאר :פרענ איך
. .V נעשטראפט טיגאניש אזוי בין איןד אז , געזינדיגט פיל אזוי ךען איןז האב . 

.בעלײךינט םאל אײן איך האב וועמען ? געטאן ש)עכטעס איף האב מעמען  .י .
.געזעטץ שװערעס אזא לאסטעט מיר יף1א אז !ןאטט ! גאטט

 שלעכטע ,געזעטץ הײליגעפ אי־גזער יף1א ניט רייד ,טײנע טאכטער—
. געטאן שלעכטעם אוגז האבען מענשען

ײן .נ^זעטץ דעם פון נאר רייד־ איך ,מאםע ,-נ .  ראש איז וואהם .
 שלעכטע פון הענד ךיא אין אשלאכטםעםסער פאר געװאךין געגעבען נע;עטץ
.שאף. אונשולריגע איהם.קײלען מיט זאללען זײא , מענשען  פין איף א, .

. געקוילעט . . .שךענןליף וויא ! .  געישטאךןען זײן צו איז щ יאמעךפאלל וויא .
.געשטאךבען איז מען אז ,װיםסען צו אונ .  װאםפאר װײס איף ״ וױיס איך .
.וועלט דער איויף בין איןז אפפער אוגנלי,קליכעס «ײן

.מרקוס געגאגגען ארײן איז צס
אדא:ק )ח״ד( כהן דער
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$ רה;ש זאגט ,געקומען ביןט דוא וואס , מרקוס ליפער ,ךר אראנק—
 נערעך»- פאנאנךער ךא זיך האט זיא ;קױלען הײסע אןיף וױא ךא זיטץ איןד

.הערענךינ נײא צו איך נעפיהלט האפ איך אז ךײד אזעלכע .  וועט איצטער .
.מוטהיגער וועױען א$־שר זיא

 װײםע אלבאסטר איהרע רײכעמ-יג איהם לאהצע זאגט י מארקום —
 הײסען זײנע מיט פעךענןט האט האנ,ד איהר גענומען האט ̂ער .האנד
 1 מרקום .אקזטוהל אויף פעט געבען געזעטצט אוועק זיןד האט אונ קוםען
 . טרײע אונד ליבע ״עוױגער אין געשװאךען אמאל האבען טיר :זיא זאןט
.צו,ענדע שױן איז ״עוױגקײט מײנע :וואךט געהאלטען האפ איך

י אויגען דיא פון נעעזטילצט ארוים איהר האט ^רערין אשטראס

.מרקוס זאגט ,ווערטער א;עלכע ניט דאך ר״ד —

זיך מיר לאז :^עפ^לעקײט אײן מיר טהוא ,נאר בעט איןי —
.שװאך זעהר ך,ײטע מיןי פיהל איך .רײדען דװ־ך . איך ״ זײן ען(ר ;נם .

.צרוית מײנע פון יוערי־ן ?נךלײזט באלד װעל . איךישע ךיא !מרקום .
 : געווארען בעאךבײטעט מאננער דער בעטטען צום נאר זײנען נעזעטצע

 אמאן ווען ..הןען,ער — פרויא זײן גטן ןיןד רויללט פאר מאן דעם ווען
 בײא חליצה נעהמען זיא מוז ,אלמנה אױנגע פלײפט אונ.עס ,ישטאךפט

 אין חאטס ; וױלל פיל,ער וױא געלט איהם געבען אוג פרודער יםאנם ךעם
 הייגט נאר ,איהס יף1א אפיאזאנאלט ךיא געװאךען געגעפען איז תורה ךער
 אלמע דער אויף איז אןנאזאנאקט דיא אז ,געװארען .עם״בעאלפײטעט איז

 ךאךף — אנע־ײלײן מאכען אוט?לי,קליך וייל אזוליג ,אפאנךיט אז - .פרויא
^ ישוין זיא איז ,וועךטער צװײא וויא זאגען גיט מעהר ער  אויןר (ײ)עטע;3?

 דא^ אונ .אמאנספעךזאן דאך איז ער’ ;געזעטץ דאס שיטצט 'זוליק ךעם
 אײן זיא/ ;פעלפרעכעךין אײגע וױא געזעטץ דאס בע^ראכט פוױ^ציממער

..קײטען ישווערע טראנען טוז ,גע־שאפף עלמעם . .  אפהעננינ איז זיא .
.מאנקפערזאן דעם י פון .  ,דוא :איןד פרענ ,אפער .ניכטס אײן איזט זיא .

 , ליבעף מײן , וױיס איןד ;כאפאן אויך דאך לײדעפט ,םארקום ליבער מײן
 ביזמ דוא ? לײדען זאלםטו װארום — .מיר פאר װײנינער ניט ליידעפט דוא
 מוז איך נאר .שיטצען געזעטץ דאם ךאך ךאךף דיך :אמאנםפעלזאן דאןי

 אז גערעכינט האט זאקאן דיזער ^נטוועדער :בײךע ךיא פון איינם ןאנען
 פאר ארען איהם דארף וואס :ישטײן פון אהארץ האט םא^םפעךזאן ךער
 ךיא לאז ? וועלט דער אויף דא ]ײא זיינען נוײגינ ? פרױעגציםמער ךאס
 מוז איך אדער .אנדערע אײנע נעהמען וועט ̂ער אונ ׳ ®ײוועל יצום נעהן
.נעטראפט ;יםט גאר האט זאלןאן ךיזער אז ׳ »אנען .  אײן האט מען .

א ןעטונ^ט לא ,ואם :װערטער אפאר נעשרי^ען צו האט מען אוג פעדער ך
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אין אוײען היינע פאר שטייען וועוטער ךיזע י אא קרושיף הוי זרקה
ארוים דאךף איך ,נעװא־פט ניט האב איך אז .גונןשטאבען ״׳.§ײערדיגע

װערטער דיא א .אגעקײלעטע זיין איןי דארף ,ךזאנד פון געלד װאו־־פעךדיא
. !יירענט :האךצען מיין אין פײער אהעלי־שען אנגעצונדען זןאבע-ן . .

. 'פלאכןערט עס . ; !ברױזט עסי . . . !מיר אין שטיךכט ̂עם . .  האלט איך .
. ! יס1א ;יט . !מײן,ענגעל איז אט .

 מרקוםק געפאללען ארויף איז ,איגפעט מיט נעטאן אחאפ זיך האט זיא
 האט ,הענד צאךטע איהרע מיט אימגעשלוגגען איהם האט ,האלז אפען

'שפריךלן גענומען האבען איהךע אויגען ךיא ;זיך צו געדרינןט צוא איהם
♦ גע׳טלי^ן אוים האט זיא אונ פײער

אונ גליק מיר טראגט שאאס ז.ײן אין !,עגנעל מיין איז אט —
.זענען . .האנד פולער ךער מיט מיר .ניט ״ער . . . !איך יאוני . . גאטט, !אי .
. ׳. !געניםען ניט דאם טאר !נאטט .גיאנדיט ךעי יעגקעצקע ? איז װאס . . .

. !הןײטען אײזעךנע מיט אננעבונרען מיך האלט . א איך .  שלןלאפען בין-ךי
!א א א א א , באנךיט אײנעם פון

. געווײנט פאגאנדער ?יטטער ךױיא אללע ;יך האבען זײא

׳שטיממע; אװײנענדע מיט פױזע אײנער נאןד זיא זאגט מרקוס!. —
. !דא פלײבסט דוא ! סרקום ; .דאנען פון אװעק געה איף . .  נעה איך .

קעהרען מעהר ניט אוועג אין *זיןד אומצ̂ו .  ניט איך װעל פאר ךער אפער .
. !׳שךעקען איהךע אללע פון אונ װעלט ךיזער פון וויםען . ווינש איןי .

דיזער אויף דא גליק אוג לעבען געניסען זאלסט דוא ,מרקום ליבער ,ךיר
. װעלט . . געליטק פיל שוין הא?ט דוא . ; דוא װיםען װאלט איך אז .

.רוהיג שטארבען איך וועל ׳ גליכןליך זײן חאטס וועסט ; .

 ךיןד כעט איך ,געבענדיג אקוס איהו מארקוס זאנט ,מינע ליבע—
־.זיך שטאךק ,רוהיג זייא .פון'שטאךבען ניט ךײד . . .  ,זעהען װעסט דוא .
 אין מאנען דער װעלען מיר אונ לעבען קליך־גלי אונ לעבען וועלק מיר

. .ליילען אוגזער אללע פרײךען .

 אמ באנךיט ךער :זיא זאגט ? האפפען מיר זא,לען װאם אויף—
. ענונה אײן בין איך . .* ניטא . . גאט א . . .  אײן פין ,אפרײלײן ,איך !

. .1 צגו^ה דאס! איז לאכעךליך וויא אונ ^רעכןליך װיא . .

 זעלינ פון ךאןז מיר האגען ,מרקוס זא,נט ,נאכךיכט שלעכטע ריא—
 װעט פיללײןט ? מען ווײם רואס .ניטא נאך איז קארנאץ אבער ;בריל

. אנט ברײננען ;גר
ס א ך  ארויס- האט באנדיט ךער אז . זיא זאיט ,רײד פוםטע איז -

 זאל מען מײנט .׳גר אדער ;גט נעפען צו ניט מײנט < נעלד דיא ^גנבט
איהם )ח״ך( כהן דער
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 יי9 אנךעיע געהאט ניט האט קארנאץ אינ ,געלד אמאל נאןי געבען אידע
. געפען צו איהם רופל טויזענד

.האפפען לאםיר װעגען רעסט פון . . רײדעניי' זיך העךט ?גס ׳ שא .
.שטיממע אבע_קאננטע ?גפעס . . . ציממער פאטעךס אין . . !אי .

.קארנאץ . !
 טיהר ךיא לאהצעם. ?ןיט געגךענעצט זיך האט ?יממער זימלם

 געדועךט זי־ האט אוג ,אפען נעשטאנען ^יז ציממעוײן בײךע ?װישען
. רעךט מען וואס

ך אי קארנאץ זיןד העךט ,זאנען ניםט גאר אללײן אייך ווילל -
• ד׳ערין אז־יך מיןען זײא ? שרה ? לאהצע איז װאו ; שטיממע
/ ציממער איהר אין .זיא איז אן / זימל זאגט ,כןלאנק איז לאהצע—

. יך1א מרקום אונ ךארטען איז עזרה
 בײדען צו מאל צווייא פיי^ט האב איך . זימל ר׳ ,אהין קומט טא—

. מאל אײן רײדען כןען איך װאס ,ןאס
נײס? נוטע איהר האט אבער—

מיט קארנאץ איז רייד ךיא מיט .העף־ן באלד איהר וועט -ךאס
.בעט איהר צו צו געהט ̂ער .ציממער לאהצעס אין נענאנגען ארײן זימלען

? ןעזונט ניט ןאר ביזט !דיר פיט זיןד טהוט ױאם !לאהצע—
זײנע מיט בריל זעלינ .צרות אזעלכע פון געזונט זײן ךען נןען מען—

וועט איהר ? אײך טיט איז וראס אונ נעלײגט ,קראנק מיך האבען גייןנס
. אנגעהייבען האט בריל וואס געוױס כןאנןען

 ליי ייעל איך אז ,אשמייכעל מיט קארגאץ זאנט ,רעכען איך—
.מאכען .געזונט

.אנעשױיא געגעבען אללע דיאןען !מאכען -געזונט
הר . מרקוס זא;ט ? נאננריכט גוטע האט -אי

.זימל זאנט ? גי׳שורה אנוטע האסט דוא—
 נןיק האט איהר :לאהצע זאגט ׳ זאגען צו האט איהר װאם אגטזז—

.אללעפ אויף געפאססט פין איך ;יט סורא
 ;יט זאלען וועךטער מײנע מורא האב איך :כןראנק אזוי ביזט תא—

♦ זיין אךליר̂‘ ניט ח״ו ךיר זאל ,איגעו־כאישוגג אישטרעעע טאבען

 איך ןנין גישורות ־ש^עכטע צו קאױנאץ ך.ערר ,ניםקאסע , זאגט—
.נלויבען ;יט איך וועל נוטעם אונ ,געוראוהנט שוין . .  איהי װאס נו ;
? אגט אפשר ־האט

.יענקעצקען נעפונען האב איך—
? װאם נו :זימל זאגט ,אמציאה אויך איז ךאס ,נו—
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;זיטל • זאגט ,צוכומנן פיל דא איז וועךטער באנךיטס דעם אויף—
? װאס ? רו$ל טויזע^ד צעהען אפשר ? נאך ער װיל גע^ט פיל מיא

 צי געשטאךעט זיך האט וועלכעו קארנאץ ;א?ט ,ווײניגער אסך—
.מאבען צו ישװאכער איבערראשונג ךיא אום געשפרעך ךאס ךןןרלאנגערען

? א^ט האט איהר :לאהצע זא;ט װעךטער. נןלארע ישוץ זאגט —
!ווייזט

נןיין האבען ניט איהם פון וועל איך אונ ,גט .קײן ניט ד־ואפ איך —
ט, • גט _קײן געבען ^יט וועט ״ער אונ י

<(יןר דןאב דאפ ,לאהצע זא?ט ,װעךטעו־ נןלארע איז ךאם אט —
ר ר̂י . געוואוםט ̂.

♦ גידעךגעשלאנען געבליבען זײגען אלע
? גט געבען.קײן ניט ױעט ״ער וואם פאר איהר ווײסט —
. םרקוס זאגט , אבאנךיט איז ״ער וױילע —
־. אפראקטען נאר אונ ט_עם אנדער איין איבער גאר ,נײן ~
. זימל שרײט ,אםאל שוין זאג —
. קארנאץ זאגט ,אײנגענוטען אמיתה ד)אט ״ער ווײלע —

? געישטאחיען איז הוהו יענקעצקע ן זימל ישױיט ? ךעךסטו וואם — י
. מרקום זאגט ? טויט באנדיט רער וױךכןליך דען איז —
̂ענטצינןט אזוא ניט ווערט —  מיט אוגז טױיסט .ער :לאהצע זאנט ,,

. ךייד ־®םטע
־• נענומען ארױפ ״ער האט ךייד ליא מיט ,קארגאץ ןאנט ! לײענט נאט —

א  דעךלאנגט האט אונ רב פון פתב ךעם אונ פראטאקאל פון כןאפ;ע ך
. לעזען גענומען האט ערײ אונ ,מרקוסען

 /נר אז ♦ אויפ^עךכןזאמקײט געשפאנטער מיט געהאךהט האבען אלע
 נעגעבען האט טוב! מזל געטאן: אגעשלײא זימל האט .טענךיגט האט

: זאגט אונ האנד ךיא קארנאצען
! בשורה גוטע דיא פאר ברוךער ךיר אדאנק —
 $ײדע האבען זייא ,האלז אפען מוטער ךער געפאלען איז לאהצע —
• פריידע פאר ־ןעװײנט

 ךיא פאר קארנאצען געקוםט האט אויגען ךיא אויף טרערין מיט מרקום
ן;אכ:רי?ט. גו^ע

 ךא^ק הײפען זײ?נר אויסגעךךיכןט קארנאצען וזאבען שרה אוג לאהצע
 לע^ען צייט איהם װעלען זײא :געזאנט האבען אונ גנשורה גוטע דיא פאר

. װאהלטהאטער זי;ער פאר האל^ען
 :געלע?טער אביטערין םיט מרקום זאגט ,קארגאץ העךר / מיר זאגט

אחלוצה? נעבליבען ניט זיא איז צוא :נרויס ךאןד זײנען םזלות אינזערע
ראם )ח״ד( בהן דער
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 ווײסניט איך ; זימל זאגט גלײכוועךטיל, אביטערער זײן װאלט ךאם —*
 איזלןיץ ךעסטוןעגען פון נאר ,חליצה פאןד דער זיץ כןען פאל ךעם אין צוא

*. אויןד צרה ךיא פאסען נאןד זיןי װאלט щ .זײן גףיליך .עס,.קען ;ניט כןשײא

 געווען איז יענקעצקע ;רײךען צוא וואס ניטא איז דעם וועגען -
 1 ןדויךים בני רוב ךאס זײנען קינדער געראטענע דאך װײסט איהר ׳. יחיד אבן

א זאגט . וועלט ך
 האט לאהצע אונ ,ושמחה אוירה געווארען איז הױז אין זימלען בײא

 געמאכט מען האט מאךגען אויף ,םינוט פון בעמערין גענומען שוין זיך
 איז לאהצע ,פךיי^ד נוטע אלע געלאךען געווען זיינען ,אפעגד אײן
 אהרן מיט זימל ׳ נעסט דיא מיט זיטצען צוא מיט שטאנדע אים געװען שױן

 פאל- ווערין וועט לאהצע װען :גע;עטצט פעקט שױן האבען שטײנפעלד
. טרקוםען מיט פעולאבונג איהרע פײ^רין זאלען ,געזונט ^אמען
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♦ גענאןט ניט ךאס איז אײנאנדער זיך נאךען בײך־ע אז щ געקומען. איז קארנאץ זינד טאג פ;עךצעהען איבעךגעלאפק $אר איז

 זיײערע. פון וױנאװניק ךער אז ,?שוךה פרײליכע ךיא געברא?ט האט אונ
 הױז אין זימלען בייא .װעלט ךער אױף ניטא מעהר שו־ין איז אומגליכןען

 װעמען הייראטהען שו־ין זיא״קען / פרייא איז לאהצע ;וששון שמחה ’ איז
אך זײנען פריילײן אלע :אפױאגע דאןד איז אײגענטליןר .וויל זיא  צוא ?כײא ן

 פרײדע אז_א ניט זײא בײא איז וואס פאר ;ווילען זײא װעמען הײראטהען
 איז אפױידע :נאטור דער אין שוין איז אזוא נאר ? לאהצען בײא וויא
 ־שלעכטעס פון זיך בעפרײען ןאס איז אפרײךע ;גוטעס געניסען דאס גיט
 אלם / לןלאס אךמען ךעם או^טער פױידען מעהר מא^ליך איז דאהער אונ

 נאןי אונ מאנגעל אונ נויט אפט האןען ,עךסטע ךיא . רײכע ךיא אונטער
 זיך מאלט .עם אז הײנט ,לעפען זימגר אין אונאננעהמליכ.קײטען טױזענךע

 רײכע דיא ;פרײדע זײא פיהלען אט , לעבען אים ציפאל אגוטער אמאל
 ךאהערי ׳ שלעכטעס פון.קײן גיט וױיםען זײא ,מאננעל .קײנען ליידען אבער

 ײא3 טרעפען אפט מען וועט ארעמאן אײן . גוטע דאס ניט זײא פיהלען
.פערדריסלץר מײקוטענטהײלס איז רײכע דער אוג , לוינע פױיליכער

 זיא מונטער׳ אונ פראהליך איז זיא געזונט. שױן איז לאהצע מינע
;)פידיל( וױאלינע זײן מיט איהר פעגלײטעט מרקוס אונ ישפילט אוג ישוין זינגט

עם )ח״ד( כהן דער



 לוס^־יג» זעהר עייט ךיא פעלבױיעט מען געסט אפט זײא צוא קומען /גם
 אלטע אונזעיע ,פאר ױנגע ךיא קומען א?ט יך1א פלע?ט געםט אלע אונטעל

 ,טאכטער לעאנס רעבעקקא קרויא זײנער מיט זילבערישטײן יאזעף ,בעקאנטע
 ארום אטאגאט אין )חתונה( פעךמאהליגנ זײערע געפי;עךט האבען וועלכע

. פאהרען צוא קומען איהר נאך
 האט מהותן דער זינד .ניט חתן .קײן איממעל נאך איז דאבקען םױישל

 געטאן ניט מעהר זימל האט ,ווײס לעזער דעל וויא ,תנאים ךיא אבגעשמןט
 דיא איבער נעװען ניט קאפףז אין איז איהם װ״לע עךםטען ,אשיחך װעגען
 זעהר ער האט צוױיטען אונ ; טאכטעל ךער פון געהאט האט ער וואס $דות

 אילען אונטער נערעכינט טאכןע זיך האט יענעל . שיתך יענעם נעזאלעוועט
 צו געשלאנען איסמער דאך זיך האט זימל אונ , טיוהםים נלויסע ךיא פון

 דעס פון לי׳שײעט זיןז האט ער װאס אלזא , וןייס לעזער דער וויא , .יחום
 :זאגען איטמער נןלעגט ער .אונגליק אגרויםען פאר גערעכץט ער האט שידוך
 האב זײא פון צרוית אבער , צװייא ;יט מעהוי כךכךער געגעבען מיר האט גאטט

.צװאנציג פי־ן וויא איך
 פון וױנאװניק ךער געווען איז ,ווײםען מיל וויא , זילבער־שטיץ יאזעף

 זיןז נעהמט ער אז ,געזאגט ;עמאלט על האט דערום ,אבלאזען שידוך ךעם
 ;־ר האט ,אוים ווײזט עם װיא ,וױילע דער . שידוןד בלײבען זאל שידון־ אן

 מחותן יענער אונ װאבען אײניגע אוועק איז עם ךען ;נעטאן ניסט ךעױנען
 ;איהם בײא מאנען איממער פלעגט זימל .ךיק צו ניט תנאים ךיא נא־ פעט
 אוג פעךדכערין איממער איהם פלעגט יאזעף אונ ? הבטחה זיין איז וױאו

 האלטען ענען(ר וועל איןז אונ נעזאנט צו אײך האב איף !רוד»יג זײט ;זאגען
. װארט

• т

 פערלאבוננ לאהצעס אונ מארקוס צו פאךבערײטוננען געמאכט האט מק
 נאןן ארום וואכען צווײא אץ הײקוט דאס ,טאג דיזען האט וועלכע ,)תנאים(
.פינךען צו שטאטם / קומען קארגאץ

 יײנער טיט זילבערשטײן יאזעף געקומען איז טאג בײא צװעלף אוהר
 ו ציממער לאהצעס אין ארײן איז רעבעקקע .אוױזיט מיט רעבעקקען פרױא

 נעווןןן מאל ךעם איז זימעל ,.קאבינעט זײן אין זימלען צו ארײן איז יאזעף אוג
 פײף ־ײץ נערויןט האט ,ציםמער איפעױן געגאננען אחם איז ,מוטה צו זעהר

. פעךגניגט זעהר באךד ךיא געגלעט זיך האט אונ
; פרײליך ;עהר דיג־גײענ ארײן יאזעף זאגט ! זיטל ר׳ ,מאךגען נוט—

? איהר מאכט וואס
 ו לאהצען מײן בײא נאים1ל איז הײנט זימעל זאנט !גאטט איז געלויבט—

 גע^עלט מאטל)מרקוס( דען ; פרידען צו ג״ה בין איך אונ :דאך ווײסט דוא
.למדן אגוטער אונ קינ־ עהלליך אײן איז ער :זעהר מיר .  דאם האב איך .
. געװאטט ניט פיל אזוי גאר

איהר כהן)ה״ד( דער
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 ךעם צו גערעךט צו אמאל אײך האי איך ,זימל ר׳ ,געדיינקט איהר—
תך  אץי אז זעהט הײנט . העױן נעוואלט $יט מיר האט איהר אונ / #י

.גערעכט בין
 פעךןיײטיןען זיין זיםל זאנט , ךיר קומט שמײםען אונ ביזטו גערעכט—

 ניקט מיר האסט אוג מוה דעם פאךךרייט מיר האםטו װאם פאר : וױיטץ
 אויס ךאס אגנענומען זיך האסט דוא ? שיתך מױשלם מיין מכח טאן געלאזען

.ת1מ1חל וועךטער דיינע געלאזען אוים ןיך האט .עךסט —,פיהרען צו  .דוא .
 מפאן כןרח געכליבען איך בין וױילע דער \ ױםפקע ׳עץ*#3יי אגח־יםער ביזט
׳. געטאן האב איך גיט ,געטאן האםט דוא ניט ׳ מכאן מןכח

יאזעף זאגט ,אויפגעטאן האב איך אונ ,זימל ר׳ ,געטאן יע האב איך—
.אשםײכעד יט9

 בעךיהמער. פוקטער ? אױפגעטאן האקטו וואס אונ ,געטאן האסטו וואס—
 וועט ,הײנט אויב אוג ,אןךיף האבען איהר װעט מאךגען אדער ט־הײנ—

 צוועלף פאסט ךיא אן קוםט גס:או פײא ךען ; גבױיף דעם האפען באלד איהר
אוהר.

? וועמען פון אינ ? האבען איןז־ וועל אבךיף פאר װאס—
 בעט וױא;גר ,שטײן װעט בךיף אין אונ , זימל ר׳ ,מחיתן אײער פון—

 ו צ־ריק תנאים דיא ש;קען צו איהם זאלט איהר בעטען רועט אינ ,איןער א״ך
 .סתונה שפילען מען זאל איהר ווילט ווען :בעשטיממען זאלט איהר אונ

? זאגסטו ,האבען איך וועל בריף אזא אט—
.?לוטינ .קאלט יאזעף זאגט ,האכען איהר וועט ?ריף א1א—
 1 שײגעץ אגךויםער ביזט תא . ױספקע מיר פון לאכסט דיא ,זעה—
 זימל ר׳ פון . ךאס זאנט איהר אז ,זימל ר מיר אסנןךאבלײעט איהר—

ט. מען לאכט ראכקען ני
? דוא וױיסט וואנען פין אט—
.בריף. ךעם האבען וועט איהר ביז ,זאגען גיסט גאר אײך װעל איף— .

 .לאהצען אײער בײא רעבעקקע מיין טהוט וואס ,זעהען גײן אקאךסט איך לאם
 לאהצעס אין ארײן איז אונ נןאבעעט זיםלס פון ארויס ער איז רײד דיא מיט

. נעשמועסט האגען אונ רעבעקקען מיט לאהצע געזעםין איז ךאךטין .ציממער
 װעט זימל אויב ,יאזעף זא^ט ,לאבען צום אסצענע זײן היינט װעט ,גו—

.נרינשטאק נמליאל פיץ .אבריף האכען הײנט .  אויןד זיך מעט איהר !לאהצע .
♦ לאפען אן א?יםל

.לאהצע פרענט ? .לאכען אזױ ךאס איך װעל װאס פון—
.איסטאױע הוסאױםטישע אגאנצע פךאנען איז עס—
 מיט האנד אין אפאפיר םיט זימל געלאפען אריין איז רײד ךיא אין

.געזיבט ^טראהלענךע
.מחותן פון אבריף איז אט ;ער שרײט 1 ױספקע ,נו— .  האט ערסט .

חןר )ח״ד( כהן דער
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.געטואגען ארײן פאצטאל;אן דער .  אות . ;♦ עךײ?ט ער ריאם ,זעה אונ .
.געזאנט האםט דוא וואפ ,?אות . .אמכשף »ייזט דוא . . . .ניט אנדערס ! . . 

!אמכישף ביזט דוא
 .א־שמייכיל מיט ױסף זאגט ? אנביא איןז פץ -אפשר

.פרום ניט פץט דוא רען !גיט געוױם אנביא— . אפרומער ניט אנביא .
.זײן ניט כןען . . .װעלטיגע נײע ךיא אט •, זיןי װאונדער איך נאר ! . ךיא אט .

 אונעסאיז שדים טא_קײןזני איז ,עם :ךאןד זאגען אפיקוךםים דיא . שוסצ;קעפ
.כישוף ניטא.קײן . .פישוף צו דוא קומטט וויא טא . .  :ךיר פייא פרענ איןז .

? פיישוף צו דוא נןמםט װיא
 פון געקײבט זיך האט אונ לאהצען צי געטילעט צו זיך האט רעבעקקע

.נעלעפטער
 איהם מיט פראםט זיך האב איך זימל. ר׳ פישוף נןײן ניט וױיס איך—

.נעשריפען
? ױםף ,געשךיבען פאךט איהם האםטו וואס—

דעס בעישולךיגט גמליאל ר׳ איהר :אזויי געשריפען גטליאלן האפ איך—
מחותן אײער זימל ר׳ אונ ; אגוװעךנאנטע צו שרײבט .ער וואם , חתן

 אפרעמדען צו ?ריף ליפעם געשריבען האט .זיא וואם פאר פלה ךיא אבװיגײעט
♦ מאן ױנגען

 .זיטל ־קזרײט ,לינען אפער ךאןד איז -ךאם
! אמת אין עם ;זימל ר׳ ,איפער גיט מיר שלאגט—

X Т X • י ״ г  V י V V : • V

 צו פריוולעןד נעשריפען האט כלה ךיא : זימל שרײט !עם הײםט וויא—
1 מא^םפיל אפךעמדען

!;ע / מאנפפעךזאן אפרעמדען צו ?ריפע געשךיפען האט פלה אײער—
.זימל שרײט ! גיט 'שידוך רעם איןד וויל ,אמת איז ךאם אױב—

 זיא וױילע : שולךינ ניט איז זיא אבער ;יאזעף זאגט ,אמת איז עס—
. געישךיפען האט זיא אז , ניט איויך ווייס

אונ ,ברױןלעך ליבאוונע געשךיפען האט זיא .זימל שױיט ! שטײטס—
. ? געשױבען האט זיא אז , ניט וױיס זיא . !ױםפקע , דוא פאלפעםט װאם .

. אראב זינען פון ניט ביזטו צו
האט רעפעקקע אונ געװאונךערט זיך האט אונ געזעםען איז לאהצע

.געלעפטער פון געשט;קט זיןי
 מוישל אײער . יאזעף אגטיז ? זימל ר׳ , זיןז איהר װאונדעךט װאם—

 ער אז ,ניט יןד1א ורים אונ ,גװועךנאנטע דער צו געישריפען איויןז ךאןד האט
.געשךיפען האט

 איז עם ? נעשליןען טאכןע האט ער I ױנג אלצענער דער !שטײטס—
? אמוז

 יך1א האט גםליאל ר׳ אפת־, איז עפ * זימל ר ,געשריפען האט ער—
קײן )ח״ד( כהן דער
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 או־יף וױיס ער װײל ,שולדיג ניט איז מוישל נאר .געשךיבען ניט ליגען גןיין
.געשליבען האט ער אז ,ניט

 אלער ,מ־שוגע בין איך אדער :זימל שרײט !מוה דער מיר שפאלט עס—
.קישוגע ביזט דוא . .

. רופעןמוישלען נ^נומען האטזימל אהער קום !מױשקע ;מוישקע
.געגאנגען אױין איז »ושל

;אטאל נאך ,םויישקע ,מיר זאנ . .ױנג אךצענער דוא . .  דוא !
 :אמת רײנעם ךעם זאגען ,מיר זאלסט דוא . . ! לײקענען ניט מיר זאלסט

.טפו ? גובערנאטעך^ע ךער צו ?רױועלעך געשױבען האסט דוא .  מיין !
? נװועךנאןטקע ךער צו ,־אי

 איך .זאגען צו װאס פון ניט וױיס איך ;מויישל זא?ט ,טאטע ,ניין
!״לעבען מײן בײא דיר שווער

 האט ,ער .שולךיג ניט איז ,ער ; יאזעף .זאגט , אמת טאקע איז עס—
. געשריבען האט ער״ אז ,ניט רױיס אונ {עשףןען
? דא זיך־ טהוט װאס :זימל שרײט ,אמאל מיר שױן זאג טא— т  I • т  — х т  • I  т  • т

. ניט ךײטש _קײן ראך גןען מויישל ׳ כויך איהר פאךישטייט -ױיילע . .
? דײטיש געלערינט ;גפעס איהם האט איהר

. י טייץ צו מויישקע מיין קומט וויא !ניט אודאי— . .  גאר פןען ̂ער .
. ניט איךיש גןיין

 אויף געישױבען פאךט אבער האט כלה דער צו בריף ךיא—
. יאזעף זאנט ,דײטיש

.געשריבען איבער רואט ?ןר !יע יע—
 געשריבען איבער האט טױשל ;זימל ר׳ ,טיך איהר פאלשטײט—

 ר׳'גטליאל םחותן דער אונ ,שרײבט .ער װאס פעךישטאנען ניט האט אוג
 האט זימל ר׳ איהר צב״ש וויא אט ,שךײפט אללײן .ער אז ׳ געמײנט האט

.אללײן שרײבט כלה ךיא אז ,געמײנט
 מיר שפאלט עסי :פעךלענענהײט אין זימל פרע^ט ? רויא איז טא—

 ך»אט וואס ,ךאך.ךער שולדיג .?גם הײטט איז !איד א בין איך וויא ׳ מוח ךער
 ? צעךנאװקע דיא אנגעשריבק

. יאזעף זאגט ! געװיס—
.ױספקע געשריבען ךאך דוא האסט צעךנאװקע ךיא—
 פלהס דער צו ליבעפכריפע געישריבען האב איך ,זיםל ר׳ ,;ע—

 איבער האט ,זװ־,ן אײער” ,םוישל אוני פעךשטײט? איהר ׳ «ווער־נאגטקע
. געשינןט אוועק האט מען אונ געישריבען

מויל. אפענע אײן מיט שטײן געבליבען איז זימל
 האט ׳ זימל ר׳ ,מיך איהר פאךישטײט ,גוװעךנאנטע יענע אונ—

 האט ,געשריבען איבער האט זיא ,כלה ךיא פאר אצעךנאן;קע אננעשךיבען
ניט ' )ח״ד( בהן דער

— 320 —



 »אהעי בךיף ךעם נעשינןט אב האט אי־נ ׳ ^רײבט זיא װאם ,געוואוםט .גיט
♦ איבעךגעלײענט האב איך .אונ

אונ )|עך- מיט לאהצע ?ךענט ? ניסט גאר טאקע כןען כלה ךיא -
; אשטאטױע וױא ,געישטאנען נאך איז זימל דען .װאונדערונג

;העבךאיש ען(ה מוי־של ?יל וויא ךײטיש פיל אזױ כןען בלה דיא—
 אצובאנעץ אונ ;צוכגעיש נןען אראבער אײן פיל וויא העייךעאייש כןען מױ־של

 דעי הײסט דאם ;דייט׳ש ̂קען מוישל פיל װיא ,ארא^יש פיל אזױ כןען
.אנול איטאך

. נעלעכטער פון געפאללען איז רעבעקקע
 אױננעי געליבט זיך האןען ;גס ? מיך איהר פאךשטײט ,איצטער—

אונ חתן מיט בריפע נעשליבען זיך האגע, אונ ,אפרײלײן מיט מאן
.האנד פלהעס

/ ױספקע ,דוא .זימל שלײט !שולדיגער גאנצער דער ביזטו לכן—
..קאלעלןאטקע גאנצע דיא אגגעמאכט ׳האסט

,געלערינט ניט זיןי האט .ער װאס פאר , מוישל אײער איז שולדיג—
 איהם;יט האט אידזר וואס פאר ,זימל ר׳ ,איהר עיט שולדינ ,בעסער אדער

י• לערנען נעגעבען
 אזא אגמאכען מען דאדף געלעךיגט ניט איז אײנער אז אוג—

.זיטל זא;ט ? 'שקאנדאל .  אוג עזײגעץ אנרויסער ביזט דוא !ױםפקע פע׳ .
 רעפט צו וויךער האסט דוא װאס ,גליק דיין איז щ !צו ךער או־יןד אױנגאץ
. הריקים כאחד געזיךעלט ךר איך װאלט ניט אז ,שיחןד ךעם געמאכט

 איהר װײלע ,זימל ר׳ ,א^גערעכיןט א״ך מיט זיך איןד 3הא -ראס
 ניקט גאר דאךף מען : געזאגט האט איהר ,בילתנג פון געלאכט האט

 יייא > יויםען זײט יעטצטז — ,אגדערע מיט שאפפק זיןי נןען מען ,נןענען
 מוישל אי;ער אונ .צװײטען ךעם געדאנקען אײגעגע ;ען1אנצוטר איז ;ים גוט

 פאר ח1ם ךעם ^רעך אונ ארבײט איך װאס מיר, פון חוזק געמאכט האט
 נאר פארטיג װערען בריף זײנע ׳ תהינ גאנץ זיך איז אונ'/נר )?ךיף זיינע

 אריף געהאךעװעט האב איך װאס ,מיר פון געלאכט האט ערי . איהם אן
 • 'שטענדיג הארעויען דאךף דער . щ װאם דעם פאר בעסער מאקט ניט щ װאס דער אז ,בעווײזען צו נעשטאךעט אלס זיך ך.אט אונ ,נןענטניס

 אלם איז רעזולטאט ךער אונ ,האךעװען ניט מאל .קײן ךאךף ךזער אוג
 ,קענען :ע בעסער איז וואם ,בעוויזען איהם איך האב אט — -אײגס׳״

. כןענען ניט צו
. לאהצע מינע פרעגט ? שולךיג איז װאס כלה דיא אבער -
 דוי זיא ד,אט ;נװוערנאגטע ךא בעהאגדעלט גראב האט כלה דיא -

. אבגעלעכינט אויןד ^יהר יט9
אבער 21 )ח״ד( כה] דער

— 321 —



 קומסט וויא :שטיממע אהײזריגע ?ןיט זימל זאנט !ױםפקע אכעל׳—
 איך רק !פטפו אגובערנאטעךכןע מיט ?ךיװעלעך זיןד שכײבען צו ז־וא

.זין־ צופלוצע . .  אנןליקטין ךאך איז דאס ? אגוװעךנא?טע מיט ,איןד מיין !
 / וואךט הא? כךסטק אײן מיט בליפעלעך שלײבען‘ צו דוא קוממט וױא

.לעאנען צײלען ךער װעל איך , איינער שײגעץ .  ךעי״ וועל איך אונ .
 אפינפטערץ איהר פון האבען וןעקט דוא דאכטאז מיר ,װײבעל דײן צײלען
.שקאצקערײא אזעלכע פאר עצרת שמיני  העךסט/ דוא ! זיא איז אט שא! .
? מעשױת מאנס דיין ,רבכה

 נע^אםען אױס האט אונ :רעבעקקע זאגט ,מוחל איהם בין איך
. אגעלעלטער אין

 דא ,יאזעפען אוייף ךא קוקען געגומען האבען לאהצע אונ זימל
. רעבעקקען אויף

 דיא אט ,אשמײכעל מיט יאזעף זאגט ,מיך איהר פאךשטײט—
.טאכןע זיא איז גווועלנאנטע

 אונ לאהצע ,זימל אמאל מיט געטאן אגעישױיא האבען \ האא—
.מיילער אפענע מיט ישטײן נעבליבק זײנען זײא אונ ,מוישל

 נמליאל ײא3 געװען איז , יאזעף וױיטער זא?ט ,רעבעקקא מײן אט—
.כןיגדער ךיא צו אגוװערנאגטע נרינשטאק
? טאלטער לעאנס ? וויא—
 אז ,ךאןד װײםט איהר .רעבעקקע ן־יזע אט ,טאכטער לעאנם ,י.ע—

 ,עט־ע אם אינ ,נעשטוךיךט האט זיא .װאו א^דעלס ?גךצויגען זיןי האט זיא
.אגוװעךנא^טע פאר אננעקומען זיא איז . . .

. לאהצע ?רעגט ? איהר צו איהר קומט וןיא טא—
 ךאפ ,יאזעף זאנט ,ראמאן אגאנצער פאסילט האט אונס מיט—

 בעישױבען פון דער האב איך ,װארטען צװײא םיט איבעךצײלען ניט מען נןען
 איהר פון געשיכטע דיא בעישריבען אזיןד האב אונ ,געשיכטע אגא^צע

. פרײדעל מוטער
 מערקוויךדיגע אײנע זאלל ךאס . לאהצע זא^ט ,געהערט האב איך א—
ישען זעהר װאלט איך ,זײן געשיבטע • לעזען צי נעישיכטע דיזע ױ̂י
.צייגען באלד אײך וועל איך .זיך גייא פלאשוך^ע דיא האב איך—

ך אי . זעהר אייך דאנק -
 זעה וויא ,זימל ווײטער זאנט ,אײנער שיינעץ ,מיר זאג..?עה—

? #ידוף דעם געסאכט גוט ווידער האסטו
 זא^ט .וואךטען קורצען אין זאגען אײך איך וועל איצטער אט—

 האב ,אצרה אנגעמאכט דא האב איןד אז ,געטאן אקוק האפ איך :יאזעף
 האפ.קאלע איןד וראס מאכען גוט װידער ןאל איף■ ,בעשלאסען זיך איך

 דעךצײלט איהם האן אונ אבריף גמליאלן געישךיבען האב איך .נעמאקט
דיא )ח״ד( כהן דער
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 דעי איז איצטער אז זנךגןלארט׳ איהם דואפ אונ / געשיכטע גאנצע ײיא
 געמײנט׳ פאטער התנס דעם האט $ר;ער ;$*;ער וויא שיחך }לײבער זעלפע

 ךער אז ,גענןײנט האט פאטער פלהעס ךער אונ ,אכןענערין איז פלה ךיא אז
 פײדע קענען׳ זײא אז ,נעיױזען ארויס זיך האט הײנט — אקענעו/ איז חתן
 פײךע אז ,אטלעלין ןעם פאר פעםער אייגעו ניט דאןד זײא זיינען ,ניט

 איהם איןד ״האפ אלןא ,געגאךט ניט ראס איז אײנאנדער זיך גארען
 .דאכקין זימל מיט שיתןד ךעם פון ניט,ענטזאנק זיך זאל ;גר ,נעראטהען

 אײן טאן לאזען צו ניט איהם איך װעל ,ייעלען ניט װעט ערי אויפ אונ
 ;פריפע טאכטעךס .זיין מחותן זײן צו ארײןישי״קען וועל איך דען ;שיתך אנדער
.האנד. אין פ־יא״מיר זיינען וועלכע אונ ,מױשלען צי־ געשיכןט האט זיא װעלבע ; 
 האט — ,אײןז ליײא זיך פעטען צ־א אמעישטאגען ניט אפער איז נמליאלן

 זײן פון אדרעםע דיא דעוגאנמגן ד.אפ איך .שידון־ אנדער אײן געטאן ערי
 מיט אפריף פלהס ליא אים צוא געשינןט אװעק גלײך איןד האפ .מחותן

 מען ,;אקט צוא געװען גראד דאךטען איז פלה ךיא .;גךכןלארוננ אגאנצע
 גע׳שליפען געהאט שויין האט זיא וועלכע ,פליפע איהרע נעוױזען איהר האט
 מען אונ ,?למנר וויא קונץ ״זעלפען ךעם מיט יך1א חתן ני;ען איהר צוא

 ניט האט מען וואס ךאךטען ^ךכ־לערען זאל זיא געפעטען איהר פ״א האט
.פעלשטאנען .  ♦ הארצען אפען געווען איז איהר וױא ךאך איהר פערישטײט .

 ין1ש האט זיא אונ געפאהרען אוועק דאךט פון ןיא איז טאנ ;עלפען ךעס
 פער אפגעישינןט שדין חאט קחותן דער װאם תנאים דיא הײם דער געפונען

 איז ,עם זויליר וויא אוג פיטער וויא ,זימיל ר׳ ,פעלשטײט איהר .פאסט
 געישריפען שויץ ̂ער האט מארגען אויף ! חארצען אפען נמליאלן נעווארען

 צוא פערײט זימל ר׳ איז צוא ,נעפרענט מיך האט אונ אפליף מיר צוא
 — / ;ע אז אפשענטפעןט איהם האפ איןד .אידט מיט שידוך דעם פעגײען

. הא^ד אין האט איהר וואם פליף ךעם נעשליפען אײך ״ער האט אט

איצטער־ . אײנגע׳ןזטעלט אזוא האםט רוא וואס ,ױםף ,ךיר אדאנק —
 שרײבען אונ צוליק תנאיםי ךיא ש;קען צוא נלײך איהם מען דאךף איןי נןלער
.התונה זײן ןאל עסז ווען

ט׳ הײלטזיך ,ניין —  איצטער זיך ;אלט איהר :מיר פאלגט זימל׳ ר׳ ני
.פעטען לאזען .  אםלןארבלעױע י ךיא פאר אז ,אפ איהם שלײפט איהר .
 נדן דיא צוא אהיספה איהר פערלאעט ,נעהאט איהם פון האט איהר װאס

 אונ שעמד אין 'תקיף איז .ער ךען רועטגעפען, אונ:>ר רופל טויזענד
 ךען ,ישידון־ אנדער אײן טאן צוא אצעהנטען פארזאגען ״ער װעט מײטער

.מיר פאר מורא ל.אט זנר

אפישלײפען שוין נעה איך אט , ױספקע ,גערעפט פיזט דוא —
р דער з ).אבריף )ה״ד

— 323 —



■ — 324 —
 אױןו איז מוישל .געגאגגען ארזייס ;נר איז ױיד ךיא מיט .אבריף
• געגאנגען ארויס

♦8

♦ ^זאךגאן איךישע דער

»לאהצען מיט צוקופט זיןי האט ./נר ,מרקוס געקומען אנײן איז ,עפ
 אוועק זיך האט אונ ׳ יאזעפען אונ רעבעקקען האנר ךיא געגעפען האט

.לאהצען נעגען געזעטצט
 ; מרקוס זאגט ,הומאױםטיש זעהר הײטע אלע מיר שײנט איהר —
? גערעךט ןלבען ערפט איהר האט וואפאן מיר ;*רצעהלט

 אונ פלײצע זײן אױף האנד איהר געלײגט ארויף איהם האט לאהצע
 בריפע מוישלס מי־ט געשיכטע ךיא מאל־טען קוךצע אין ^ךצאהלט איהם האט
 פון גע־שיכטע ליבעם גאגצע דיא ,ענטשטאנדען איז פון דער א1אז וויא אוג

.געװאונדעךט זיך האט אונ געלאקט האט מרקופ .רעבעקקען אונ יאזעף
 ^בען .עךפט מיר ד׳אבען זיא . לאהצע זאגט ,זילבערישטײן העךר —

 וועלכעם אין ,בוך( )גע׳שויבענעם מאנוםקריפט איהר צייגען צוא פעךשפראכען
.בעישריבען געשיבטע איהךע האןען זיא

 אדיכןעס ךעךלאנ^ט איהר האט אינדעם ,יאזעף זאגט ,ביטטע —
• העפט

:פעךװאונדערונג מיט זאגט אונ אקוק גיט ׳ ,עפינט זיא
 וואװם !שזארנאן אין געשריבען ^אר האבען ;יא נ שז״אוגאן —

 איך ? דײטשען אים אדער ,חםישען אימ .נעישריבען ניכט ?גס זייא האפען
 רײטשק אדער הםי׳שען דען אין אךטיקעלן מאנכע ישױיבען זיא >וײס

.פלאטטערין
 איךישען דעם פאן געשיכטע אײנע איזט דאס ,זיא פערשטעהען —

 דארין .געשףבק פאלק אידישע דאם פיר עםי איך האבע אזאלז ,לעכען
 פיל לעבען אידישען אים .קאן וועלכע / ךטטע^לעהרע מא;כע איזט

• ברײנגען ינוטצען
׳־' זשאךגאן ךען פיר אזוא זיןז אינטערעסירען זיא או^ד —
;יאזעף זאנט ,ל;עב זעהר ס־שפראבע(פאלל אילישע ךיא איז מיר ,א —

. נעשיכטען אידישע געךין לעז יאיך
.רעבעקקע ;א;ט לעבען אידישען פון לעזק צוא יך1א ליב איך —
: אװאו^דער מיט לאהצע ;אגט ׳ ביפלעץ־ שז.ארגאנישע לעזען זיא —

? ניכט שפאפען ;זיא
איהר )ח׳ד( כחן דער



,אגןלענטער מיט מרקוס זאגט !מעשױת איךישע לעזט איהר —
י פוי ? אײך עאר עסי פאסט וויא ׳ געלעכטער פון פאל איך !ון ה ס

.יאזעף זאגט ? ניכט דען װארום —
 געװאךען געמאכט איז װאם ,ביכלעןז ,מרקוס זאגט ,שטײטפ —

 אײראפײאישע פינף בעזיטצט װעלכער ,אמאן לעזט ,מײךלאך הז־יז פאר
♦ שפראכען
 ו לעןען ?ראנצאזישען פון ,יאזעף זא?ט > לעזען ײיל איך ייען —
 לעפען .^נגלישען פאם לעזען וויל איך ווען ;פראגצאזיש איף לעז נאטירליןד

 ,;אטץ־ליןד ,לעבען איךישען פאם לעזען װיל איך װען אונ ;.ענגליש איך לעז
.פאללןסשפכאבע אידישען ךער אין ביכער לעזען איך י מזז

 אבאויע אךער ? ביכלעך אידישע דיא אין דאךטען איהר געפינט וואס —
I ה ה ה שם אבעל פו; אמעשה אךער ,טגנשה

 זןיגען שוין ניט רעבעקקע: זא?ט ,װאוגדער אװ־ױסער איז מיר —
ז_ײא פאן אוןטתײלט איהר אז ,פרעקד אזוא װעךק איךישע ךיא אײך

.שלעכט אןוא
 זײא האפ איך ,מרקום זאגט ״ פועמד װיךנןליך מיר ז״נען זײא —

 מען ♦ .עקלען אפ מיר נ־לעגען זײא ,געהאלטען ניט הא^ט אין מאל _קײן
 האט מען וועלבע ,מא^בע לעזען זאל אין־ ךעקאמאנדיךט יע מיר האט

Щ ,האנד אין האלטען צוא געשאמט ןיך האב איןד נאר ;בעױהמט םיר
♦ ךעךזעהק ניט ווער זאל

 פון , יאזעף זאגט ,דוא *ויא , געבילךעט אזוא אױך בין איך —
 בעקום איך אז ,פערקעהךט נאך ;מיט דער ניט זיך איןי שעמע ךעםטװענעז

 אײנער אין לעזען צוא ._עס איך ליב אאיךישע װעלק איגטערעסאנטעם אײן
♦ האךערן צוא פאן געןעלשאפט

 זא^ט ,האךען צוא פעךגניגען אײן וויךנלןליך איזט .עס אוגד —
 זײנע ,אינטאנאציאן זײנע געשפךאך ;עךעם װ״ס .ער ךען רעבעקקע;

;אנןטאר װיךלןליכער אײן וויא ,צוגעפען צוא גלימאסען או;ד געבעךדען
^נטציקט װעךדען אלע דאס ןא ,^ךצאהלונג ךער אין לעןען ארײן גיפט דאס

• לעזען זײנע פון אויך ,םוזעט פון אויך
ו שפראכע האפליכע אזא איז שזאךגאן ,לאהצע זא^ט ,אבער —

. איהר פון װײכען אלע דאס
̂אךעץ יאזעף פרעגט ? האסליך א1אז זיא איז װאמיט — »טיר זיא '׳גר־כר

האט זיא :לאהצע ;אגט ,שפראכע אײנע פיר עסי איזט װאס —
 העבראיש ,פאלניש ,רוסיש , דײטש פון נעמיש אײן איז ,גראמאטיק ןײגע2

 פאן )אב;עדקעס( איבעךפלײבזעל דאס וויא יס1א זעהט ךאס קוךש( )לשון
 כןאן געשטאק איין פיר װאס ;געמיישט צוזאמען געריכטען פעךשידענען

? האפען ןאס
זיא נח״ד( כ̂ה רער
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 זיא האי איך ;?דאמאטיק אײנע :א האט זיא :זיך איךךען זיא —
 ןנװײטען אונ .^ענןסיסטיךט זיא ךאם ,ווײס איך אפער ,געזעהען .ניןנט
ען ^אפאטישע אזיף יט1געכ איז ־שפראכע ךיא דאס מען ,ןעהט  ׳ רע^׳

 איהר אין ,זאגען זיא וואם צװייטען .ןעאךבײטען צוא נזר זיא בוויןט מען
 שפראכע וועלכע : איך פךעג > שפראכען פעךשיךענק פון }עמייש אײן איז
 אדײטשע אדער אװסיישע נעהמט װאךטער? פרעטדע ^הנע ױין דאם ,איז

 ווארטער אױסלאגדיישע מעהר נעפינען איהר אין איהר וועט )צײטוגנ( §לאט
 פאן איין.געמייש איז .ןיא , שפראכע ,עננלישע ךיא נעהמט אײגענע. אלס

ש אוגד פראנצאזיש לאטײן  פאר ןיך זיא רעסינט דעסטװעגען פון ;ךײ̂נ
 . מע^ישען מיליאנע[ פילע איהר אויף רײךען עסי מײלע ,ש?ראכע אװעלט
 נאך געאפטעט גיט װעךט שפראכע אײנע דאם ,ישליםען צוא איז .ךארו־ים
 רידען וועלכע ,מענשען מענגע דעו נאןד ;אר ,װיךךע אײנענער איהךער

 דיײא איפער אלײן תסלאנד אין רעדען אידיש אױף אז סייןט ;איהר יף1א
.שפכאכען אלע מיט גלײך אשפכאכע ין1'ש זיא איז ,מעגשען מיל;אנען
 שוין װעל איך ; מרקוס זאגט ,גערעךט איבער שױן מיף האט איהר—

.עעארנאן לעזען אױןר .  אינטערעםאנטעם עם ניפט אפער ;איךי׳ש איןד מיין .
? לעזען צום

 העכסט װערקע איךישע ניפט עס ,יאזעף זאנט ,זא^ען אייןד םוז איןז—
 בילדער שיינע זעהר זײא אין געפין איך ,ענטציקען טיט זײא לעז איןד , נוטע
 א^ד ז.אממעמעטצונג )צו נןאטפיגאציאן ;ײסטבײכע אונ לעפען אידיי^ען פאם

 גע- אוים ךען פון איןז רײד דאס נאטירליך . עראײגניססע ךער ^ערקניפפונג(
 װעלכע ,ביכלעןד עלענךע יענע פון ,שטוץ פאן;ענעם ניט רעד איך ;»ייכינטען

 צי )אויס װאהלען צו וויססען דאר̂ן םען נאר . ווערק גוטע דיא פערישמוטצען
בראק״. פון נןרױן נןלײפען(

ר מי  רעכטע זײן זאל שזאךנאן אין לאהצע זאגט , אװאונךער איז -
• נעלעזען גיעטאלס זײא ד»אב איך וואס שאדע ,װעיקע

װאס / גלויבען איך זאל ווארום :רעפעקקע זאנט ,װאונדער ךער איז -
 ? ניט איךישען אים אונ וועךכןע גוטע נעבען יע ״קען פראנצאזי׳שען אים ךאס
 אויןזמיט אױדע געפען ךאןד כןען ,אטאלאנט אנןריסטםיט נעפען הןען עס װיא

 שטאף פיל זעהר דא איז לעבען ױדישען איש אז ,מעהר ךעסטא אטאלא^ט,־
 לעפענסאךט אידיישע ךיא זאגאר מײן איך .כןריטיזירען צו אוג שרײבק צים

 גיבט עס װאו אונ , װעלכען זאלכען צו שטאפף אין זײן רײכער נאןז זאלל
. אינטערעסאנטעס מעהר עס ניבט שטאף מעהר

, »  איך .לאהצע זא;ט ,בעפאלגען ראטה איד>ק אויןד וועךךע איך -
 מוזען עס איך װעל דאך אבער ;נעשיכטען איךישע לעזק נעהמען אױך וועל
.געהײם אין טהון . .ניכט עס לײךט מענש געפילדעטער כןײן וױיס איף וױילע .

 זא דוא ווען ,מאלס עהע װאר ךאם :יאזעף זאנטז ,זיך איךךען זיא—
גענאנטע ד(“)ח כהן דער
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 הײטע אפער ;וואו װעךקען רעבטען אז איעם ליטעראטור איךיישע גענאננטע
א זא האבען/ אילישען אין װעךכןע טטע וױר ךא קזי  געפילדעטע פיעלע לעז

 דאכ , איך װייס ,זינד גוט זיא דאס פעװײז צום אונד .שטודירטע אוייןי ,לײטע
 אוינ«- ניע שױן רױרד ,לעזען צו איךייש האט אנגעפאגגען נור װעלבע ,יעדער
!פעװײז גוטער וויךכןליף אײן איזט דאס .הערען

 יאזעפען. צו לאהצע זאגט ,װעךק איהרעם פאן אנפאננען וויר וואללען—
עף אז  ךיא פעלעפט לעזען דײן .פאר אונז לעז / רעבעקקע זאגט , -י

, ערצאהלונג גאנצע г V I ן ־*  V *  V

• לעזען צו אנגעפאנגען האט אונ העפט זיין גענומען האט יאזעף
 • קט(ענטצי װארען זײא , געהאךכט צי אוייפמערנןזאם האפען מרקוס אוג לאהצע

 :מרקוס צו לאהצע זאגט ,.קאפיטעל אייניגע געלעזען דורןד האט ער אז
ר ע ה ,)עה . מעךגןװיךליג זעהר אויף דאןז איז געשיכטע אונזערע ,-

 האפען מיר װאס אונ , פאנךיטען דעם פאן געשטאנען אױס זײנען מיד וואס
 מיט ,געזא?ט מיר האט ער וואס ,וואךט פאטא^ען ךעם פון לײךען צו געהאט
 לעצטער הײטעאיזדער אײזעלנעל,עטק׳ מיט נעפעסםעלט מיך האט ער וועלכע

 הײטיגער ; פונד הײליגען אונזערין פײערין הײטע ־, געשיפטע אונזער פרן טאג
 מיר וואס (שמעךצען אונד לײדען אללע פיר פעלאהנונג אײנע אוגז איזט טאג

 הײטע פיז אונז טיט פאסםירט האט װאם אללעם אלזא ,גלשטאנען יס1א זײנען
 ךאם פיר זײן געשיכטע אינטערעסאנטע זעהר איינע וויךד .עס .אז־יף שרײפ

.פופליקום איךישע
; אויף שױיפ זאגען צו לייכט איז ריר : מרקוס זאגט ! יף1א שרײפ‘—

 : װאהרהײט דיא זאגען דיר וועל איך .אטאלאנט דאצו האפען דאךף םען
 געמוזט האפ איף ;ניכט נעהט עס אונ עזרײפען צו אננעפאנגען שוין האפ איןד

.ווארפען אוועק
 צײטיננען ליא אין אלטיכןעלין אײניגע יא דאןז האסט דוא , מרקום—
 יען1שױי צו זיך דוא ענטזאגסט —,ךײטשען אים או^ד רוםישען אים נעישריפען
? עס קומט װיא ,שזאךגאן

עןז ג ״ א  אגאנצע , געישיכטע אנאטצע אפער , יע ארט;קעל ,קלײנען -
.אן ניט מיר איך נעהם קאמפינאצ;אןז .  זילפער־ הערר ? װאס זיא וויסען .

 פעךוױקעלט געשיכטע לאהצעס אונד מײנע ;יאזעפען צו ער זאגט , שטײן
 דארויס לאס אונ זאממען צו עס זיא פלעכטען ,פיטטע ,איהליגע ךיא אין זיך

• ענטשטעהען געשי?טע אײגע
 צוס טאלאנט זאלכען א״נען האפען זיא ;לאהצע זא:ט , ווירכןליך—
 אינטערעםאגטזײן. זעהר וויךד געשיכטע אללגעטײנע אוג^ערע :פיטטע ,שלײפען

ס ’ א ד גענומען טײטער האט אונ : יאזעף זאגט , טהון אין װערדע -
• ^עזען

 לעןט מען אז זעהען דער האט ער . םוישל געגאנגען אױין איז עס
שזארגאן )ח״ד( כהן דער
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 מענשעו געכילדעטע אזעלבע אז , פערוואונרעךט זיך על האט ״ 'טזאךנאן
 יאזעף האט דאס אז , עךלןלערט איהם האט מען אז גאכהער .עזזארנאן לעזען

איןז־ ױעל , הא :אפגעלופען זיןד עו האט ,געשיכטע אײגענע זײנע פעךפא?ט
.צרות אסך געהאט אוץ־ האב איןז ךען , אגעישיכטע ישרײפען יך1א מיר פון

. געלאכט פאנאנדער זיןז האבען אללע
 אױף ׳שױיבען ניט דאןז װעל איןד ;מוישל אנטזז ? איהר לאכט וואס—

.איהר שטײט פאר ,אידיש אױף 'שלײבען וועל איןד ;דײטיש יף1א צו רוםיש
.געלא^ט אימםער נאןד האגען זײא

ף אי  איך נןען אידי׳ש ? איהר לאבט גואס ,מױשל זאנט ,ניט פאךשט״א -
 פאר .אודאי איך כןען רײךען אידיש ;אויך איך לײנען;קען יס1א ; שלײבען

? חלעןען ׳ געישיכטע מײן אױפשלייבען ביט.כןעבען איך זאל וואס

 זײן ,קען :ענער , לײדען щ ױאס דער אז ׳ גאר מײ;םט דוא -
 פכאנצאזען אללע דאךפען אופן ךעם אוייף ,יאזעף זאלט ,אפעלפאססעל

 אויף פערפאפםער — רוםםען אללע ,פראנצאזיש אויף פערפאםסער ז_ײן ענע;(ר
.אזו ניט דאך איז וועגען ךעסט פון תםיש; .  זיךיעצטגעפונען האפען .עם .
 אוין־ זאגען אונ ,געשי?טען שױיבען וועלכע אונװיםם^דע מענשען פיעלע

 .נןענען .דיא דאךפען ,ךײךען כןעבען זײא באלד וױא ;דוא ’ וויא א1אז
 זײא װאס ׳ ךעךען איז ךאם אז ,מײנען זײא אונ ;אןייך ווערק שרײבען

.װ. ז. א. , האנדלען ,געהן ,זאלץ ,?רויט ;זאגען נןענען .  ,גײן .
 ממ זײן ציא אפעךפאםסער אין ;פעלעזען איז וועלכער , יענער .לןען' ךײדען

 . עזפךאף אפךעמדע נאןד■ / מוטטעךשפךאך אײגענע ךיא אויםער .קענען מען
 נאך אונ טורגעניעװ ,פוישקין ;^לאסיהןער בעריהמטע הסי־שע דיא .נעהמט

 אללע אונ .רוםיש וויא ]א פכאנצאזיש גיכןענט האפען זײא ,אנדערע
 זייא חאטס ,שפראכען פרעמרע ענען(כ וועלט רער יף1א פערפאםשער
 ךער אין לןענטגיס זײנע אבער םוטטעךשפראך אייגענע דער אין פעלפאפםען

 אנדער אײן ,לעפען נײעס אײן װ/יךק דינעם אין גיט שפראכע פלעמדען
 יךער ;באל;ע ט;עם .צו,עךכקלערען צײט ךיא איז יעטצט װאס״ױט גאגג^

 מוטטער דיא איז ךאס ךען ;ענען(ל געװים דײטיש מוז איךיש שרײפט וואס
.שפלאכע אונזער פון  װעטזיך אונ לײן, וואךט יעךעם שטעללען וועט על :

 ווען אונ .דײטיש ניט הןען װעלכער ךעל, וויא ,ךךיקען יאןיס אנדערס נאל
 יענע איז ׳ .קענען צי דײטיש אחנע איך־יש שלײבט וועלכער יע גיבט עם

 אױםער״ךא װײטער .לעזען צוא עס^קעלטז> אונ ^וידעךװאלש אידישי
 _זיץ עלימוז ׳ ^ךםטען זאכען: פיל פערפאםםער פאם זיך פאדעלט שפראכע

 אײנען האפען אוג ,װעלט ךיא עגען(נ מוז על .צװײטען ;בעלעזען זעהר
 אויף פאפסילט װאם אללעס ןעטראכטען נןענען צו ,,ןעאבאבטינגעסגײסט

;שרײניען .עךצאחלי־גנ דינעם צו שטאף נעהמען צו יס1דאר אום , מעלט דער
דריטטען )ח״ד( כהן דער
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 אײנע יען1פע'שרײ צו ,שילךעוין צומ אטאלאנט האפען מוז ערז ,ךריטטען
 ;נ״אטירליך פאךשטעללען אללעם אונ כאבאקטער איינען אדער עךישײנוננ
 הדמױן(/ )כח נ}א$ט איינפילתנגפ גוטע אײנע פעזיטצען מוז .ער ,נ־יערטען

 .עךאײנניס יעךער בײא איז ער וויא באךשטעללען ענען(ר זיך דאךף ער
 וויא ריהטינ נעבען צוא ארוייס ןנס אום ײא(3 )דער אנוועזענד )טרעפוגג(

 אטאלאגט האבען ̂ער מוז הויפט איבער ,?ינפטען ;פאםםיךט האט זאך ךיא
 אײנאנדער מיט אינ .ענינים )אויפציפלעכטען עךאייגניפםע ךער ^קאמפיגירען צום

א בעישטעהט ךערינען . פעךוױקעלן  אונד ׳ פעלפאפסער ךעם פון קונסט הויפט ך
;שװיךיגןטע ךאם איז ךיעם .  יאזעף זאנט ,מארקום ליפער ,מיין ניט .

 יס1א .ערםט האב איןר וואס דאמיט דאם ,מיין ניט ;אידזם צי־א לעטצט
 ?נרפאךדעךליך פערפאםםער אײנם פאן וועלכע ,אײגענישאפטען אללע נער?נכינט

ד פער־ אוי־ בין איך װיילע ׳ צײכנען צו אויים דאמיט זיןד איך מײן ,ז̂י
;נס וךים; איןז דען ישטאלץ; ני?ט גאר ךארויף בין איןי !נײן .פאםםער

פעךפאםםער זינד ישטאנךע איט ני?ט זיא אבצװאר ,ױעלכע ,מאננער גיפט
אללע דיא װעלכע ,קעננטניםע זאלכע זיא בעזיטצען דאןד , זײן צוא

 מרקום ליבער ךיר אין אונ ;טרעפפען איבער אײגע^־שאפטען אגנעננעזאגטען
 ארו־ים געוועלט ניט מעהר דאם האב איןד .לןענטניםםע זאלכע איך ^ימלע
. װעלט ךער אין איז ״ער װאו װיםען זאלל /יר ,מויישלען פאר זאגען
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אונ לרינע גוטער בייא װאר ״ער זימל. געגאעען אכײן איז
,באלגעט אונ דא איהר זיטצט נאך — :טאן ז_ײן אויף אנגעהײבען האט

 ניט זײא איז ,ךאמען ךיא צוא ארײן זײא פאלען !לײט ױנגע ךיא ,נוא
אונ זײגער אפען שעה צוױיא זעטצען אװעק זיך זאל מע ;א?צורײםען

. ביכלעך אידיישע ארופ ? װאם פרעג , פלויךערין . . איך !רבש״ע נוא !
. ? פלאפס איצטער האלט װיא ךײןען חאטם וואלט מע ! ווײס .  האלט וױא .

. ? כןאךין . .פפר אאיךישען נעמט מען אדער . . .מוםר אשבט . .  אדער .
. נעזאגט האט מגיד ךער וראפ אפישטיל .עפעס זאןט מען .  אװעק ,גלאט .

.’װענטיךע צענטוױע װעגען ,טעשױת יאפע1 וועגען 'שמױ׳גםען נעזעטצט . . 
. ! הלשות פע . אין ! ױספקע דוא ׳ המדברים ראש ךער ךאם איז ױער אונ .

.אמע^יש גאר פיזטו זאכען אנדערע . אט ,לײכןענען ניט ךר װעל אין־ .
.נןלוג געפיהךט תאסטו מחותן מײן טיט מעעזה ךיא . א» דאך איך פוײן .

.אכןלוגער. דוא׳ײיזט ױ־!.., אישו־טה פיןט דוא ׳ים1א זיןד לאזט ̂עךםט . מ ג
! בנאמנות אפתי Т V .V  I  • V —

 איל זיף כןײכט אונ יאזעפען צוא געטילעט צוא זיך האט רעבעקקע
. ־שטיל דער

װאם )ח״ד( כחן דער



ץוױיז• אויף געשטעלט אװעק זיך האסט ױײטער.: ״ער זאגט וואםי —
זטויגען ניט וואס געראנךזעט האפט ,ישעה .געפלויגען ניט אונ נע̂י .  איןז .
 אק#יא! אלעי אנאר צוא אקלוגער ?יזט דוא צוא פעך^טײן ניט ךיר נןען

*א?שוגענער גאר אפשר . .
 מוסךט וואס פאר ;יאזעף זאנט ? מיר פון איהר״עפעם מאנט וואס —

!התן אײער ךאןד .איז ערי ? מרקוסען גיט איהר

מרקופ. איידים _קײן זײן ניט װעט מיר בײא מוקוס! ,מרקוס —
 זיך האטטי וואם טאנןע ,מאטל , דוא אונ .מאטעל אנדערם גיט !מאטעל
 פאסט וויא ? תנאים ךיא פון טאנ ךעם פלה ךער לע^ען נעזעצט אױעק

. ? ׳״עס . .נעקומען ארוים ;אהךען . . .  זיןר ווײב אונ מאן פלע^ען אמאל !
 גיט זיןד ממיש ןפױ>ל ,חתונה ךער נאך יאהי ךרײא ,ןיוױיא .הןענען ניט

ק(ר היינט אונ ;כןענען  נאר ,חתונה דער פאר ניט בלה אוג התן זיך ענ
 תינו1עונ;ב ,אמוןי מךרפי ךאך איז דאם אונ תנאים; ךיא פאר גאך

 ו זעהען דאם וואלט שעפטעלעם ריבצע שמערעלע ר׳ טאטע מיין אז ! הרפים
.איבעךלעפען ניט ךאס ״ער ווא^ט .  אי־ך ו װעלט אזא אין בין איך אונ .

.־שװײגען אונ צוזעהען דאם מ» ; .אהיים מאטל קום . .  זיף װעםט דוא .
.ו^נאים נאך פלה דער מיט אנךייךען נאןד .  חאטם היט תנאים ךיא ביז .

 זעהען אויןז זיך דאךף איןר ,צוזאמען פאהרען אױבער לאמיר קום .שטאט
.טאטען ךעם מיט

א געגעפען האט מרקוס  זימלן פאר זיןד )קוסען לאהצען ד.א;ט ך
 ,יאזעפען אונ רעבעקקק אויןד ,געװאגט( ניט ,ער האט אוינען ךיא אין

 געגאנגק ארויס איז אונ ,ראטה גוטען זיץ פאר נעךאנכןט איהם האט
. זימלען מיט

 װעל איך .מרקוס זאנט ? מחותן ,אונז צרא איהר ווילט ווארום —
 י3? יייל ׳ איגנער איז ?*ר ;אײך צוא קומען ערי װעט ,פאטער ךעם זאןען
. פכוד געפען אײך

בעטען װאס אײנעם דאךף מען אז , מאטל , מיך פעךשטײסטו —
נעשיקט האב איך . װעלט ךיא זיך נ־יהךט אזוא ,;ענעם מען־צוא געדט

 . נואךטען מיר ןןר זאל י ,;ע אויב אונ , היים ךער איז .;יר צוא אנפךעגען
. איצטער טיר יף1א װאךט ערי אז ,איך ווײס אלזא

אמעק זײנען אונ איזװא^^יק אײן אויף נעזעטןיט זיך האבען זײא
.^ע^אהרען
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דאש)חיד( כהן דער



9♦

♦ וואךט אײן פו־ן ^טאמט גאנצע.?ליק ךאם

 פלעןט :לעאן וויא אזוא אוי^יהרען ;יך פלענט שטײנפעלד אהון
 פער- דיא אן .עךאיגנעף^ג דער איבעךנעבען זין־ זעטצען אוןעק אפט זיך

 זיך פלעגט לעאן :דאריז געװען איז אונטעךשיד ךער .ןיײטען *אנגענע
 ;ער .צײטק ישלעכטע זיינע — אהרן אונ / צייטען נוטע זיינע ךעךמאנען

 אין גןלייךער זײנע בעװאהךט זיןר האבען щ װאו ,אשראגק געהאט האט
 געקומען איז ,ער ווען צײט ״עךסטע ךיא געשנאךט ארום האט ;יר וועלכע

 ,עס וואו א^קאטולקע, אױך געהאלטען ״ער האט דאךט ,עדעגפוךט; אין
 איהם פלעגט פרויא דיא וועלכע אין / בךיפע ךיא בעוואהךט זיך זזאבען

 דאךט וואף אויןז ;נגער־הו פרן אױס ניױנן .קינךער ךיא מיט זיא אז ,#בײבען
 מאל ערסטען״ ךעם אויםגעזעהען האט .ער וויא ,בילד פאטאנראפישעם זיין

ת ע ^ י .חופה פר״דעלעס אונ לעאגם צוא געקומען ארויף איז /נר .

א פלןעט ,צייט ארוהיגע האגיען גאר פלע^ט ״ער ווען  זאכק אלע ך
 פון געטראגען ארויס איהם האט װאס ,גאט לױבען אונ .$עטרא?טען

 פלעןט אונ .?מ״העןען אזוא קײנט איהם האט א,ינ ^לעגד אײן אזוא
 אלעס ךאם איז װאפ פי־ן אז י ,װאונדעד גרויסען זיין אויסךלײןען זיןד אימער

 :וואויט אײנציגעס אײן — ? אזוא״נערעטעט דאם איהם האט װאס ? .$עקומען
.אבמן איז ?גר געזאגט האט זגר

 זימל בשעת ,תנאים לאדזצעס אונ מרקוס פון טאג ךעם , יעטצט
 זאל ,ער בעטען איהם ,'שטײגפעלד אהרן צוא מאלציק זײן נעעױןקט האט
 ךעם אויף הײטע איז .?גר : נערעכיןט זיך ער״ האט ׳ אוייפװאךטען איהם

 טרײזנריגע אמאלעע אןזײן ?גךאיננערין נעגומק זיןד ,ערהאט גליק פון {יפפעל
• לעבען גלקליכעס הײנטינעס ז״ן געגען זיא פעךגל״כען אונ לאנע

 םאמעטענע אין ^לאפךאק׳ טיךקיישען אזײךענעס אין איז״געזעסען ערז
 האט ^אפף דעם אויף הןרעסלא,־ אםאמעטענע יף1א ,.שיןד נעשטקטע גאלד

 .;אלד אין געשטיקט אויך )אנאךמילכןע( פלאטטמיטצע אײנע געטראנען זנר
 אז/ער הײנט נאר ישטוג, אין אהיטעל אן געהן מאל אלע פלעט ?נר

 געפינק איהם זאל ערז ,געפאפט זיך האט ,זימלען ,עךװאךטעט האט
.אי_אךמילכןע אין

צווייא איהם פאר נעשטאגען זײנען טיש דעם אויןז .בײא דער
האלץ סאסנאװע פון אפראסטע האנט ךעבטען ךער אין אײנע ^קאטולקעס

פיינע מיט/עהר האלץ ניםען פון רואנד לינקען צור אוג .אנעפאךבטע, ;?יט
שניטצוגנ י ״ )ח״י( בהן דרער

—  331 —

I



 צוױיטע לעל אויף ,נאכט אגנעשליבען וואל ךא,ערכחע אויף .׳ןןוניטצונג
 1 פאפיךען אלטע אפאק שקאטולקע ךער,עךםטע פון ארוים נעהמט ״ער .קאג

:זיך צוא זא?ט אונ דולןד זײא קט:קו
 אין געשריבען מיר האט פרויא מײן װאם ,אפליף איז ךאס אט —

 > .קינדעי ךיא פון יאמער ךעם צוזעהען ניט כןען זיא אז ,,עלע;ד ים1}ל איהל
• .עםק בעטק וועלבע

א? ,זיא שלײבט בריף ךיזען אין :זאנט אינ אפליף נאך נעהמט ״על
.ניט ןרױט _קײן האט זיא אונ דירה פון איהר טלייבט הבלת ב_על דער

׳ זיא בליףשלײפט .די.זעם אין : זאגט אונ , אבךיף נאך נעהמט
צוקורירען׳ איהם וואפ מיט ניט האט זיא אונ נןלאנק איז מאטעלע טיין אז
/. א?ריף וױעלעל איז אט אונ .פעךצװײפלונג ?רעקטער דער אין איז ןיא

 אין ארום געה איןד װאם ?גלענד מײן איבעל קלאנט: אונ װײ;ט זיא וןיא
 איז נלריף ךער .אנןװאטיל אן אונ נעטרונקען ניט געגעסען גיט ^דענפוךט

שױיבעגדינ. פעךגאסען האט זיא װאס ׳ טרערין ךיא זיינען ךאפ ,פלעכןען פול
т * ?ריף דיזען

׳ ?לידער םיינע םיר שױךערץ ,עס !צײט אישרעלןליכע דאן װאל ?גם !א
 איןו .לעבען ״עלענלען יענעם אונזעל אן דעךמאנען נאר זיך געהם איך אז
 1װא !לעבען אךיבעל געכןענט דאם מיל האבען אזוא ױיא ?גל־שטױ^ט, ?ין

 אליבער ?גלענד אײן א1אז כןלא?ט פיל א1אז אונס בייא גענומען זיןד האט
.טלאגען צוא

א געעפינט ךזאט ^ל  אײן גענומען אלוים האט ,ע(שקאטולר אנלעל ך
 דיא פאל פלויא מײנע מיל דאנסןט בליף ךיזעם אין :זאגט אונ בליף אלטק
 גוטען, דעם פאל גאט בעט זיא ;נעישלקט איהל האפ איך וואס ,געלט ןגלפטע
 האפען וועלכע , פלײלעלע פלויא ליבע זײנע אונ זילבעלשטײן לעאן הערלין

 שװעלען אז_א פון ;עךלאזט אוגם האבען אונ או;ם איפעל ?ןלבאךמט ןיך
 פלײךע^*' דיא אפעל זײנען לאם ,פלעהןען פיל אויך איז פליף ליזעל .נויט

. בליף דען 'שלײבעגךיג פעלגאסען האט זיא װאס ,טלעלין
 זײנען לאסт;^אנט אונ בליפע אײניגע נאך גענוםען אלוים האט ;נל
 ,זאט יעטצט דינען קינךעל דיא מיט זיא װיא ;בליפע פלײלענם איממעל

 אימםעף זיא בעט ?ריף ;עלעם אין אונ ,מוגטעל או^ל געזונט ,בענןלײד־עט
. מאהלטהאטעל אומעל פאל ^אט

 אקופצאי.א איז לאפז זאגט: אוג פאפילען נאך ^לויס נעהטיט ^ל
 איז וו;לעל ךאם ;הויז שטײנעךנעס ^טאזיגעס צווייא מײן אויף גןלעפאםט
 זײנק דא ;יז1ה 'שטיינעלנעם ךױי^טאזינעפ מיין יף1א רןלעפאםט אקופצאנא

 זײנען דאז ; געקויפט האב איך װעלכע ,װעללעל אי־־ף ר,אנטלאכןטען וױךעל
 אוין« קאנטלאקטעןז װיךעל ז״נען דא ;פילעטען וױנלישנע פול־צינ >וידעל

פאללאלען )ח׳ל( כהן דעוי
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 :נשעת ’ אטאל זאנען וואלט װער ־״ .נענומען האפ איך וואס / ?אךראךען
 זיין וועט ״עם אז ,אהוננעויגער גאטען ךיא איפער געגאנגען אװם פין אץי
 אויף אונ ,כןרעסלע אסאמעטענע אין זיטצען װעל איך :אצײט איז ״עם רוען
 וועלען וועלכע ,שאבטלען צווייא שטיין װעלק אױגען מיינע פאר טיש ךעם
 —!צייט טטע הײנטיגע ךיא אונ ׳שלעכטע אמאליגע דיא פאךישטעללען מיר
 איןר :װאךטער ץוױיא — ? צו ךער געןראבט מיר דאם האט װאם אונ

 א2א ^ךצאהלען מיר ויאלט אײנער אז !אכהן פין איןד :נעזאןט האפ
 איןי וואלט ,נעווארען נליכןליך ;>ר איז וועךטער ןיוױיא פון אז ( געשיפטע

 אםקאז,קע אין וױא מעהר :זאגען װאלט איןי -; געזיכט אי;ם אױםלאכען יענעם
 פון ,צויבעךװארטער געןען ״קען אםקאז״קע אין ,פאך ךער זײן ניט פןען

 ךער אין הײסט ךאס ^ליק גךעםטען צום נעלאעען ״קען מען װעלכע
.פאנטאזיע . .  / גע$רא§ען װירקליך װאלנךער ךזעם זיך האט מיר מיט אפעה .

 ךאס נןען איןז וואפ ,לײד מיר טהוט .עס .אעאנןט ךאם דאןד איז מיר פײא
 ׳!קען אםזן פאר א;גענומען שױן פין איך אז‘ ךען ;;נךצאהלען גיט רןיינעם

 פןיין .קײנעם ךאמיט טהוא איןד אז מעהר דעםטא ,צוריק נעהן ניט שוין איןד
 אךער ,?גלידז .עךםטע דיא אמאל חאפ איןד וואס ניט מעהר ,ניט שלעכטעס

 וויא װעלט ךער יף1א זיין ניט צרוית גךעפערע נןיין זאל ;תכנען געה איך
 אגרויןע עבירה אײן אונ ?גולה אײן געווען יע דאם װאלט פאיצײטען .ךאם
 ;,קךבנות דיא מיט מעישתת ךיא מיט ,לצ־ומות ךיא מיט ךאךטען ,אויןד

.ניםט גאר דאם איז טאג הײנטיגען אבער . .  ,זין מײנע װעגען ךעפט פון .
 דארף , שטאדט אנךער אײן אין וראהנק צו קוטען ים1א װעט זײא יב1א

 דער פון זאגען אב זיך זײא לאזען אונ געישיבטע דיא ,עךצאהלען זײא מען
 כןען ד.יע נאר . צךה דער יף1א ווײנען ניט ישטאךק װעלען זײא אונ ,פהונה

;ניט דאם איך . .  פון צופליךען העכםט איך בין טאג הײנטיגען װײלע ךער .
.?ליק צום געפיהרט מיך האט זיא > כהוגה עײגע . . .

,צוךיק שאפטלען דיא אין פאפיךען ךיא געלײגט אװעק האט
 :זיןד צו ווײטער ךעךט אונ ,ארט זי;עד אױף געשטעללט אוועק ךיזע האט

 געךענק איך . דאבקין זימל ר׳ מהו־תן מיין אהער קומען װעט אלד3
 אק אײןנעפראלט נוט מיר זיןי האט ?יזיאנאםיע זײנע ,נוט גא^ץ איהם

 אינ פעךהונגעךט גאניק זײן אויף נעזעםען אמאל בין איף בשעת ,האךצען
 געהט ? דא איהי זיטצט ״װאם :געטאן אזאג טיר האט ?נר אונ ,פעךשםאכט

 פךעםדער ך>ר אונ ,אטעניש איז גאר ,געמײנט האט ערי אײך!״ זיך
 אין היינט .פים ךיא םיט טךעט *>ר וועלכען ,אװעףמל איז ^לענדער א״ן

. !אטהותן זיינער וועךמיל ךיזער .  פײא זיך האט ?ןר — ?װיא נאך אונ .
.געפעטען מיר .  אקאפײקע פעךלאנגט,ער טיר פון אונ נדן ךיא גאר גיט ער .
א ,־גאטיךלץ ,ניט  ן^פער ,געפראכט מיט האןען אפישטאיאטעל^טװעס ך

דער )ח״ד( כהן דער
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. אקחותן זײגעל פין איך אז ,}לינןליןו הײנט זיף ;ןל שאטצט וױילע ךער
ך זיך האפ איך י ל ^ י  זיף ךעכינט חאטם,ער ,.יחוס ײן1 ^אך געלאגט *יט אי
א פון מנ  געןען נאך געוועלט האפ איך ־שטאךט: אין מענשען שאנע ך

 הויפט איבער אונ טאכטער זײן אין פערליבט זיך האט וועלכער זרן סיין
אז ,איז ווען?גס איוט בעױײזען צוא ,$אל דער ^אר געוועלט איןד האפ

זײן הײנט איז װעךימל אניכטיגען פאר געלעכינט האט װעלכען.על דער
/ װעךטער צוױיא ;ענע פעלדאנקען צו אלס איןז האג דאס אונ — ,מחותן

 פאלל:אײנ אגלינןלי^ער פאר וואס “אנוזן בין ״איןד :נעזא^ט האב איך װאפ
 צוא ^עשליסען ניט זיןד וואלט איך אז !מיל פייא געווען ;עמאלט איז דאס

♦ אונגלינןליכעי אײן געפליבען הױם עד איןו וואלט ,וואךט דעם זאגען

זיןז־ האט זימל .מרקוסען מיט דאבקין זימל געקוטען אלױף איז ;גס
 איז שטיינפעלד אהרן ײא3 ;אײנפאך זעהר שטוב אין זיןר גיײא }עלעפט
 רײכע ךיא ^ךזעהען איהם בײא האט ,ער װיא )גיװען ניט מאל ןגלכ־ןיין

 טירקישעלןאװיארען׳ דיאטײערע םעפעל, פראכטפאללע ךיא ,אפ׳שטאנאװכןע
 דיא ,פלומענטעפף ?רא?טפאללע ךיא ,ראמען גענולטע אונ בילךער ךיא

 געישטילןט אגאלד אין אלײן 'שטײנפעלדען ^נדע אם אונ ,לאמפען }לױסאלטינע
 איז,על.עךשטוי^ט — ,שיןל סאטעטענע נעשטיכןטע גאלד אין אונ יאלמילקע

 א1אז װירקליך ךען וויל .געטאן אפרעג זיןד ייא3 האט .געװארין
 ליפפען ליא נעפיםען זיןד האט ? א־שיחך טאן איהם מיט אריםטאקראט

שיחך. ארטיגען גרוים אזא געוועלט ניט פױער ד«אט ןןר װאס ,פעלךרוס פון
 א?על ו גלײכען נןײן האט יחיס מיין אמת :געטאן אטלא?ט זיף־ האט ?גל

. פאללען זיא מרז לײקטהום אזא »ןאל
 אוועק זיף האט זימל ,זיטצען געפעטין איהם האט 'שטײנפעלל אהלן

 עלײ האטס ,קלעפלע; ךיא אײנשמוטצען ניט זאל ^ל ,פאךןיכטיג געזעטצט ״
 האט ״על .זופעצע׳.אלאסטילןענע שבתליגע ליא יעמאלט געטלאגען האט

 ; סײפ לעי לעךט רױא,על ,טאן אנלעל אײן מיט געלעלט מיטצט איהם ^יט4"
. גיטול געהאט ״על האט אליפטאל^אט אײן נ־אל דען

 װאם :שטײגפעלד זאוןט דאבקין, העלל / פלענין זײא איף ךאלף —
 צוא אלס אוױזיט נלאט איז דאס צוא ? קומען אײעל פון ציל לעל איז

 װײלע ,טהיילען ציא םיט וױכטיגעס װאס מיל האט איהל אלעל ,אמחותן
 אוגז,עלע פון בונל לעם פײעלין מיל וואס ,טאנ לעל דאך איז הײנט

ר ע ד נ י ♦ ק

 נוײלע ,אוויזיט םיט ניט ,אהלן ל׳ אײך צוא גיקוטען פין איך —
 איל תנאים, דיא פרן הכניות ליא אין ללײט פאל .,קאפף ליא איז ;ײנט ;

 װעגען .גיקומק .^אקע ין3 איך ־♦ וױזיטען ®אכען « צײט ניט.קיין ;הײ;ט
. אינטעלעם אייז

איך )ח׳׳ל( כהן רעל
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ך אי .שטײנפעלד זאגט , $עללאנו;ט אידזר װאס טאן צו ;אטאװ ?ין -
 ראןו האגיען ?יר : זימל אגטזז ,דערינק ניעשטייט ^קישה מיין -

ען /גיך ;עסאכט, *פ ? ע ל/ א  «יץ איהל אונ װ?יל טױזענד א?ט ז
. ניט כןאפי;קע
• נע ~
 וועט מען $ז ,אללײן ראך פעךשטײט איהר ,אהרן ר׳ נאל, -

 יר1? §אר דאס איז ,לשובים אנשים פון אקסיפה פאל תנאים ךיא לייענען
• נד־ן געפען.קײן ני^ט גאל זאלט איהר אז ,הויבוד אז^עדר

? געלר לײגען אויןז זאל איןד ,איהר פעללאגנט איז -
ט; דאם -  איין לאזען זאלט איהל ^יט׳ מעהל פעו־לאננ איןד’ גי
 עסןד פאל וואס ךאלטען ,געלד אויןד גיט איהל אז תנאים דיא אין שלײפען

. ווילט איהל
:נעפען גיט אונ אײנשױיבען אלזז איך גיט מיל פאקוט דאס י—
. ׳שטיטמע אהײז״עלע מיט זיטל זאגט ? ניט איהל ווילט איז—

ען מ  אונ זעפםטױזענז־ ניפ איך אז ,אהלן זאנט ■, אייגשױיפען װעט -
.ועאים צו לייגען איך וועל ךאם

 _קיץ זיןד האפ איןי . אמלאך זייט איהל א ? געלד גיט איהל ? ״-וויא
. טענש נוטעל אזא זיין זאלט איהל אז ,געשטעללט פאל ניט מאל

 אויפעךס^על ךעל ;מיין.קינד ךאך איז ̂על ? װאונךעל יךעל איז וואם—
; געפען ניט איהם איך זאלז וואס פאל ,געהאלפען מיל האט

געװען מתחיב ניט ךאןז זיןי האט איהל ,^לאט מײן, איך—
ך אי  אפלאזאן זײן .װיללען פלײען ךעם מיט נעפען צו נאר ליפ -

 ;םחותן , זאגען נאך אײך וועל איך וואס איהל וױיסט .§יינט איך האפ
 / לר:קען ניט אײך אין־ וויל ,טויזע;ד אכט לײגען צו י שװעל איז אײןר יפ1א

 האט איהל ;לײד מיט אייך מיט האפ איך ^קענט./. איהל פיל וױא לײ;ט
.פאנדיט דעם פון געליטען פיל זעהל נע^עך

א  אויף טלעךין מיט אויםגעשױען זימל האט ! אהלן ל׳ ליפעל -
.?אל טויזענד אײך דאגק איך ,אײך דאנק איןז ;יגען1א ךיא .  הא» איהל !
.געראטעוועט מיל .  אינ געישטעללט פדלןת טאקע מיל האט זוליק דעל .
 אטטער פאל װאס א נעלט ?יל אזוי צולײגען שוועל זעהל טאנןע איז מיל

!זײט איהל מעגש
(*יהר אום ,אהרן זאגט ,;עפעלליג_קײט דיא אײך איןר טהוא ךאס—

זיך זאלט איהל אוג ,האךצען אפלײליכען מיט תגאים ךיא מאכען זאלט
ליפער ,איצטער .קינךער אונזערע פון שמחה דיא אויף גלינןליך נ־י־הלען

זאל ךאס פאלד וויא ,?וחותן ,איי^ס הײנט איז קינדער אונזערע פון יש̂י
צזזאמםען פעטען נאט לאמיל פעךפונךען נ־עסט הײנט מיל ש^ײען אזאלז

פיל )ח״ד( כהן ריזי
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.הןינךער אונזערע פון וואהל דאס ®יר .  מיט .קוסען צו זיך־ לאמיר אוג .
 זיןי האט אונ האגד פאךין גענומען איהם שטײגפעלר אהרן האט רייד דיא
. צוקוקט איהם מיט

 אזוי האט ׳ וױיס ערז :ם״קאנפוזעט זעחר געפיהלט זיך האט זימל
 ׳ ךעם ארױםגעטריבען האט ;שטײנפעלדען מיט שיחןו ךעם פעראכטעט פיל

 ערי אז , געזאןט איפעךאלל האט ;שידוןו דעם פאךגעשלאגען האט וואס
 דעםט פון — ,נעװאוםט שטײנפעלד אלם האט ךאם אונ — ,ערך אפחות איז

 אזוי איתפ בעהאנךעלט אונ וויפםעדיג ניט הײנט זיך ;נר מאכט וועגען
 .ער פארלאנגט זימלען( )פון איהם פון אונ ,געלד גיט /גר ,בלאהאראךנע

ױילע געלד  אזא דאך איז ךאס איהם טיט מיטלײד האט ןיר ״גיט\ו
 איצטער :זיך פאר זימל זאגט ,א .זעלטען זעהט מען וואס פאםטופאק, פײנער

 כאראקטער ״עךעלין דעם האט ״ער ;̂ער י איז מעג־ש ״פײנער ןער1 אז , איןי זעה
 ^ענטגעגען ניט מהות בין.קײן'שום ניט געפיהל מענשליכען נןײן האכ איך אונ

 גלייך איהם איף,קען, ,יע .מיר אין ניטא איז מזום מיין וויא מעהר . איחם
 געגען כאיאקטער מײן פעךגלײכען נעהם איך אז ,ען(קונ גיט אױגען ליא אין

♦ געל׳ען אוועק שױן מוז איןד . !יינעם
 זימל זיך דןאט ,צובייםק אוג מישקה ךעךלאנגען געהײסען האט אהרן

 ךיא מיט צוטאן פיל זי;ער דזאט .ער ,הײם דער אין זײן ממ ,עו־ ,^נטזאגט
. תנאים דיא פון הבנות

 אב־ אמאל נאך איהם אונ האנד ךיא געגעבען אהרגען האט ער
 איז אונ פױינךליבקײט זײנע פאר אויגען ךיא אןיף טרעךין מיט ןעדאננןט

.געגאנגען ארויס
:ארויפנעגאעען געווען איז זימל בישעת זיןר צו שטײנפעלד זאגט ,נו—

 :שטאלץ נאךי־שק זײן פאר זימלן פון נקמה נענומען הײטע איןז ך«אב אט
 ראכע פעםטע ךיא ;דום זעהר איז אבעלײךיגוגג פאר ^ולעכטעם טאן;ענעם

 זײן פאר ישעמען זיןד ערז לאז אונ טהון צו גוטעם פײנד ךעם איז:
;געוויפען אײגענעם
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♦ איבערךאש^ג שךעקליכע ךיא

 נע־ דיא נקלײכען גענומען שוין זיף האפען נאכט דער בײא עלף אוהר
 אויף וואךען אנרערע , צייט זוממער וואר עס . תנאים ךיא אויף לאדענע
 כןלײבען גענומען זיך זײא האפען דאהער ;גולאנןעם יף1א אזוי אנדערע , ראצעם

 אין טישען ךױיא אויפג^שטעללט ווארען ציממער אנןויםען אין . שפעט אזוי
פארעמ )ח״ד( כד,} דער



 מרקוס חתן דער געזעםען איז ךןי פערישטעהט אן אויבען .חיה א פון פאךעם
 לעאן בײא דער ,יאזעף געזעסען איז האגד ױ>כטען צ?י איהם ,שטײנפעלד

 בייא ךער מױישל געזעםען אין האנד לינכןען צור מעגשען/ פארנעהמע נאך אונ
 וואךען טישען אללע ̂ פײנמאן אוג שעײנפעלד אהרן < זימל פאטער דער

 אונטער געװען אויך איז פײבוסקארנאץ ,מעגש׳ק פײגקטע דיא מיט עזעטצט £
 אין .פריידע גאנצע ריא פון אורהעבעו ךער דאןז איז ער ; געלאךענע ךיא

 װאךען טישק ךיא אויף .דאמען דיא געזעסען זײנען בײא דער אציממעו
ערין אונ וףינען אללעךלײא אויסגעשטעללט  צ^קערגעבעק« פער־שידענע םיט ל̂י

 נרױם געםט ךיא פאר אבענדבװיט אײן בערײטעס ישוין װאר כןיבע ךער אין
 .עקזעמפלאךק צוױיא אין ועאים דיא ישרײבם אונ זיטצט חזן דער .אךטיג

 וויא ,שט״נפעלד אהרן בעװא־גךערין דיזע :שמועסט עולם ךער וויילע דער
 ערצאהלט זיןי האגען זימלען;"אגדערע נעגען בעהאנדעלט זיך חאט ער עדעל

 / פאנךיטען דעם פון אויםגעישטאנען איז זימל װאם צרות אללע אײנאנדער
 אגדערע א;עלטענעםישלוצײא, חרןז געווארען ערלימט איז ער וויא נאבהער אונ

 האבען אנדערע אוג ,מעשה דער אין קארנאצען געװען הושד אפילו האבען
 פטור :רעבט גאנץ איז / געטאן דאס האט ער אױב אפילו :איויסגעדריכןט זיך

 אויף׳דער’ גאר ‘לעבען אױםװאוךפ^ אזעלבע ד־ען ;אפאגדיטען ‘ פון געווארען
 נערעכטעק״ט דיא זיא פעךפאלגט דאהער אונ שלעכטעס טאן צו אום װעלט

 אױפ זיןר האט וױילע דער ,פאסיךט האט זאןז ךיא וויא נאר .)פראוואםוךיע(
 פון!ײן . קאױאקז פאקאל אגװיסען וועךט איז קארנאץ אונ גוט זעהר געלאזען

 ! גאטט איז געלױ?ט ■' גאטט איז נעלויגט .נוטעם פיל פאךט מיר זעהען האגד
.באנדיטען ךעם פון נעוואךק פטור

 ^נזגקרײא האט אונ ,תנאים דיא שרײבען נעקאנצעט האט חזן ךער
: ־געטאן

! התנאים כ־ןךיאת פשעת יפה שת;קה !שאט—
 עקזעטפלאר אײן נעגומען האט חזן ךער ,שטילל בעורארען זײנען אללע

א ־פון  : אננעהײבען 'שױן האט אונ געישטעללט אװעק זיןז האט , תגאים ך
. מרא׳שית המניד . .

 אונ;לייןד ,ציטםער פאךךער אין אטומעל העךט דער זיך האט פלוצלוע
 פלאמע^דע מיט , אך;קער , אנידרעער אמעניש זאל אין אױין איז -זיארויף
 אפען אישראם מיט ,ארוגדע בערדל אריזע מיט , האאר ךיזע מיט ,■אויגען

.הוהו יענקעצקע װאר דאם , באק
 אפעגע מיט ,פעךשטײנעךט וויא געבליפק דינען אמועזענדען אללע ךיא

 האבען מרקוםען בײא אונ זיםלען בײא ;יגען1א גענלאטשטע אויס מיט , מײלער
 אללע געלאפען איבער זײא איז אשוידער דובאם האאר ךיא געשטעלט זיך

 שטאנר צו פעךבליפטער דער .רעל אונ ?רין נעוואךק איז קארנאץ ;גלידער
 איפעיכאישוננ ערסטע ךיא אז .סעקוגדען אײניגע נעדויעךט האט אללעמען פון

וראי 22 ר(“)ח כהן דער

— 337 —



 יױזג אנדערע אויףייא אײנע קרהןען געגימען ל־ך זייא האבען ,בײא פאר וואר
 ליא נעריבען זיץ האבען אנדערע ? דא זיןד טהוט וואס :זאנען װאלטען זײא

 ןעךאנקען טויזינךע ןין־ האבען (יענקעצקע וויךכןליך דאס איז צו’ זעהען אויגען
 אכײן איז פאנאטירך, ךיא ,אנדעך^ בײא , ;עדען בײא אנהויפען ןענומען
 איז אנדערע ײא3 ;וועלט יענער פון װיךכןליך ניט ער' איז צו :קעןזאנעדאנ

 דיוךך נעװארען גערעטעט ניט ער איז צו : אגעדאנקען נעפאללען ארײן
 געמאכט דא האט קארנאץ אזי , גערעכיגט האגען אנדערע ; אװאוגךער
 געװען איז ךיזע אונטער ; פאפירען פאלטע נעבראכט האט אונ ,אשווינדעל

 ער ; נעהאלטען ניסט ברױתקײט קארנאצעס פיון האט וועלהער , אויןו לעאן
 געטאןמיט ער אזויוהאט ׳מיר מיט נעפיהךט האט ערי וויא :^ע;אנט זיך האט
 װאונדעד דעם פון ניט נעריהרט אללע װארען דא גאר .זימלן ארעםען דעם

 ךעם מיט ;ףק צו געקומק איז נעישטארבענער פעךמײנטער ךער אז , אלליץ
 ,לעבט יענקעצקע אז .נעדאנלן* רערשרענןליכע נעקוםען איז׳אבער וואונךער

 אללעס איז , ניט גט ניט״קײן ער אױב אוג ,איהם פון נט האפען ךאך זיא מוז
 װאונלער פון געדאגנןען ךיזע .׳עגונה איק בלײ?ט ןיא אונ ״ גיסט צו נעווארען

םאמע?ט)רנע(/ אײן אין געגאנגען דוךך בייאאללעמען איז שרע^קען פון אונ

 פאר װאס ;עהען צו , געשװינען אנפאננ פון האט וועלכער ,יענקעצקע
 אנעשױיא יעטצט האט ״ מאכען וועט ערשײנען פלאצליכעס זײן עקפענקט איץ

י : ןעטאן
 איןז פין אט , אשמחה איז אײך בײא אז ,העךט דער האב איך !שװער

. אײדאם איין עפעס ראך בין איך ,געקומען אױןו

/ נעפאסםט שוין איבעךרא׳טוננ זײנער פאן זיך האט װעלכער ,קארגאץ
 געטאן אחאפ יענקעצקען האט , טיש פון נגען:געישפרו ארוים האסטינ איז

 שרײט אונ װאוטה מיט טרײפלען נעגומען איהם האט , ?רוד דעם פאר
א ,איצטער  פאליצײא !עגטגעהען ניט הענד מײנע. פון װעסטו ,נךיט;בא / ח

 אךערגיב ,וועצגע.קאטערגא געהן שוין וועםט דוא , ליכט םיט װיא דיך זוכט
! נט שוין

ט ג ר׳ געפעלט םיר ; פלוטיג יענקעצקע.קאלט זאגט ,ניט איך ניב -
 .קײןנאר איך האב קאױגאצקע דיר פאר אוג . לאהצע נעפעלט פיר אונ זימל
 /. אגטא׳שקען גענעןען האםט דוא וואס ,צעטעלע דעם האפ איןד :נימ מורא

 ךער אין סאאוצאםטניק ךער ביזט דוא אז זעהען צו ארויס איז עס וועלכען פון
 ךיא איז גליק מיין צו נאר . . . פעךםאמט טיך האט מען װאס פרעםטי־פלעױע

ע אז .סןלײן צו געװען גיפט דיא פון ן
.אונ ,בלא געווארען ער איז ווערטער דילע העלט דער האט קארנאץ וויא

. אבנעלאזען נלײך איהם ך.אט
. איהם נןלאפט— . .  אלעבענדיגען איהם זאל מען .. !־. איהם גןלײדט !

פון ״ר(ח) 1כד׳ דער
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— гзэ —
;לאזען אוועק ניט דאנען פון . .  ךדעך-א9 פין שיײען נענומק מען האט !

 הױז דיא מיט סארווער ךיא פעפאללען איהם אויף זײנען גלייך אונ ׳ ציםםער
 האט יענקעצקע לןלעפ. דערילאננען ןענוםען איהם האט ?ען אונ ,ןזענשען

 גענוטען איהם םיט האט אונ אמעסער חאלאווע פון נעחאפט ארוים אבער
 אמש־וקט א^פאנג פון זיןד האבען אללע . הער אינ הין שוױננען)מאכייןגן(

 איז , אשופ נענעבען האט ,אױנענבליק דעם מיט וואםפאלזעוועט זיך האט ןנר
. פעךשװאונךען'געװארען איז אונ טהיר ךיא דוךך ארויפ

 ניט אז ,־ שיײען נענרמען םען האט ! איהם חאפט !אידם נאןז -לו־יפט
! עגונה:איין זיא פלײפט

 געװען ש־וין אפער איז עם .איהם גאןי איפען זיך}עלאזט האבען אײניגע
 זײנען זײא אונ ,הענד זײערע אונ^ער געיואךען גיט איז ער ,פינםטער ,נאכט

.גי^ט מיט ןעקומען
 זיןר האבען #ללע ! חלשט פלה ךי :אטומעל געוואךען איז וויילע דער

♦ ארײן ציממער איהר אין אהין געטאן אוואךף
 וױים איינציג װײלע דער גענומען זיןי האכען מענ׳שען דיטינע ךיא

 ז אגךערע ךיא צו אײגע זיןד זאגען ז:יא ,אהיים נעהן אוועק אונ , רמןען ארויס
. ניכט זייא מיר קעגעןי העלפען ? דאוואפצומאכק םיר האפען וואס .  לאז .
ז !העלפען גאטט »ייא

 נעןליפען נאר דיגען עם ,םענשען פרן לײךיג געווארען איז שטופ ךיא
.פכיינד נומע ךעכטע ךיא אונ מענשען אײגענע ךיא

 נימ אוג נעהערט ניט האט , פעטױבט זיטצען נעפליפען איז זימל
 אויפ אפען איהם פײא װארען אױנען דיא .זיך טהוט איהם ארום װאם ןעזעהען

 ,נערעדט איהם מיט האט מען ; שמיםלעננא בעז נעקוכ^פ האט , נעישטאךצט
 ניט ער האט חלע׳שט טאכטער ךיא אז טומעל ךעם געענטפעךט,־ ניט ער האט

 ױאךק אללע ; אינטרעםירט ווײניג איהן פיר אפער זיןו האט מען .נעהעךט
לאהצען. ארום ®אר^אן

 םיטטעלן הויז אללע געטאן האט םען , נעמיגטערט סען האט לאהצק
 .אנעיוײן איזיגעווארען עס .זיןד צו פרײנגען געלןענט ניט אפער איהר האט קען

.געשטאךפען איז זיא :געטאן אזאג שוין האבען ווײפער אנדערע , אלןלאנ
.זץןטוךים נאך געלאפען איז מען

 דעם אין צימםער אײן פון וואהנזינניג וויא געלאפען אהם איז םרקים
. אנדעךין .  קאפף/אןז געישלאגק זיןז האט , האאר ךיא געןיםען זיך האט .

. וואגד .  יווארט דעם העךט ךער האט ער וױא נעשריען ;אמערליןז האט .
 ;געטאןי אגעשלײא האט קאפףז פארין אנגעחאפט זיך ער ד«אט ,נעשטארבען

 נע- ניט איחם אויףי האט .קײנער .שטופ פון געלאפען ארוים איז אונ !גענונ
 מען האט צווײטען אונ \ לאהצען מיט טאן פאר װאךעז אללע ווײל ,אכטעט

איהם י )ח״ד( בהן יער



 ד־אם איז .ציממעוין דיא איבער לױפענדיג ארום נעזעהען אויןר פריער איהם
♦ נעויאיען( קשהז ניט דאס.קיינעם )איז אויפפאללענד געווען גיט оут נאכט דער אין אוהר ץוױיא יעמאלט װאר. %о שױן האט 

 איז הימעל ךער .מאנאט יוגי אין װאר Щ ד־ען ;בעגינען צוא אנגעפאעען
 ;אנגענעהם אונ קיהל װאר לופט ךיא ;װאלקען אן ריין ,בלא על(דוננ נעוןען

 האט щ ;ליפטיגרךט אהעלע נעשי^ט האט מזרחית( )צפונית אםט נארד פון
טאג. זומער אהעךליבער זיין זאל ?גם פעךשפראכען
 קאפףז פאךין געהאלטען זיף האט ,צוא טייןו צום געלאפען איז מרקום

 גלאט געװען איז פלוס ךער !גענוג !גענוג ;געשױען אימער האט א־ג
 / שפיגעל װאםער ךעם צורונצעלט ניט האט וױנטעלע _קײן ,אשפיגעל וויא
 .ישטערין דיא מיט הי־מעל פלא?גר דער געשײנט אריץ האט ,עס וועלכען אין
 איז אשה ןלוד הןײן אוג גאס אפען בעגעעעט ניט ;יר האט מעגשען רףן
 זייא אין ;קוסטעם אונ בױמער פיל וואךען ?רעג פאזע .טײןד ביין געװען .ניט

. פיינלעך ךיא פון 'שװיטשעךין ךיא נעהעלט זיןד האט
 געגעפען אטראט האםטיג /נר האט ,טייך צום געקומען איז /גר וויא

 פעך־ אגעשרײא גענעבען האט אוג אתם זיןי קוכןט סינטעךװארטס
.צווײפלוגגספאל .

.װעלט אשיינע פאר ױאס — . .  אין ךא איז щ נוטעם פיל װיא !
.ךיר . .  לאזען ךיזע ,)צודאווישצעס( אועעהײרע וואהנען דיר אין נאר !
 אונ ^עלענד , קוםער איבעראל פעךבױיטערין זייא ,געניסען ניט נוטעס ךײן

.שרעקען . .  מיט שױיןןן נעגומען ?גר האט !מײנע לאינקע ,לאינקע א !
 פערישפראבען װעלט ךיזע אונם האט דיר מיט ,ךיר מיט :שטיםע איאמעךליכע

.וואננע אונד גליק פיל ,נוטעס פיל .  )איךיישעם( אשרעכןליכעס געקומען איז .
 יס-1אר אךמען רײנע פון םיןו צװאנגען אײזעךגע מיט האט אונ ,געזעטץ
.נעךיסען .  מאל אײן מיט ער האט וואךטער צװײא געזאנט האט איאנךיט .

. ניטא שוין איז לאינקע טײנע . הןאפף צװײא אפגעשגיטען . .באלד אונ . . . 
.דין ניט אויף־ איך וועל באלד אונ . .  איהר ! אהער קוטט ,מענשען !

 צעךךײפט !אהער קו?ט ,געזעטצע נרויזאמע אזעלכע בעפאלגט איהר וואס
.האךץ מײן .  י;ער5א פאר װאס ,זיןד טהוט איהר אין װאס אקוק גיט .

.אעעצו^ךען איהר אין האט איהר . .  ד״אט איהר שלאנגען גיפטיגע װעלכע !
.נעזעטצט אױין איהר אין . .  • • • יוערין פאךלאשען ^ליטה ליזע ייעט פאלי !
 פאר נעבראכט האט איהר וועלכע א?פער צװײא דיזע אויף אקוק גיט אונ

.א^בעזאנענהײט אײערע . .  ךזער פין ^ענטלאפען ביזט דוא !לאינקע !
. מיט יך1א לויף איך Л.!שרענןענוועלט . . ! ר י ; איז אט ד . ר. ה טי א  די

.שרעקען פון ׳ קוממער פרן , טרױער פון מען ^גטלויפט דא אט .  ריא .
טיהר ()ח״ד כחן דער
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;אפען שטייט ׳טיהר ,  האט מען װאס , װאהלטהאט אײנציגע ךיא איז דאס .
. שרעקענסמעלט ךיזער .אױף . .פערישלאסען ניט איז טיהר ךיזע . .  איןד .

! טיהר ךיזע אין יף1ל

 איז אונ טייןז־ אין געלאפען אױין ?גר איז ווערטער לעטצטע ךיא בײא
 האט щ . װאסער פון ?טפיגעלגלאטטע ךיא אונטער געוואךען פעךשװאונדען

 אין געווארען װאםער דאס איז אךט יענעם אויף אז ,געזעהען ניט מעהרי זיןי
..רונצעלן .  ויאסער איבערין רןאפף זײן בעוױזען אמאל נאןי זיך האט ̂עם .

.געװארען פעךשװאונךען ווידער איז

 רואס / אקוסט פון געטאן אשופ אימיצער האט אויגענפליק ךיזען אין
 זיןי האט ,װאסער אין געשפװעען ארײן איז ;פרעג בײן כואךט נעיוען איז

 איהפ האט ,א?פער ךעם מיט איויבען פון ארוף גלייך איז ,געטקט אונטער
 אנגעשפאךט קוםט לעבען געזעטצט אװעק איהם דזאט ,?רעג אפען געפראבט

 האט מרקוסען אזײט. אן אןגעטראטען ,ער האט אלײן אונ אבױמעל. אן
 אײן געװען ניט מעהר איז .ער ךען ;געשאךט ניקט גאר װאסער ךאפ

 איהם בייא װאךען נןליידער ליא ניט מעהר װאסער; אונטערין טינוט
,נאס דוךןז

 מיר דאס לאזט װער ,געפענדינ אחאפ זיןי ,מרקוס זא?ט ׳ הא —
.שטאךפען גיט . . .צרות מײנע אלע פון תהע זוכען ניט מיר לאןט ווער !

 ,עס ווער ,יענער אפגערופען זיןד האט ,הוהו יענקעצקע ,־אין —
. גערעטעט איהט האט

. הא — : . .הוהו יעגקעצקע ! . . . דוא וױךער ! . .  מרקוס שרײט !
. שרעקען .אין

 דיין זײן איף ײעל ;יענקעצקע זאגט ,ןעטער ייק איך בין הישט —
. לאהצען דײן נט הישט גיפ איןד ,גא^צען אין רעטער

 אויף שוין הער ,יעגקעצקע י ניט לאפםט דוא גט! גיםט תא —
!אדעג^ן ז_ײן צױא

 זיטצען איך װעל ךאךטען אונ ,זימלען צוא ^לײך ךיר מיט געה איןד —
.לאהצען אגט גיב אונ רב צום איןד געה טאג.דאן גרויסער וועךין װעט ?נס .ביז . . 
.גענןװעלט פיל צןא אײך האב איןל . .חךטה האב איך . . .  רײגע !

 םיך האבען טײןד ברעג דעם איויף גערעט האסט דוא װאס וועךטער
. געךיהךט
א ביזט װאו — ? געװען ת
א ;קוקט אין פעהאלטען געלעגען בין איך —  אז / ראך װײסט ת

. האבק צי־א מורא וועטען פאר האב איך
? גט גיסט דוא אונ — • : «

איך )ח״ד( כהן דער
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 Т* ןא לען ;איך גיב ,גיב איך :זאג איןד אז !יע ,נט גיב איך —
 זיןד חהע נוא . גיט גיב איך ,זאגען אי־ פלענ ,נעבען נעוועלט ניט זהאב

.געהן לאמיר אונ שךעק דיינען פון אפ
 מיר :הענד ךיא מיט נעבענריג אפאטיש מרקוס זא?ט !וױיא י1א —

.שפעט צוא עהזישו דײן מיט געקומען ביזט דוא ךאכט .  דוא 1 וױיא אױ .
.געגען צוא גט וועמען האבען ניט וועסט

־ ? רעךסטו וואפ ־
 איז זיא געזאנט: האבען אנדערע נעחאלעםט.;. האט זיא —

זיד• טרינכןען געלאפען דאפ יאיןד $ין פאר דער ,נעשטאךבען
 וועט ךאם .יענקעצקע זאגט ,שלעכט איז ,אמת איז דאם אױב —

.לעבען גא^צען מיין פעךביטערין סיר .  איהר האט םען ,רעכען איך נאר .
.געטץטעךט אפ . .געהן לאמיר אונ אפ זיך רוהע .

. גע^ען זייא לויפען לאמיר .רוהען ניט דאךף איך — . ה. ר שו ב א ך
.לעבען פײם געפינען איהר איך זאל הלנאי ,א

 מרקופען האט יענקעצקע ׳ד,אםטיג געהן געלאזט ןיך האבען זײא
 בעגענינט האבען זײא .שװאןי זעהר װאר דען,ער ,האגר פארין געפיהךט

 געפאהרק אוועק זײנען אונ געזעט^ט אוועק זיך האבען , איזוואסציק &ײן
.דאבקין זימל צוא
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».1
. גנט עױן איז פרײלין ךאם

 געקומען זײנען , קזטוב זימלס פון געלאפען ארוים איז מרקום בישעת
 זײא אןער ׳ זיך ציא נעפראכט גלייך לאהצען האבען זײא .ךכןטורים ןיוױיא
א װעךין בעזײטיגט ניט זאל .עס אוייב ;̂עךנןלערט האבען  פין אוךזאכע ך

 אוין־ זײא האבען זימלען .איהר פאר ב1ערז ניט זײא זײנען ,קראננןהײט־ איהר
 געלייגט אװעק איהם האט מען .;נךשטארוננ זײנער פון זיך צוא נעבראכט

 ׳ .עלנןלאלט אויך האןען אונ ׳ מעךיצין גענעבען איהם האבען ,בעט זײן אין
 געווען זײנען רעבעקקע אונ יאזעף ,לעאן ,אהרן .נעפאהךליך איז /גר אז

 האבען זײא .הויז ךיזעם אץ געבליבען רא זײנען וועלכע ,אײגציגע ךיא
 רוהיגער װערין וועט דא ווען ׳ געהן אוועק ^רםט זאלען זײא ׳ ^עשלאםען

. זייא ײא3 געפליבען אוין־ דא איז ךאקטער אײן . ^טװאם

 געזעםען איז רעךבײא בעטעל, איהר יף1א נעלעגען איז לאהצע
.פרויא שטײנפעלדס אהרן אונ ,רעבעקקע אונ ,שוה מוטער איהר

ײאי )החב|״ג( דער



:לאתצע פרעגט מרקוס? ךאס איז זואו—
 נעװאוםמ ^יט האט זיא ,פעילעגענהײט אנרויסע אין געווען איז שרה

. ,ענטפערין צוא וואס
 ןיא איגדעם ,רעבעקקע זאגט ,אפאטעקע ךיא אין אװעק איז ,ער —

♦ בערוהינען איהר געװעלט האט
;איוזם אן אפאטעק אין געהן זאל עםײ ווער ,ךא ^םיאיז— .  1 מרקוס .

.מיר לעפען זײן דאךף מוקוס ? איז װאו מרקוס .  !יין דא דארף מרקוס .
.הויןד אטהעם לעצטען מיין פיז . .ניטא איז מרקום .  ניט אי> ״עס ♦ .

.י גלאט .מוקוסען אױף מיר ״זוכט . .  געטאן .זיך האט ״ער ניט אנךערס .
. אמיתוז . .לעפען איבער צרות אזעלכע טען גקען וויא דען . . .  פריינגט .

.מרקוסען *מיין מיר . .אגעהאנגענען . . .קענעןזאדעךטרונ . .  בױיגנט נאר .
.איהם מיר ; .טאן קוק אײן איהם אויף וויל איך . . .דאן אונ . . ױעל .
. איהם מיט געהן, אױןד .איך . .מרקוס . ! . . מרקוס . . . ; !

א הײסען ציטמעו פון געלאפען ארויס שרהאיז  דיא מענשען׳ ך
 איהר האט אונ צוױק געגאנגען ארײן איז זיא מרקוסען זובען געהן .זאללען

 אץ אױך זיף האט שרה . מרקוס קוםען װעט פאלד אז ,בעההיגען געגומען
 ײא3 זיא טראכט !י1א .גלאט גיט איז מרקוסען מיט אז ,געטראכט האךצען

זיא אז ,טראנען אךיבער ךאם ,פײגעלע מיין ,נע^עך זיא װעט װיא :זיך
. טוייט איז ?גר אז ,וויפען ךעו זיך וועט . דוא האסט אט !גאט ,גאט אי .

!צרות געשײקט אריױף אונס אױף דאס
 גאסען פאר אויך האט ,צימםער זיסלס אין געלאפען אךיין איז זיא

 אין אלײן װידער נאכהער איז אונ .קו.כ(ענךינ איהם אויף טרעךין הײםע
. ציממער לאהצעס щ אמ מרקוס אן :זאגט אונ טײךעל הויז דיא געלאפען ארײן איז 
• געקומען

 איחש האט טען :לאהצע פךעגט ? דוא זאגסט ,געקומען איז ״עו—
? ^עבךאכט .גיט

.אײנעט ^אך מיט ,געקומען אלליין איז ^ר—
? ערי איז װאן טא—
.ציטמער אין מויישלען בײא איז ?ןר—

? פך;ער אהער געקוםעץ ניט איז װאס פאר—
א איבער זיך טהוט ^ר—  ,זײנע נןלײדער ך

װאס  ? נ־לײךער ז.ײנע איפער זיך .ער טהוט ווארום ? רעךסטו -
ק ז_ײא -װײלע ♦ געזעהק אלליין האב איןד ;נאס ;עהר דינ

 «ײן זיין געמוזט האט ךא , אי ? זאגסטו ^ליידער ךיא נאס—
• או^גליק

אפער . שרה זא^ט ,ךא איז , לעבט ערי -
טרקים )ח״ד( כהן דער

— 343 —



. לאהצע שרייט ! מרקום !מרקוס—
»איהר עו נעלאפען צו איז ,ציממער איהר אין מרקוס אריין איז נאלד

 קליך;נלי װיא א לעבםט: דוא :*רז ,זאגט לאינקע! :;עטאן איהראקוס האט
I זײנען םיר

ע ; א, זא?ט ,לעב איך ,-  װאס ךען שטאךבען; צו וויךער אום זי
 דײנע געװק זיינען ווארום ,םיר זאג . .׳. עגונה איץ פון לעבען ךער טוינ

? נאס כןלייךער
 מען , העךט רער ךא האב איך .געטריגרןק זיך האב איןד וױילע—

 נעוועלט־ ניט ךיןי איך האב ,נעשטאךבען ?יזט דוא אז ,געזאגט האט
• לעבען אריבער

־ פױיליך אזוי ביזטו וואם ? בעוואךען גערעטעט פיזטו וויא וויא נו—
גערופען צוריק בײךע שוין זײנען מיר אז ,םרקום ליבער איצטער ׳ מײןי איך
.אוגז פון וױיט לעבען ךאפ איממער נאך איז ,לעבען צום

הײנט .זײן ̂ליכןליך אונ לעבען וועלען טיר ,טײערע מיינע ,נײן—
צרות. אוגזערע פון אסוף שוין איז

 מיר ווילסט דוא :מרקוס , ךעךםט דוא װאם גיט פערשטײא איך—
■. הלוטות מיט טױיסטען
? נעךעטעט םין־ האט ווער ,לאינקע ,טךעף—
.םעגש אגוטער געוויס—
 האט װאם ךער .מעךךער אוגזער גערעטעט מיך האט ״עם ,ניין—

I צרות פיל אזוי א;געמא?ט אונם
? הוהו יענקעצקע—
 אונס .ער וועט באלד אונ ׳ געךעטעט םיך האט ,יענקעצקע ׳ ןנר—

.נט געבען באלד ךיר וועט ,ער : גאנצען אין רעטען

 צייט דער אין גישטאנען איז װעלכער ,יענקעצקע איז רײד ךיא בײא
 דיא אליף געטאן אװאךף זיך האט ,ציממער אין געלאפין ארײן ,טהיר בײן

 / פרײלין / מיר .עט7פעלצי ;געזא^ט האט אונ בעטעל איהר פאר נ־ניע
 איך גיב באלד . פעךךרוס פיל אזוא אנגעטאן אײך האב איןד וואפ
. גט אײןד

 גײא .פערצײהען ךיר איך וועל ,זיא זאנט ,גט דעם נאך —
 הײל ,געמא?ט קראגק: איהם האפט דוא ;פאטער מײן בערוהינ איצטער

. אוים איהם דוא
 נעבעטען אויך איהפ האט ,ציממער זימלם אין ארײן איז יענקעצקע

 געוואךין איז ןימל .גט גיט אז.?יר ,געזא;ט איהם האט אוג פעךצײהינג אום
. זיך בײא פרײער

 זאי .ער / רב צום אמעשען געשיקט אוועק מען האט דארויף גלײך
דארטען )ח׳׳ד( כהן דער
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 ;ןר גלײךגזױא ?אונ ,פוףשלאף שטיין אויף װעט ביז.ער ,װארטען ןארטען
מאכען זאל מען אונ ,סאקען ניט ישהױת ער_קײןז זאל שטײן יף1א ױעט

ניט חר^ה .קײן זאל עוי ,;עהאט םוךא האכק זײא דען .גט ךעם
• האבען

 איז ״ער ;שטוב אין זימלק בײא געבליפין וױילע ךער איז יענקעצקע
 קוקט טאמער ,זײן אוטתהיג ;»מ זאללען זײא אום גיגאנגען אװעק ניט
. ניט ער

וןעגען דעםט פרן ,ישטזב אין רוהיגער געווארין שוין איז ךא חאטם
דען .גט ךעם נאך ביז געזזן אװעק געװעלט ניט יאזעף אונ לעאן האט

.גט געבען וועט יענקעצקע אז ,זיכער גיווען ניט אימםער נאך דינען זײא
 יאזעף .טועקען אונ ,עםען געגעיכען וױילע ךער יעגקעצקען האט מען

 מיט ארויפ ךאס ערי איז אזוא װיא :ניפרעגט איהט בײא האט נײגירדע אױם
? по אײעענופען האט אז ךעם נאך לעבען ךעם

 מיר גיקומען פריםטאװ דעם גאןו ̂לײןי איז דאלןטער דער אז -
 גענױ ןינומען פלי?גר מיןז ?נר האט יענקעצקע זאגט ,פאןאקנו פאלםעםען

 מעהר בין איןי ;לעבען אפריזנאק געפינען טיר אין האט אונ ,בעטרא?טען
 האב איןד וואס גלאז ךיא געטאן אקוק האט .ער .פעתןראמפפט גיװען ניט

 ; פאראשאק דעם פון אםאדאק ךעם געפוגען נאןד ערי האט ,בעטרונהןען
 דער געװאוםט האט ער״ ,אםם פאר איז דאם וואס כןענט דער גלײןי האט ער

 ;>ר .נעהאט ניט ז_אןד זיןי.קײן בײא אבער האט ער .אפראטיװאיאמע צוא
 זײנען פעלד ךיא ׳ פו־ר אפען איהם צו טראגען ארויס מיןד ,נעחײםין האט
 שטאךט אין צוריק פאחךען נעהײסין האט אונ ,נעש^אנט אױס געװק ניט

 פראנען איז ךא אז ,געזא?ט ניט זאך פןיק ,קרעצמער דעם האט ןןף .אױץ
 אז ,געזאגט ניט מעהר איהפ האט ער ;לעבען צום טיר פאר אהאפפנונג

 יף1א זיך צו נעהמען מיך מוז;>ר ,אינםטרומענטען ךיא געםען ?אר האט ער
 ״ער וויא .יך1א פעעלדיגונג ךיא זײן ׳שוין וועט דאלטען אוג ,נןנואךטיר זײן
 אפאלטעפ אײן אין טלאנען אױין מיך נעהײםין ערײ האט ,אהײם גיקומען איז

 מיר פארי װאר לופט פךישע דיא אונ פאהרען דער װײלע דער .ציטמער
 גיגעגיין ?לײןר מיי האט ,ער ,אוינען ךיא נעעפינט האב איך .מט ןעהר
 פעל־ װאר הלאפפף דער אונ אטהםען גינומען איך האב ,געגענגיפט דיא

 ביז״איך ,צײט אוואך זיך ײא3 געהאלטין אב םיןר האט ״ער קוךץ .ײא3
. געלאזין אװעק מיר האט אונ.ער געמאלין נעזו^ד אללקא?ןכעןזפ בי;

 אין נעבען יער3אי נעװעלט ניט גאר ךיר האט ,ער אונ -
. פאליצײא
,זיך צו געקומען נאר בין איך יייא נאר I געװעלט זעהר האט ער -

 щ װאס אונ וועלט/ דער אין בין איך װאו ־שטאנען פאר שױן איך האב
מאכען ױעט מען :וועךין געזונט וועל איך בישעת ,מיר מיט זײן וועט

אגאנצע ’ )ח״ד( כהן דער
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 איז דאס אז טאנ, אפען ארױם וועט דעם נאןו אונ שלעךסטױע ־אגאנצע
 איהפ איך האב — ,איהמ נאןז הלישט פאליצײע וואם ״ הווזו יענקעצקע
 פון }עכךיט ניט האט אהאן אונ אהונדעךטער מיט האלז ךיא .־ןאךרוכןט

 ׳ אבנארוזעווען זיךראס צו^קען #פעטער .וויילע דעך מעשה גאנצער ךער
 אנטאישקען אויפגעזוץט איןד האב ,ארױס בין איך וויא ♦ניט מיך ארט דאס
 ,עס ו בושת אוג ,שבת אונ ,ךפוי אונ צער באצאהלט מיר האט ,ער אונ

 טיר האט װד־אבאוואק אונ ,געישעפט ךער טי;ער געקאסט איהם האט
 מיי איז דאס ;נעגעבען איהם האט קארנאץ וואס ,צעטעלע דעם ;עגעבען
. צעפען ניט מיר זאל ןגר ,איהם נעגען גיײטש אנוטער

 נײגעךיג ןעװען איז ךעןזנר ;פאךבראכט נאך איהם מיט האט יאזעף
 געקומען איז אוהר 7 געישלאגען האט אז .פראןיעלקעם זײנע העךין צו

 אז ,געזאןט האט אונ ,רב צום געשינןט האט מען עעלכען םענש ךער
 ; דא יך1א שױן איז סופר ךער אונ .ותיקן אבגעדאבגט שוין האט ךב דער
 מימ נעןאנגען אװעק איז יאזעף .גט ךעם מאכען קומען שױן הןען מען

 א^- ד,אט $ען אונ פךין $ט דעם געמאכט האט מען ,ךב צום יענקעצקען
.לאהצען צו .}עשינןט
!א?גגט מזל מיט דאבקין פױילײן דאס שוין איז נו

 ניט ̂ער האט ,ריבל ״עטליכע בעגיין יענקעצקען געוועלט האט מען
 ;שלעננטעס נאר «ןגן בךיךעו אונזעךע געזאנט: האט ערי .נעהמען געוועלט

 איןו .גאנצען אין מיר טוען ,אטובה מאן צו אונז זיך מאכט .עם אז נאו
 פאבוזדײעט ?יר ךאס ך«אט ,װאםער פיון טרקוסען געראטעװעט היינט האב

 איצטער .נט נעגעבען איןי האב אט אונ גאנצען אין מצוה דיא טאן צו
.וױססען ךט מיר פון איהר זאלט מעהר אונ ,נחת אין אײך זיך לעבט

• גענאנגען אװעק ,ער איז רײד ךיא מיט
♦ ארעמעלײט פאר אב;עד אײן געמאכט מען האט טאג זעלבען ךעם

 נרויסע גענעבען האט שטײגפעלד אהרן קה.זצד געטײלט האט םען אדנ
 אנרערזגי אויף אונ חולים בקור יף1א , תוךה תלטוד יף1א נדבות

.אגקטאלטען װאהלטהאטי^ײטם
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♦ פאךגעפיהל ךאס

 פלאטצליך זיך האט באנךיט ךער יענקעצקע וואס ,.עךאײגניס ךיזעפ
 דיא לעזק צו אנגעפא^גען האט מען װען ,טאטענט דעם ^ין ’ שיעוױז״ע[

 יט3 זיך הא^ען זייא אז ,דאננעך^לאג אזא זײא פאר געווען ^יז ,תנאים
געקענט )ח״ד( כהן דער . י־ .> .



 ךעם. פון בעקומען שױן האט לאהצע אז דעם נאןי יך1א /גךהאלען ־געלענט
 אויןי אײנ^לוס אשאדליבען זײא״ אויף געהאט האט щ ; אגט באנדיטק

.בעציהונג מאראלישעו אין אױך פחיזישער ׳אין

 דיא ארך האט אוג אנןראנכןע געבליבען אודאר דעם פון איז לאהצע
 אין איהר גײא געווען שוין איז גט דער אז געפילט׳ גיט פרײדע מינךפטע

 אט ? מיר מיט ךא זיןר טהוט וואס :גע?רע?ט אללײן זיןי האט זיא .האגר
 האכ איך װעלכען אין ; געוואךט לאננ אזוי האבע איןי װאס ׳ גט דער איז

 ? פרײדע לןיינע מיי >גי מאכט װארום— ,םיר פאו גליק פיל אזױ געזעהען
 . פיהלען ניבט פרײךע ךיזע מיר לאזט נןראנלןהייט מײנע פיללײכט נאר

 / גענוג .כןראגנןהײט סײן פון מיר ?גךלאז > מיר איבער זיף־ ;נךבארמע ! גאט א
. שטךאפען צו מיר גענוג . . !

 ןגךאײגנים *שיעכןליבען דיז״עם פון אפעהלער געלןיאגען אויך האט מרקוס
 ניט זײן פלענען זײא אז .שהוךהךיק( )מרה מעלאנכאליש געיואךק איז אונ
 ;צוךײדען אװאךט אהנע ווײס שטונדען אבזי?ז?ען זײא פלעגען זאממען צו
 ׳ ^ענטפעױן ניםט גאר פלעגען זײא אדער ,פרענען װאם זייא פלעןט מען אז

 »אממען צו פלעגען זייא אז .צערשטרײט ^טפעלין פלענען זייא אדער
 זיןי האבען זײא ;זיך װײזען צו פלײליך בעמיהען זיך זײא פלעגען קוממען
 ;מאכען צו נ־ראנקונג _קײנע אײנאנךער געמיטהס^ראנכןהײט זײ?גר מיט געהיט

 אללע וויא ,קוסען אונ אולארמען זיןי זײא פלעגען קומען פלע?ט מרקוס אז
 זיןי האבען זייא . געפעהלט האט וואךמע ;ענע ,גלי־טה יענע אפער ;מאל

 אהין דאס איז װאו !אונס םיט דא ןיך טהוט װאס ! גאט :נעפרענט אללײן
 אונזערע ענטפעלין:״ז זיןו זײא פלענען ,גײן ליפע? הײסע אונזערע געקוטען

 אין זיטצט שלאנגע אגיפטינע נאר ;געװאךען פערמילךעךט ניכט איז ליבע
 װעט יואפ ! גאט א .געפיהלע אונזעךע פערגיגןטעט זיא ,האךצען אונזער

? ױעךין פון דער
 װיםען צוא ,דאךיבער .עךלןלארען איהר מיט געװעלט זיןו האט מרקום

 אייז.אכע ליא פיללײכט ךאדורך אונ געמיטהםכןכאננןהײט איהרער א־ךזאכע דיא
 גט» ךעם נאך טאג ךליטען דעפ אויף . פינדען צוא ארױס קומער זײנם

 אייהר .ער האט דאכײא װאר סײנער ,צימער אין לאהצען בײא זיטצענדיג
 מיט זאנט אונ געזיכט אינם מילד נעקולט איהר האט , הא^ד פאלין גענומק
:אוינען דיא איויף טרערין

 ביזט דוא ? קוממער דײן איז וואפ דאך מיר זאג ,מינינקע ליבע —
 אומערעם יף1א שטעהט הילדעךניכע _קײנע ו פיײא ביזט ,אגגטע ־הײטע
.. צום יועכע ק. לי  אזוא זיןד האכען מיר װעלבער נאך ,פרײהײט ךיזע ג

 אונ פױיליף אימער ךאן־ דאךפען' מיר ; ^עךױיכט מיר האבען , געזעהנט
 לאפטעט אקומטער פאר וואס ,טהי;ערע מײנע מיר זאנ — ,זײן :טונטער

אויןז י )ח״ד( דערכהן
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 פעלגיפטעט וועלכע שלאגנע ךיא הײקט וויא מיל זאנ ? העלצען דײנעם אויף
געמיטה? דיץ

 האםט װעלטעל אלע דיא :איהם זיא ״ענטפעלט !מרקוס ליבער —
 איין פיל וואם ,טהימגלעל מײן מיל זאג :גענומען ליפןען מיינע פון דוא

. ? זעהלע ךײגע פעלצעהלט הערצעלײד . .אישאטען וױא אלום געה?ט דוא . . . 
מרקוס! אמאליגעל ךער ניטא

 בײדע זיןר האבען זײא אונ חאלז אפען געפאלען אחייף איהם איז זיא
.געכליפעט האבען אונ געװײו־ט נלעל־ןאנא . .

! מיר .ןנךכןלאר ? דיל מיט איז װאס ,לאינקע ,מיר זאג —
 גאך איז ?גם אז ,מיר זאנט האלץ ךאם נאל ,ניט ווײס איך —

.גאל ןיט .  .צריות אוגזזגלע פון םוף דער נעקומען ניט נאןר איז אז.עס .
. העךאויף !גאט :שלימנן נאמעךליף געגומען זיא האט I ;אט ! ןאט . 

.עןלאנען צוא ארבז־ העראױף . .  אויצל גאנצען דײן דוא וױלםט שױן ניט !
.אונז או־יף נאל צרות פון . ! אױםשיטען אוגז אױף נאל .

.מלקוס שלײט , מיגינקע ,דיןי בעההיג —
 לוהיג מיר הײםט דוא :מרקוס ׳מײ;םט דוא װאס גיט זא?סט דוא —

 פון אונ קומער פון ^ךישיטערט איז האךץ ךײן ,זעה איך דעם אין ,»יין
.העלצעלײל . א ,זעה איך . . לײלעקט ח .  מיט קימעל אײן טלאגפט דוא .

.מיל . .בײלען אונז ?נלוואלטעט .עלענד אײן !גאט א . .  ״ פיהלע איך .
.)אונגליק( .קאטאםטלאפע א־שלעכןליכע פון אןפעל ךיא זײן װעלען מיל . . 

.שױן לעללאנג גאט! גאט.י .  ...אולאל.. לעטצטען דײן ישוין ג:לעללאנ .
! אםוף זיין שוין לאז

. אויף לאןי העל !טינינקע א — . ♦.׳«. האלץ סײן גיט מיל צעךױיס .
.פעך זוליגע וױא ױאונךען מײנע אויף זיןד גיםען טלעלי; רײנע .  איך א .
. לייד . . פיךפטעו־ליך לײד איך . . . דיל פאל אונ מיל פאל לײד איך ; . . 
..עטװאם דיןי בעתהינ , ט־ײערע מײנע זעה .  כןען ,בענ־יךכטו;ג אונזעלע .
.ניסט גאל איז ,זײן .  ,פױעל פון אנגעװײטינט זײנען העלצעל אונזעלע .

.געדאנכןען אזעלכע אונז שלעכןק פאל ץעל
 ,פעםט איהם שטימע אהאלצלײפעגלע מיט זיא זאגט מלקום —

.לעבען גא^צעם מײן איז ליל אין :אופאךמענליג . .  זאל מען פילכטע אין־ !
• אלמען מײנע פון ױיםען אלוים גיט ךיך

שאפעתיכןעפ. .קײגע האב איך ? לעבען מיין ,.לײםען וועט וועל —
. גיט . .אלײן נול זין־ ליבען מיל . . א .  .געגעבען ניט פאוואד האםט.קײן ת
.ליןען וועל ליןי ;אל זןם . !טהײ^לע מײנע ,ךיך ליב איך וויא מעהל .

 נאך ךא איז פיללײפט ,זיפץ אביטעןין מיט זיא זאגט ,אבעל —
 העלצעל אומעלע אונ בוגל אוגזעל וױלד װעלכעם ,ליכעם(א־שלעך אגעזעטץ

? צעללײסען
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 ?יזט דוא ? טהיתנלע מײנע , אגעזעטץ פאײ נאןי זײן זאל ױאס —
.פרײא ךאך .איין ישטימען ,עלטעיין אונזעלע פכײא יך1א בין* איןל \ . . . 
.י מעהר מען ךאךף וואס .  װאלט ,ד:געזרנ זיין וואלט פאטער דײן ווען .

 זאל פאטעל דיי־ן נאל מיר ױאךטען איצטער .חופה אוגדעל געוןען הײטע
. יוערין נעזונט

ז שרה ,מוטער דייא געגאגגען אלײן איז עםי

 װאס :העגד ךיא מיט געבע^דינ אןראןז זיא זאגט !מײגע כןיגדער —
 האט ויאס !אױגען ךיא איז אייןי בייא לױט וויא אײך? מיט זיןו טהוט
 לער ? כקכאגק איז זימל וואס ,איהר וויינט אפשל ? .ווײנען צוא װאס איהר

 г געזאגט האט /גל ,בעההיגט איהם האט אונ געווען איז.עךקט ךאקטער
גײט פאנאנדער, אביםיל זיןי ישלאנט ,.קינדער .געזיונט זײן װעט ער אז

.שפאציךען אביםיל לוךך זיך
 ♦ .קארעטע זיײער אין רעבעקקען מיט יאזעף אנגעפאהלען איז ;גס

 זײא , געבעטען זײא האט ־שרה .צימער לאהצעס אױין״אין זײא-זיינען
 זײנען זײא — .צעלשטלי;ען צוא זײא נור מאוןליןי װאס מיט זעהען זאלען

 :>ר גאך זיך כןענען זײא אז ,צלות זײעלע פון אנגעוױיטיגט פיל א1אז נעבעך
 זיך פעךךאךבען זײא אליין; לאזען ניט זייא טאל מען ^ךהאלען;י ניט הױם

♦ וױינען פרן א־ויגען זײערע פלאםט
 נעהמען מיט זייא געקומען טאקע ךאס זיינען זייא אז ,גט־זא יאזעף

г .זיך אבצופריישען אונ אנייםיל ןיך פאהרען״ דולןי
 געװאשען אלום זיןי האבען אונ נענאגגען זײנען מרקום אונ לאהצע

 גיײדע ךיא .געהעױג וויא אנגעצויגען זין־ האט לאהצע .טרעלין זײעךע
אוועי^ זײנען זײא אונ וויזאווי .קאךעטע אין געזעטצט זיך דואבען ןאאר

♦ נע?אהיען
 שטײנפעלר אהרן פאהרען צוא געקומען איז ארום שטונדען צװײא אין

 זײן נעפען .צימער זײן אין זימלען צוא זײגען'אױין יזײא .פרויא זײן מיט
 זײא וױא .מעךיצין ךיא געגעבען איהם האט זיא ,שרה נעזעפען איז בעט

 מאכט? ;נר רואס :געפלעגט זאך .עך?טע ךיא זײא ״האבען ארײן זיינען
.האפגוננ גוטע גיט ךאקטער ךער אז ,ני^טפעךט האט זימל

 בעםעתננ צוא גײט איהר אז ,שטײנפעלד זאנט ! גאט איז יבט1געל —
 אונזערע אויף אטע^צעל גיײדע גײן וועלען מיר אז ,אהאפיוגג איז ̂עס אוג

 ךאךף איך אז ,זאגען אײך איך מרז ,?וחותן , איצטער .םתונה קינרעלם
 ;עטצט איז דאלטען :כןאזאן אין וואכען פיל - אללײא יף1א פאהלען אװעק
 זאלען מיל / מחותן ,פאל איצטעל אײך איך שטעל אלזא .טאלגעס נלױםע
מײ?טװעגען פון .פארלאנגט איהל ײען התונה שפילען אדעל תנאים מאכען

אױ )ח״ד( כהן דער
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 ךעם נאך רעכט איז םיר בײא אונ ,אבפאהוק טיין פאר הײנט ךעכט איז
• בייזע ךעי פון קומען וועל אץ־ אז

 היינט .זימל זא?ט צופאהרען-, קרמען וועט איהר בש_עת ,זיין לאז —
 לער ,זײן הןען ,אהם רואבען ךרײא צוױיא אין .נןראנק דאן־ איןד בין

 יןענען ייעל אונ ןעטיל פרן אראפ וועל איןד ,געפען וועט אױגעךסטער
 זיטצען .קענען וועל איך הפחות לבל אךער ,געםט דיא אויפנעךומען

. טי^ אין
 זאל.ען ?יר , щ ?לײבט אלזא .'שטײנפעלר זאגט ,ךעכט נוא —

.כ־ןאזאן פון אי״ה קומען װעל איך אז , תנאים ךיא ?ןאכען
.זימל זאגט , ;עס ?לײבט אזוא ,יע —
 דאךפען װאס .שרה זא^ט ,פלאן אנדער אײן זאגען וואלט אין־ —

 מײלער לײטישע ישטאף געבען מיר דאךפען ױאס תנאים? ךיא נאר מיר
 ? װאס פאר ותגאיטס צווײא או?ז בײא געװען איז .עס ? ױיךען צוא װאס
. ? ווען פאר .  מוז ?יס — אאידינע וויא גיט מעהר דאך בין איך — ? װיא .
? תנאים אן התונה שפילען ״קען מען אךער ,הנאים זײן ךאס

. זימל זאנט ^נאים אן חתונה שפילק Щ מען ,;ע —
 ךיא מיט צא1י מען איז ,שטײנפעלד זאגט ,וויל מען אז אונ —

 אױך• געישךיבען אונטער ;דאך איז נעשריבען אי האבען מיר װאס וי»נאים
 גןען מען אוג ,מאכען גיט מעהר תנאים _קײן מען דאךף ײעגען ט:םײנ פון

. פאהךען צו קומען וועל איך װיא גלײך חתונה שפילען
 זײא ? קינדער ךיא כןװעלען מיר ךאךפען וואס .שרה זאגט ,גוט זעהר —

 חתונה דיא .זעהען דאךף מען .גישטאנען אויס צרות גענוג נעבעך זײנען
.גיבער וואס מזל מיט זײן זאלל .  װעט זימל ווען זיך וןע^ט גיבער ךער נאר .

. װערין געזונט
; זימל זאגט ,פאךציען קראנקהײט־ מײן ח״ו זיך ױעט טאמער —

 מײן נאר ,װען נאר התונה עזפילען זאל מען זײן ךע?ט םיר פײא וואלט
. 'שט-ער נןיין זײן גיט זאל גןכאננןהײט

 וועל איך ביז װאךטען לאמיר ,שטײנפעלד זאגט ,אללע^פאללס —
 אונ — ׳ גוט וודאי ךאןד איז , געזו^ט זיין ךאן איהר וועט .פאהרען צו קומען
 יעמאלט מיר װעלען ,געזונט פאללקאטמען ניט .זיין רועט איהר ח״ו ווענן

. זײן זאל .עם וויא ,זעהען
.זימל זא?ט ,.עס בלײבט אזוא —

 זיןד האט דעם נאך .שטונדע אהאלבע ײייא געזעםען נאך ז״נען זייא
 זיך האט ,נעזענינט איהם םיט זיך האט ,זימלען םיט קוסט צוא אהרן

 האט .ער .יא1פר זיין מיט גיגאנגען ארויס איז אונ שרהען םיט נעזעגיגט
 אפען בעגלײטען איהם נאבט נןאר קומען זאל לאהצע אז ,נעבעטען

. װאגזאל
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 אייז אונ איזװאישציק אפען פרויא זײן מיט געזעטצט זיןי האט ער
. אהײם געפאהרען אוועק

 ארום שטונדען דךייא אין געקומען עךםט זיינען לאהצע אונ מרקוס
ק פאהוען. ארוים זײער נאןי  אריין פאלט שפאציר פין צוליק זײנען זײא ך

 פאך־ זייא האט יאזעף .בראננט פאר ראךט האבען ,יאזעפען צו געפאהלען
 גיקומק זײנען זײא אז ־שאקאלאד. געטרונר,ען האבען אונ ,וועךק זײן געלעזען

 ?זחיתן דער געווען איז דא אז עךצעהלט מוטער דיא שיין זײא האט ,אהײס
 זיין נאןז חתונה שפילען צו אפגעמאכט האבען זייא אונ 'שטײגפעלד אהרן

 ךעכט פאר געפונען ךאס האבען ׳לאהצה אונ מרקום .רייזע ךעו־ פון קומען
. אײנגעװענדעט ניכטס האבען אונ

 האט פאטער ךער ,נעװאוםט דזאט דען^ער ,אהיים אוועק איז מרקוס
• כייזע ךער פאר זאגק צו אן וואס איהם

 איז אהרן .שטײנפעלדען צוא לאהצע מינע געקומען איז נאבט פאר
 מרקוס .אײנגעפאקט געווען שוין איז אללעס .פערטיג רײזע געוןען ישוין
עי װעלכע ׳יפטךגע1א אלע אננעמערקט טאשענבוך זײן אין האט  ד

 ,שטוגי אין אױין איז לאהצע װיא .געלאזען ^יבער ךא איהם האט פאטער
 האט דוא^ד, פאךין גינומען איהר האט ;עלטנעגען געגאנגען אהרן איהר איז

:זא^ט אונ 'געזעטצט אװעק איהר
 איצטער ךען ,טאכטער רופען ךיר מעג איןי - טאכטער מײן ,נו —

 מיץ ביזט דוא ;?גנטגעגען ניט זאך _קיין ישוין אולז שטײט דאנקען צו גאט
 אוג־ זאקומען װעל איןי ,טאלגעס או־יף אוועק איצטער פאהר איך — כןנד

 קומען מײן גאך גלייך אז װעלען װאלט איך .וואבען ךי״א צװײא געפאהר
 ד־י־ין מיט אבגערעךט איך האב א1אז .התוגה אײער מזיל מיט זײן זאללי

 בעריטען א־נ זיך שפוךען צו זעהען זאל?טו טאכטער מיין אלזא נןאטער.
♦ חתונה דער צו האבען דאךף מען וואס אללעס

 שוויגער צוקוגפטיגער ליבער ,;גנט׳שולדיגען מיר וועלדען זיא —
 עאס / ןעױיטען צו אללעם א^מאנליך איזט צײט קורצע אז.א אין ,פאטער

. איזט עלפאךדעךליך
 מײן איף ;טאפטער מײן , שטײער אויס גאנצע ךיא ניט מײן איך—

 ךיא . איזט נאטהווע^דינ האכצײט דער צו אײגענטליך וואס ,דאם נאר
 פאר איז צײט ךיא . שפעטער מאבען צוךעבט מיר װעלען זאכען איבריגע

.אונז . .  דוא אז ׳ ;יךצײלט מיר האט מרקום / טאכטער מיין ׳ ווײטער .
.טרויןןריג אונד בעזאךגט איממער ביזט  דײן געוויס וױיא טהוט דיר * .

 דאךפען דען.עלטערין , רעכט איז ךאס - נןראנק איז פאטעו ךין וואס האלץ
 געפאהלליך. אזויי ניט גאר איז פאטער ךין אבער — קיגךער ?ייא טײער זײן

 קינד מײן ךיר איך בעט אלזא .היינט בערוהיגט אונז האט דאכןטער דער
א  זיך פערישאפט .אוינען דײנע אונ האךץ דײן היט .הל»יג זײן זאלקט ח

פערגענינען )ח״ד( כד,! דער
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 צעךשטלייאיגגען. אללעימאנליכע זיןד זובט קוךץ .טהעאטער בעזוכט פעךגניגען
 אינ פיײליך ךעכט געפינע; אײך איך זאלל פאהרען צו קומען וועל אין־ אז

 אינני^סטער מיט האכצייט אײער פײעלין זאללען מיר אונ מונטער
. פריידע

 ׳ בעקיממעךט זעהר ביזט דוא זעה אץ־ ,זוהן ליבער מײן ,-מרקוס
 אידד װאם צער לאהצעם זעהען צו ניט דוא .כןע^ט װאהרשײנליך ,;עליג1טל

 איהר זעה ;איהר טױיפט ,זוהן מיץ דיר בעט איןד . כןראנק איז פאטער
 אײןד זאלל איןד ,קינד מײן ,זעה .צעך־שטלײאונג פערגניגען פעלשא?פען «

! א א <ן נטעל־מו אונ פו־ייליןז געפינען
 אגאס איהם האט טרערין א־שטלאם ;פעךכלינעט זיןד .על האט ךא

 אוױינעגד־ע מיט ?גל זאגט ! מיינע קיגדעל — .אויגען ךיא פרן נעטאן
 מיל לאזט האךץ ךאס אז ,י.עךיג1טל אזוי ךא אײןד לאז איך .שטיממע

 א?ט אײןד אויף זאל ״עם וועל ניטא איז щ .װאלפען צו אוועק אייןד ניט
. ? מאכק זייא ענען(ר וואם פלויען בײלע אונ ,נןלאנק איז זימל :געבען . . 

.פאהלען ניט מיל זיך װילט £גס .  . בעךײטעט ךאס װאם ניט ווײס איך .
 ,מונטעל אונ לוהיג זיין װעט איהל אז ,פעל׳שפלעבען מיך איהל גןענט
.ראנען פון פאהךען1 אװעק ניט איןר ̂קען ,גיט אז — ,איך פאהל .  זא?ט .

.אייך ליב צו געשעפטען מײנע איןי אפפעל ,ניט אױב ,הךנדעל , טיל
 זיןד נןע?םט ;האךצען אלוהיגען םיט פאהל , מלקוס זאנט ,פאטעל—

.או־ךנוננ אין זײן אללעס וועט .עס ,פעךלאזען מיל אויף
 נעהמענךיג אהלן זאגט !קינדעךלעך מײנע ,געזו^ט זײט אלזא—

 אונ מלקוסען נאננהעל ,געבענךיג אקוס איהל אוג ד,א;ד פאלין לאהצען
 יא1פל דעל מיט געזעגענט זיך עלי האט גאכךעם .קוםענדיג הײס איהם

 לאהצע אונ מלקוס איהם איז טיהל $ײן .קיגדעל איברינע ךיא מיט אונ
 האבען אונ קוסען גענומען איהם האכען האלז, אפען געפאללען אלױף

 : געטראכט זיך בײא האט יעדעל ,געשלײא אכןלאנ מיט רוײנען גענומען
;מאל״ לעטצטען צום ניט דאס זיך מיל ז״עהען ,צו

 אװעק איז אונ אלמען זײעלע פון געליםען אלױס קוים זיך האט אהלן
 ךעפ ביז נעפאהלען נאך איהם זײנק לאהצע אונ מלקוס .נעפאהלען
̂ל אונ סצענע ז״עלבע ריא וױעךעלהאלט זיך האט דאךטען ױאגז.אל. ; 

. האלצען אפעלכןלעמטען מיט געפאהלען אװעק איז

,13
• פײין ךער

 בײא איז פאהלען אװעק שטײנפעלדפ נאך טעג צעהען ^לםטע דיא
זיטלען )ח״ד( כהן דער

— 352 —



דןאט לאהצע מיגע .פלאהאפאלוצנא גענאעען אללעס ה״ויז אין זימלען
 דיא אונ ,םתונה ךער צו נײטיג האט זיא װעלכע ^לײךער ךיא !יעשטעללט

 געז״עהען אויס האט זימל .פארבעךײטוננען איהלע געמאקט האט טוטער
 ן עפאצירען פאהרען טאנ אללע פלעגען לאהצע אונ מרקוס .ווער־ען צו גיעסער
 אינ יאזעפען וויזיטען אפשטאטען פלעגען , טעאטעל פעזוכען פלענען
.צופלײנגען גוט זעהר צײט ךיא ךאךט פלענען

.גענומען צו כןלאנהןזײט זימלס האט װאך צוױיטע ךער פדן עגדע צו
 גאןי ציעהען щ, עלי :געפאהךליך איז ״ער :האפען״עךקלאךט ךקטוךים ךיא

פײא הןלאג אונ יאממער אנגעפאננען ווידער זיך האט דא .טעג פיר ךלײא
׳ זינען בײן נאך איז ערזי זמן פל אז ,פעללאנגט האט זימל .הויז אין זימלען

 אונ / זעהען ראס זאללען אױגען זײנע חופה, לאהצעם אפישטעללען זאללען
.טויט פארין פענטישען איהר זאל הענד זײנע םיט

זימל װאו ; שטײנפעלד אהרן צוא טעלעגלאפילט גלײך האט מען
 געגעבע? גלײןי האט 'שטײנפעלד אהרן .פערלאנגט ״ער וואס אונ ,האלט

 טאנ דריטען אפען אונ ,ארויט גלײך פאהךט אז ,צ־ריק אטעלעגראמע
שטעללען .טןעגען זייא יב1א אל;א .קומט צונ פאךנאכטיגען דעם מיט
צוא גלייך קומען אױס זאלל ;נס אז טאג, ךךיטטען דעם אויף חופה ,ךיא

צוא זאלא^נ מיגלאך ;יט איז ;נם אױב אונ — ,גוט איז ,אנפאהךען זײן
. איהם אן ?נךפיללען פערלא^ען זימלפ מען זאלל ,װארטען

לאמיר געזאגט: .ער האט ,ךאקטער דעם פײא ניפרע^ט האט מען
 ךער האט םאלגען אויף .זעהען מיר וועללען מארנען װארטען .פרובירען
 זיך האט אל;א .אטאג נאך װאךטען .קען מען אז .קעגט דער דאקטער

 זיין זאל חופה ךיא שטײנפעלד אהר} פון װאו;ש דעם נאך געלאזען אויס״
. אנקומען זײן בײא גלײן־

 דער אז דען ,אטרויעריגע זעהר געווען איז התונה י ךיזע חאטם
 ׳ ען(ךענר צו ניט מוןיק אן דאך איז ,שטאךבען בײן דןאלט ״פאטער .פלה׳ס

װיא גא;ץ זיין זאל חתונה ךיא פעןלאנגט זימל האט װעגען דעסט פון
אל /עס איז/ {עהארינ אללע אונ ךיזע צוױשען _זײן ניט אונטעךש״ד רןין /

 יף1א אונגליכןליך אזוא פיהלען ניט זיך זאל לאהצע מינע אום ,חתונות
. מוןיק גענומען האט מען געפאל^ט: איהם האט מען חתונה. איהר

׳ יוײםען מיר װיא .שטופ אין זימלען פײא געווען איז חתונה דיא
 ^עטאזש׳ האלפען א״ן פעוואהנט האט מזער ,פײנמאן אשכן געסאט האט ער

 געײען איז ??וי׳טען • האלבען אגדעל דעם - זימל אונ ,ךעם/־וױיטען
 לןארלידאר דעם פון ;כןוואךטיךען פײךע פאר טלעפפע ליא א_קארידאר"מיט

 חופת דיא .גאםם צום געווען איז וואס ,אפאלקאן צו אטהיר געװען איז
 פײא זיך פיהלט ;נס וויא ,אמנין אדעל א'שול נעפען גאם אפען שטעללען

 ךער זײן זאל זימל געדאךפט האט מען װײלע ,אונמא^לין־ װאר ,איךען
 'שטרעלןןג אװײטע אויף נאך טרעפפע ךיא פון טריװאזען איהם אוג ״ גײא
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 שטעללען חוןה ךיא זאל מען ,געןליבען איז אלזא .נעװאזמאזנע דאך איז
 ךעם אויף טךאגק ארויס מען זאל בעטעל זײן אונ באלקאן׳ ךעם אויןש

 חופה ךיא קומען אויס ױעט אט .פאלקאן פון טהיר נעפען , .נןאךיךאר
 ענען(ר וועט זימל אוג ,היממעל בלויזען אונטערין ,גאסם אפען זײן וועט

 טאכטער ךיא געפיהךט האט זימל :אנרופען זיןד מעט ״עס אינ / נייא ךעי יין1
. חופה ךער צו

 פײנמאנס אץ אונ ,חתן דער אײננעשטאנק איז כןװאךטיר זימילס אין
. כלה ךיא געװען איז גןוואךטיר
 צוא ישוין זײנען זאל זימילס אין חתן ךעם בײא .נאכט פאר איז עס

 איז ,שו־ין ןיף פעךשטײט / דעךאונטער ,געלאדענע אללע געקומען זא?זמען
 )װעלכער פײנמאן בעקאנטער אונזער ׳ זילבער־שטײן יאזעף אונ לעאן געװען

 זימלען נעהאלפען מאךנען אויף אונ נ_אכט שרעכןליכע דער אין ,אמאל האט
 אונ רב ךער ,מענשען פאךגעהמע פיעלע נאך ,אגט( וועגען ללאפאטשען

 משקה אננעישטעללט װאר טיש אפען .צאקוט דוכאװנע פון םענשען נאך
 זײנען אללע ;ניט לאלט _קײנעו ;׳עזטיל זעהר רעדט מען .בײסען צו אונ

 דער װאס , אחתונה אױף פרײליך זײן מען .פןען וויא רען ;אונמוטחינ
 זיםלס■ פון רײרען אײניגע ? 'שטאיבען בײן האלט כלה דער פון פאטער

 אין מען.?גךװארטעט װעלכען ׳ קומען 'שטײנפעלדם פון אנדערע ;גןראנכןהײט
געישיכטע• גאנצע דיא צײלט ךער זיך האגען אנדערע ;ארום 'שטוונדע אהאלבע

. לאהצען ארמע ךער מיט פאסיךט האט ךא װאם
װאגזאל• אפען וואךטק'שטײנפעלדען יף1א אמענשען אװעקנעעױקט האט מען

 ,עי האךץ• דיא גענ־ןלאפט איהם האט אונ בעזעסען איז מרקום
 ! צרות מײנע צוא אסוף זײן פאלד טאקע זאל ישוין ניט :זיך בײא טכאכט

. !מײנע א^רופען באלד זין־ לאינקע טאנןע זאלל שוין ניט . הארץי מ״ן א .
מײן אין זײן באלד זאלל גליק ךיזעס אז ,אעעשראקען אזוא מיר איז

 ךיא איז באלד :געװים פאךט איז ;גס נאר .ניט גאר זיך םיר ^לויבט האנד
.חופה .  בין איןי אונ — ,פאטער דער קומט שטו^דע האלבע א״ן נאך .
. עלדק אויף קליכםטע;נלי דער . .אפער . .  מײן אזוא מיר כןלאפט װאס .

. ? הארץ . . ? אולרוהיג אזו איןי בין װאתם . .  אײנער נאך קוטט פיללײכט .
. ? געררען מ.קד'ש איהר האט ;נר : זאגט אונ .  ךאך זיא וואלט ךאם ,גו .

 פון אן קוקט שיטצע גאטט פיללישט ;זאגען מיר וואלט זיא אונ וןיססען
. ? נאלריכט גוטע ניט פאטער .  ךאפ ךאך .כןען לאינקען מײן צוא אבער .

 ? זימל ארבלליכ־ןליכער דער באלד שטאךפט פיללײבט ;שאךען ניט
.חופה דיא לייגען אב זאל מען מאבען ניט מעהר כןען ךאס .  אב אגער .

.ניט אױ־ טויג לייגען . .קקאנדאל אמיאוסער איז ̂עס . .  איז ךאפיר גאר .
 נאך איז ,ער ,געזעהען ?גךפט איהס האב איך :פיךכטען צוא װאם ניטא

.מו^טער אנץ1
 געװען מרקוס איז געד־אנקען בערוהיגענךע אונ ריהרענךע אזעלכע אין
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— гоа —
 געשיקפג ד.אט מען װעלכען ,מענש ךער נעקימען איז עם ביז זונקען פאר

אונ אננעקומען איז פאיעזז־ ךער :געזא?ט האט אוג וואגזאל, אפען
, געקומען ניט איז שטײנפעלד
. )אלארם( פערעפאלאןי אגא^צען נעמא?ט האבען וועלטער ךיא

 ? זײן איצטער זאל װאס :קױלען ?ליהעגךע יף1א וויא געזעפען איז מרקום
 איהם מיט געטראפען ניט דאךטען האט צו ? טאן איצטער מען דאךף וואם
? אונ?ליק אײן

; זאגען אייניגע געםט. ךיא או^טער אגעמולמל ^עווארען איז עם
שטעלען יע זאל מען :זאנען א^לערע :חופה דיא האלטען אב זאל מען

אוןרוקע דיא .זימלען בייא ?רעגען זאל מעז :אנדערע וױדער ;חופה
. שרעכןליך װאר

 זנאשציק;רא דער ארײן באלד איז щ . געדױעךט ניט אבער האט זיא
 שטײנפעלד אהדן פון ;,אטעלעגלאממ ג?ט־לא דער האט אוג טעלע?ראף פון

 ; אינזענער אײן מיט אשטאנציאן אוייף רעדט פאר זיןד האב איך :אזוא
 דיא שטעללט ;ציױיטען ךעם מיט קומען וועל איך ;אוועק איז פאיעך ךער

. מיר אן הופה
מען, ,ראםפאראזײעט זיך האט לעאן .רוהיג געװארען זײנען אללע

. ;עלעפט אב האט םרקום .חופה דיא 'שטעללען זאלל

 איז איהר נעפען ׳ז_אל אין פײנמאן בײא געזעםען איז לאהצע םינע
 זײנען װענך ךרײא . זילבערישטײן רעבעקקא בעקאנטע אונזערע נעזעפק

 אלע נעזעםען זײנען וועלמי יף1א ׳ שטוהלען מיט אויפגעשטעלט נעווען
 פער- דאמען אויןד.?;לטערע ,דאםען ױנגע אונ פױיליגם פלײנדינען איהרע

 גענןלײרעט- פראכטפאל אונ רײך אלע בעפןאנטע גוטע אונד ױאנךטע
 ,טאנצען צום בעקזטימט וואר .עם ;לײדינ געװען איז זאל מיטטע; ךער
 ,אחתונה יף1א טאנצען מען כןען וױא דען געטאנצט; ניט האט םען נאר
 זייא ;לײזע זעהר גערעךט האבען זייא ? ^ראנק אזוא איז מהותן דער וואם

 ״. לאהצע ארמע ךיא אױף קו״קענדיג / בעטליבט ,אוגמוטהינ אלע ױארען
 חתוגה איהר דאךף ערםט אוג ,יםגעעןטאגען1א צרות פיל אזוא איז וועלכע

.י;נױג1טר אזוא זײן
 טול מיט ,קלײד אטלעםענע אװײםע נעטךאגען האט לאהצע מינע

 אויף ;טול פון שלײער לאנגע מיט אמילטע^נןראנץ קא?ףז אפען ;בעדעכןט
א  רילענע וױיםע ;נעשטינןט גאלד מיט טופלעם אטלעםענע װײםע — פיס ך
 טי/ערע געטראגען זיא האט צוא ךער / געשטיקט ראזעבלומען םיט ען(זאנ

 בלאקםע איהרע אבער ,בלאם נואר זיא .ברילאנטען אונ גאלד פון צירוגנ
 וויא אויםגעזעהען האט זיא ;גראציע הימלישע אײנע געגעבען איהר האט

• ערלען אויף אײן.?נגעל
.געדאנכ־ןען טרו;עךיגע אין פעךזרכה/ען נעזעםען זיא איז טאג גאנצען ךען

זל« ו'ח״ד( דתי ז־טי־



 האט אלײן לאגע פאטערס איהר .טרױ?נויג זיין צוא אוךזאבע :א האט ייא
 וױא .תהינ גיט אױך ןיא וואר לאגע איהר פון אונ ;פעוצעהוט נוט איהר

.מעלאנכאלייש דא װאר ,װײסען מיר .  האט פארגעפיהל שרעלןליכעס איץ .
 • ♦ • ?ןרױיכען אידזר;ליק װעט זיא אז ,געוויס ניט װאר זיא ♦ • • געלװעלט איהר

 פיר אונ ארבנליקע פיר נעשאפפען נאר איז זיא ,נערעכלט זיןי האט זיא
 איהר איז ,איהר ארום זיך טהוט װעלכע ,האכצײט ךיא אונ ,אמערזי

 אבער — ,טריױם זיסען אײן פאר אדער ארןנדעךישפיל פאר פאתעקומען
. וױרקלי?_קײט פןײנע װײט

 אל־ג 'שטײנפעלדען/ פון טעלעגראמע ריא אנגעקומען אכער איז אז.עס
 • יפנעאט?וט1א פױיא זיא האט ,חופה דיא שטעלען געסײסען ישוין האט מען

. ^ררײכט ̂ליק מײן האב איןז אז ,זיןי בײא זיא טראכט , איך זעה איצטער . . ! 
.מרקוס . . מײנער איז מרקוס ליבער מיין . .  פיל אויםנעעזטאנען בין איך .
 דעם מיט בעלאהנט הײטע איך בין פאר דער אבער ,צרות פיל זעהר

 מילדע דײנע פאר ךיר דאנ.ק איך ! גאט גוטער .;גךדען אויף לליק נךעסטען
 וועלכעם ,גוטעס דײן פיר ,.עךוויזען מיר הא?ט דוא וועלכע ,גגאדע אונ
.גיןםט איבערפלום אין מיר דוא .  זיםע? ליבען דען איך וועל פאלד ,א .

.איך פין ̂לילןליןז װיא !טראמגן שטײנפעלד מאךאם נאםען . . !

;באלקאן ךעם אויף שטײעלעך חופה ךיא געטךאגק ארוים האט מען
 געטךאגען ארוים האט מען .אישטײנגעל געהאלטען צוא האבען מענ־שען פיר

 געשטעלט אװעק האט מען אונ כןאױדאר ךעם אריף בעט זײן אין זיםלען
 ו קיםענס צץקאפפען זײנע אויפגעהײבען האט מען .אלקאן3 פרן טיהר נעבען

 געהאלטק ער האט איויגען ךיא ;זיטצענךיג האלב געקומען אויס איז .ער אז
 וואר וועטער דאס . זיך פײא משטער געפיהלט זיך האט .ער אונ אפען

 ;זיס אונ מילד װאר לופט ךיא ,בלא חנקעל ױאר הימעל רער , העךליך
אייגע געגעןען האט .ער , וױיםען מיר וויא ,בילוואר ךער וואר ^נטגעגען

םיט הארמאנירט זיך האט ,;עזעהען אויס האט אלעם . אויסזיכט ךײצענדע
• פאאר( ױנגע ליא )פון פעךמאהלטען דער געפיהלען ךען

 דעם אױף חתן דעם געפיהךט ארויס האבען פיהךער אונטער ךיא
רװאךטישג אין חופה ךער אוגטער שטײן געבליבען איז אונ.ער ,באלקאן .̂ 

. ברויט זײנע אויף
.כלה ךיא ?רײגגען אװעק פיהרער אונטער ךיא זײנען נאכהעל

 װארען באלקאן ךעם אויף אונ .קאךךיךאר ךעם איויף ,צימעךין ךיא אין
 װארען אלע ; איבעךאל געהעךשט האט שטילע פ״עךליכע אײגע . מענשען

.?גרװארטונג גע׳טפאנטער אין
:הויןד זאגט אונ לעאן צוא :עגאננען צוא איז דוחאװנע דיא פון א״נער ״

. פרעגען צוא װאס אײןד האפ איןד , העןט —
;לעאן זאגט ,מאל אנדערס אײן פרעגען מיר בײא װעקט דוא —

יעטצט )ה״ד( כהן רער
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. שאלות יף1א צײט הןיין ניט איז *עטצט
. נונע איצטער אבער איז שאלה ךיא — .  אהק ר׳ :מיר זאגט .

.אכחן איז אהרן , יעײ — ? אנהן זיך דאבט איז שטײנפעלד
ז אי !זײן ניט חופה לי נןען — ? וואפ איז נוא— אכרי;. אויןי זון זײן ךאך -
 גענומען זיף האןען אלע ,זאל אין נעװארען איז שטילע קליכע;אשרע

 . נןאךנןלעמט געוואךען איז הערצער ךיא ,אנדערע ךיא אויף א״גע קי,קען
. םצענע א־שרענןליכע װאר עם

. 'שכערןק אין לעאן עזרייט ? ךעדסטו װאפ וואם? פאר—
.?רוישה רףן נעהטען ניט טאר אפוזן :הת־וךה מן אךין איז ,עס —
.לעאן שױיט ? אגרוישה איז ווער —
.ךב ביין נט לאהצעם געװען איז װאכען צװײא פאר —
 געטאן אחאפ זין־ אוג אגעשךײא לעאן גענעבען האט !\ אײ א א —

. נןאפף פאלין
• אגװעזענדע אלע שרײען גענומען האבען !אי אי אי אי —
 אנגענומען האט שלעקען אפאנישעס ,אטומעל אלאךם געװאךען איז ?)ם

 איז װאס ? איז װאפ :וועךטער ךיא געהעךט זיןי האט ״עס .אלעמען
. ? דאם . .אגררשה איז פלה ליא אונ אכהן איז חתן דער . . . щ דיא ״קען 
. זײן ניט חופה

 שלעכןליכע ליזע געהערט שוין האט חופה דער אונטעל שטי;ענדיג מרקום
 אין אפײער אנגעצונדען איהם זיןד האט ?נם ; געפילט האט ער , ווערטער

 עס ; נלידער אללע אריבער איהם איז שוייךער אןיראטפפהאפטער , נןאפף
 אײנ- גענןעגט ניט האט ער , אצאן אן אצאן קלאפען גענימען איהם האט

.באילקאן פון פאךענצע אן אננעהאלטען זיך האט ער י ,פים דיא או־יף שטײן
 ליא בעװיזען ין1'ש זיך האט כןװאךטיר פײגמאגס פון טהיר ךער אין

 מיט פיהרער אונטער ליא זײטען בײדע פון , כןלײד וױיםעס איהר אין ?לה
.הענד דיא אין ליפט מיט פרויען נאך היגטען פון ,הענד ליא אין לי?ט

. טאלפא פון שטיממע אהעליישע געהעךט זי־ האט ! ב א ט ל א ה—
 נעװארען זיא איז גלײך אונ / בל־ט םיט פארלאפען איז געזיכט לאהצעם

.פים ליא פון געלאזען אראב זיןז האט זיא ,געלל .  פיהרער אונטער ליא .
.געהאלטען צו קוים איהר האבען

.געפרע^ט אײניגע האבען ? רב דער זאנט וואם—
 אפף(ר מיטן גענעבען אשאקעל > ליפפען ליא פאלביםםען האט רב דער

 אוג הענד ליא מיט נעטאן אמאך האט ער , פלײצעם ליא מיט אנןװעץ אונ
:שטילל זעהר געזאגט האט

.זײן ניט חופה ליא נןען עם :ר;יתא1מךא אלין איז עם—
:געטאן אגעישױיא האט אינ װעךטער ז״נע געדזזךט איבער האט אײנער

א כןען ?;ם— י ה ד פ ו ט ח י ! נ ! ן י ױ
ט— ל ה י י פ ה א ד ,אײנער נאך שרײט !ק רי ו צ פל

אין )ח״ר( כהן דער
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שטיממע; אהאךצרײםענךע באלקאן פון געהעךט זי־ך האט אוינענבליק דעם ^ין
! אײ א א— . . . . . .  דיא אן אקערפער פון אכןלאפ ךארוף גלײןד אונ !
;גאםס פון 'שטיינער

.באלקאן צום נעטאן אווארף זיך האגען _>לע '
!ניטא איז חתן דער— .איינינע שרײען !
• א;ךערע שרײען !באלקאן פון געוואךפען אראכ זיןי האט ער—
♦ איינינע נאך שרײ״ען ! ?לוטינט צו ־שטײנער ךיא אױף ער ליגט אן—

 װארען װאס דאמען דיא פון נעטאן אלים אטיגךין װיא זיך האט לאהצע
 םיט אגעישױיא געגעפען האט ,גאלקאן צום געטאן אישופ האט ,איהר ארוש

. ס ו ק ר מ : ישטיממע רייםענדע אהארץ . .  אונם האבען דעמאנען ! מרקום !
! געןיםען פאנאנדער
 פעפט איהר האט מק נאר .אךאב באליןאן פון געךיםען זיןר חאט זיא
.צוךיק געריםען אונ געהאלטען .  איהרע מיט ניט געװאךפען זיןד האט זיא .
 מיין צו מיר לאזט : שטיממע’ אהײזערער מיט געשליען האט אונ כןרעפטען
. !מרקוסען . !! מרקוסען מיין צו גזלגים מיר לאזט .

 שטיללע טאדעם אײנע . שךענןען גרז־יס פון אנגעגריפען וואךען אללע
 אױםנעזעהען האבען מענשען אללע דיא ,ציממערען אללע אין נעהעךישט האט
• אונןעװעגליך אללע נעשטאנען זײנען זייא ,'שטאטוען וױא

 י לם1ע של לבונו :,קרעפטען זײנע מיט ניט אנעשױיאנעטאן האט זימל
 /. רײדען וואס גאך געוואלט האט ער !געגעבען אוגז תא האםט תורה אישװערע

א ו האלז אין חךיפען גענומען שוין האט עם : געכןענט ניט שױן ער דזאט  ך
 הענד דיא געשטרעכןט אוים האט ער ,געךףכןט זאממען צו זיך האבען צײנער

 אן לןאפף ךעם מיט געטאן אװאךף זיןז האט .זוכען װאם וואלט ער וויא
 אײן מיט , האךצען אפען געפאללען איהם איז קאפףז ךיא ׳ בעט פון פארענצע

.חאךכלען גענומען האט .ער פאךלאשעגע אונ אויגען אפענע מיט , אפעגעמ־ויל
• אײניגע זאגען ,^פיסה ךיא אנגעהײבען ישוין זיך האט עס—

.ציממער זיין אין צוךיק בעטל זײן געטראגען אױין האט מען
,זיננען אן וואר ;נר .מרקום?נן געטראנען ארויף מען האט װײלע ךער

;פלוט איהם פון נענאםען האט .עס אונ אגאויפהעךליך האטגעבראכען ער
.זאל פון ליװאן אפען געלײנט אװעק אידט האט מען

 אונ בעטלאבט איהם האבען זײא , ךכןטורים צוױיא געקדמען זײנען עםז
 צויריהךט איז איהם ב״א ,שארבען ךעם בראכען צו האט ער : געזא^ט האגען

.האפפגוננ .קײנע ניטא איז *עם .מארך ךיא
 םי^ען געטאן אמאך האבען אןנ זימלק אויף געטאן אקוק האבען זײא

א : האנד ך !אללעמען נאך שוין איז -
 וועלכע ׳ מוטטער מרקוםעם אוג שרה׳ען מינטערין אװעק זײנק זײא

.געחאלעשט דזאבען
געבען געזעצט אוועק זין־ האט ,זאל אין געלאפען אריץ אין לאהצע

מו־מוחלזל וח״ד־■/ רדזיי דלזו־
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 דלאט ׳ פיננעו־ איהרע מיט האאר זײנע גלעטען גענומען איהם האט ,סרקוסען
 צו מיר גײען כאלד , מדקופ , אויס זיןז שלאף :^אגט אונ געטאן אקום איהם
 צו שונאיטשע אונזערע או־יף געפיהרט אוים פארט !ה ה ה ,חופה דער

. חופה אונז כײא הײנט איז אט :פלאצענעם
א מיט געפענדיג אפראך אללע זאגען ,א—  אראב איז זיא :הענד ך

• זינען פון
 • אגעווײן אין נעפךאכען אױם אללע האפען זייא
. Л האפען מיר פרײנד גוטע װאס :זיא זאנט ,מרקום ,זעהםטו—  אללע .

•שטהה! אונזער אויף זיןד קו־ײען .אשמחה אונז פײא איז ׳אי • . .  לןײן פײא .
ה אידען פײא ניט מער ,עזמחה אזא געפען גיט ען(ר נאצײאן ה ה ה ! ה ה ה  1ה
 , פעטעל טאטעפ ךעם אהער ארײן טראגט גוט אזױ זײט , אידען ,הערט

.מיר נעפען אװעק דא שטעלט
װאונש;נךפיללען. איהר לאטיר אײניגע, זאגען ,טראגען ארײן גײן לאמיר— ’

 גע־ אוועק האבען אונ זאל אין פעט זיטלעס געטראגען או־ײן האפען זײא
• נעלעגק איז מרקוס װעלכען יף1א ,דיװאן נעפען שטעלט

־ : זיא זאגט ,געפאלליג.קײט דיא פאר ׳ פרײנד ליפער , אייך אדאנק— ’
 !טאטע . אמאל או־יף פייךען זײא אויף קןקען צו ?־ךײליכער טאקע איז

.נחת ,קלייפ אונ אקוק גיפ ,אויגען דײנע ,עפען מײנער טאטיננןע .  זעה .
; ♦ אנגעטראפען נוט האט טאיוטער אײנציגע ךײן וויא  בין קליך=שלי וױא .
.זײט. אנ־ער ךער פון מאן אגעליפטער ,זײט אײן פון פאטער אטךײער י איך . 
.?בײגד נוטע מ״נע אױף קלהןעגךיג כןוועל אונ םיטען אין זיטץ איך . . . 
 וועט ורעלבער ,אמאן האפ איך :פױילינם אללע פאר גליהןליכער פין איך
. זײן פאלש ניע מיר .  נעהמט ! חוךאזגילןעפ , פאטא^ראפק ,אהער קומט .

 װעךטער ךרײא אונטער אונטען שרײפט אונ פילד שײנעם ךעם אט אךאפ
ת הרי : טינט פי;עךךגע מיט ישה, ׳א ן גרו ה  שװעםטעך- אהעה קומט .ב
 נעךײט אונ פילד ךעם אױף קוכןט ,טעכטער אידישע אירר מיינע לעך

 זיןד האפ איך װאם יף1א איז דאם עט(פור אישײנער פאר וואס קןפןענדיג':
.אנגעקומען מיר איז געןיכט . . . .ה ה ה ה חופה דער צו איןד גײא פאלד ! . . ! 

 װעג׳ אגליטישיגען אױף נײט איהר אז ,מײגיע ־שוועםטעךלעך װיםען זײטי
 ךער אויף דא אז וויםען זײט :פאללען װי;לע אללע נעבעך ענט(ר איהו־
 ,פרױענצימטער אונז גור פעגלײטען וועלכע ,רעות הױת פראנען איז’ וועלט
 לעטצטע דיא נאר ,״את ״הרי אונ עגונה ,גט ,סליצה אן זיך רופען חױת ךיזע
.וױינט אנדערע ךיא אונ לאכט אײנע :צורות צווײא האט .  ,אהער קומט .

 אהער קופט !שמדזה מײן אליף פרײןנן זיך מיר העלפט ,מײנע שװעםטערלעך
 . •אךרײךעל טאנצען גיץ לאמיר , עגונעלעך , גהשעלעך , חלןןעלעך

 זיך האפ איף אפרײלין ?גונה אײן נעװען אױך שוין פין איןז■ !ה ה ס ק
. אגחשה איך פין הײנט ,אויןד אלמנה גערופען 'שױן .  אזיםער פאר וואם .

 צ? ה! ה ה אפוון איז חתן דער זאגט מען נישעת / איז אגרושה נאםק
צװאגציג )ח״ד( כהן דער
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 אגרושה ,אלמנה אײן ,.עגונה אײן נעווען שוין איך בין יאהר צוואנציג
.ה ה ה ה געהאט, ניט מאל רןיץ איך האפ מאן רךן אונ
. щ תלמוד אונ ,.קךישא חבךה פון מענשען געגאנגען אריין זײנען 

• .קינלער הו־ךה
 וױיטער זיא ישךייט ! ?וחותנים ךעלטע דיא זײנק אט !ה ה ה ה— ■

ה ה ה .צוךיק ניט שױן מען פיהלט ,חופה ךער צו פיהרען זײא אז  ! ה
 פאר ניט מורא נןײן איך האב ;עטצט . מחותנים אזעלכע פון קװעל: איך

 ךער מאן מײן ,זייט אײן פון מיר שיטצט טאטע מײן :הוהו יענקעצקע
.ארום מחותנים אזעלכע אונ , ציט אגךער ךער פון פהן .  בין איך א .

.רוהיג פין איןי ,זיכער . .מאל אײן מיט אבגעפטךט צרות אללע . . .  אונ !
 ...■ש?חה מיין אױף לידעד פרײליכע זינ?ט ,־ןט־עךלעך תורה תלםוד איהר
 פראנען געוויס איז אייןד אונטער דען ,לןנךעךלעןד לךויבים מײנע זייט איהר

. פון.עגונות אוג גהישית פון .קינדער . . פרײליך נו . . .  ךער .׳ .לעפשליג !
.£אן אפךײליכען מיט זיננען איהר װעט > מאמעס אײערע אויף זיןי טאנט . . 
.ה ה ה ה ! ה ה ה ה ! היפח דער צו מיר נײען באלד . . !

 אין פאיעזר צווײטען דעם מיט אנגעפאהרען איז שטײנפעלד אהרן
 גלייך האט ״ער ,אהײם פארפאהךען ניט איז ערי ; זעפס אוהר פךיה ךער

 דאךטען אז ,געװאוםט האט ״ער דען ;הױז זימלם צו פאהךען צו נעהײםען
מען טעלעגראממע ךער אין נעהײםען ךאך האט .ער וױילע ,התונה דיא איז

דער האט אונ ,אנגעפאהרען איז .ער װיא .איהם אן הופה שטעללען זאל
 :זיןי בײא טראלט.ער ,תהילים שטוב אין זאגט מען וױא ,גאםם פון העךט

 .לןתונה אטרױעליגע נעבעןי האפען קי^דער ליא אז ,האךץ מײן מיר לייםט щ אונ , לײד זעהר מיר טהוט ״ער .געשטאךבען נעבעך איז זימל אלמער דער
נחת שט;קעל ךער אונ ,געליטען פיל אזױ געפעןי האבען זײא ג ווייא אױ

: געוואךען פעךגאעט ניט אויך זײא איז
 געלאפען ארויף האסטינ איז ,איזװאשציק פון אבגע־שטייגען האט ̂ער

 פארדערצימםער אין מעגשען דיא וױא טיהר אין העלט ;גר ,טרעפפע .ךיא
 ךרײא, !איז דאס הויז אונגלינןליכע אײן פאר וואם ,וױיא אוי :ללאגען
!טאנ אײן אין כךבגיות

שטימע. אךײסעדער םיט פרעגט אונ טיהר ךי אויפנעריםען האקטיג האט
. איהר זאגט ? נןבנות לרײא פאר ױאס—
.אנטװאךט ליא װאו ,חתן זײן אוג ,טאכטער זײן ,זיטל ר׳—
 מיט שטײנפעלד שלײט ! איהר זא?ט חתן דין אונ טאכטער זײן—

. שטיממע אהײזערער —у , זיןד האט חתן דער אונ ,געדואױען משוגע איז טאכטער ־ױין 
. ״עטאזש צװײטען פון געװאךפען אראב

 ,גענומען .זיןי האט .ער ,אועען ךיא אין פי^םטער געװאךען איז אהרנ׳ן
שאטײען )ח״ד( כהן רער
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 ,ער .קאפףז פארין געטאן אחאפ זיןד האט ערי ,?ים דיא אױף שאטײען
.ניכער ^נײדט :שטיכמע אנװאלדינע מיט שרײט . . זאגט ! .  ? וואס פאוי .

. ? ;>ס קומט וויא . .
א שטעללען לאזען ךער ניט האט מען -ווײלע .חופה ך

. ? װאהם ? ווער— . ? ישמײןנט ווער .
? איהר פאךשטײט ,אגחשה איז זיא וױילע—

אטהעם. אויםער שטײנפעלד שךײט ? אגרוישה איז זיא אז וואס איז נו—
.נעהמען ניט אנרוישה טאר אפהן אונ ,אפהן דאך איז ?גר—

אי  גענ־מען האט !קינד שײן געהרגט האב איך !אי אי אי אי -
 ,מרקוסען יף1א געפאללען ארוייף איז זאל אין געליםען אויין זיך האט ,שױיען

 ליבער מיין / זון ליכער מיין :שטיטמע זיין מיט ניט שרײען גענומען האט
.נעהרגט ךיך האפ איןד !מרקום . . ! ניט פהן .קײן גאל בין אי־ !

 אײנע זיך קוכ־ןען זײא ,נעװאיען ?גךשטוינט ז״ײנען אגװעזענךען אללע
. פלייצעס ךיא מיט לװעטשען אונ אגדערע ךיא אויף

 ן בלײך ׳שרעלןליך געווען איז ,ער > אויפגעשטאנען איז 'שטײגפעלד אהרן
א  יאיהם האט ״עם ווער ;גרא אונ חבאם האאר דיא ,מישט צו אריגען ך

 ,שטוב אין ארײן איז אוידער ,צוריק שטו^ךע א$ירטעל פאר נעזעהען
.עגט(ל ךער ;יט איןיטער איהם װאלט

בע  איך בין אמאל :שטינןמע אד.ײזעךינער מיט #ר זאגט !פרײנד -לי
.טעג צװײא הונגעריג נעגאנ׳גען ארום .  מיעע פרן געגאנגען אוים בין איןי .

.נןרעפטען . ..י .אחתונה געװען איז .עס װאו אשטוב אין ארײן בין איך .
. ניט מיר האט מען ,^םען געהאלשט האב איך . . ן ע עכ עג האט מען ג

 אננהן״אוםמײן בין איך :געזאנט זיןי איך האב ? אכהן איז מער געפרע^ט:
.»_ײן צו מהיה ^שמה .  פאר נעהאלטען מיןי םען האט אן יעמאלט פון .
.אכהן . האט הײנט אונ נעראטעװעט פהן װאךט ךער מיר האט יעמאלט .

. געהאךנט מיר . . ך י אונ״פון זון מײן פון גזלן ךער בין איןד א
.ישנור מײן . . אי אי אי אי אי .

 אוג מארקוסען אױף נעפאללק ארוף װײטער ער איז רײד דיא מיט
.ראװען גענומען האט

 אנ- זיןז ער האט וואס פאר .אײניגע זאגען שולךינ טאקע איז עו —
!אפהן פאר ^ענעפען

 אהונגעייגען אונ / אײנער נאך זאגט ,הוננעריג נעווען אפער איז ער —
.פעךצײען דאךפען

.זאגען אוים דעם נאך נעדאךפט האט —
.גענןע^ט ניט װאהךשײנליך ער האט ךעם נאך —
 נעדאךפט נאלךעם האט ער :אײניגע זאנק ,שולדיג איז ער ,;ע —

 ךער פון /־ולד נאנצע ריא אירט אויף פאללט סײנט אונ ״ זאגען אויס
.נןאטאסטךאפע

אונ )ח״ד[ נהן רער



 אונז פייא אז פאלד װיא איינער: אפ ױןי תפט ,זאגען װאלט איך אונ —
 פאר מאכען זיןז הןען ,װילל עס ווער אז ,מאגליכקײט ךיא זיץ נןען 'איךען
 ,מ?ות אזעלכע חל זײן נעךאיפט ניט בדזנים אונזערע יף1א האט — ,איוזן
 געויען יאיז דא וויא אט ,ווערען ארבגליהןליך הןעבען װעלכע-מענשען דוךף
.פאך דער

 איז טרקום ;אײנער נאןז אפ זיך רופט ,פרידער ,פאוישטײט איהר —
 זיןד ער האט ;עסען געװעלט אמאל האט פאטער זײן ? אזויא יויא ,אפוזן

 , אגרו־שה איז לאהצע .נשמה זײן עיהאלטען צו אום אפוזן פאר אנגעגעפען
 תךןר את״ «הרי זאגק צו איהר וועלט פאר זיןד האט אפאגדיטען ? אזויא וויא
 ניט ווײס זיא חאטס ,א^כןלאפין זײנע געוואךען זיא איז וואךט צויפער ךעם
 האט ,קנקלאפעיײא אזעלכע פון זיןי פעפרײען צו אום ;זאגען צו וואס פון

.אנרושה זיא איז ,אגט נאוױא;עוועט איהר סען . . .  אזעלכע הרך אונ .
ה נעמען ש ו ר נ/אפפער שיעלןליכע אזעלכע הייגט זײנען אט ,ן ה כ אונ נ  או

• געראטהק טרויער אין פאמילתיס צוױיא צו ךער
1 ם ך א פ ע ך נײטיג זעהו־ איז אידען פײא אפאײניגע זיך רופען !;ע ,;ע —
איז לאהצע ,.לױה ליא געמאכט מען האט ארום ־שטונךען ךרײא אין

 האט זיא .קלײד הופה ווײםע איהר אין עלמין פית ךעם אױף געפאהרען םיט
 װאס ,װערטער שטעכענדע אפער װאהנדגיג גערעךט ,געלאכט אוג געװײנט

 ׳ געגאננען נאןי איז לטאלט גאנץ .האללען רויךער צו ארט דער ניט איז דא
 זיא אונמאנליןז װאר פעעךךיגען פײם .טרעךען מיט געגאסען זיך האפען .אללע
 זיך האט ,קלײךער מרקוס אננעטאן אײנער זיך האט .פײא דער זײן זאלל

 איהר מען האט .געפאהרען אװעק איז אונ איזװאםציק אײן איויף נעז^צט
 געװעלט איחם זיא האט . געפאהרען אװעק מארקוס איז דאס אז ,נעזא^ט

 אונ איזװאסציק א״ן אזייף איהר מיט געזעטצט זיך האט יאזעף .;אגען .גאך
.סכןליװאייעט ווענ אפען זיך האט ;ענער .געפאהרען נאך ;ענעש .איז

,פיז צײט אשטונךע פײא שטאךט אויםען געפאהרען יא1אז זיינען זײא
 זײנען דאן .ענדע צו װאר פעערליגונג ךיא ,גערעבנעט האט יאזעף וויא
 שטײנפעלד אהרן געקומען אוגטער איז נאבדעם .רואגזאל אפען אוועק זײא
 ער ,אויםלאנד נאך געפאהךק אװעק איהר מיט איז ער אונ ,עלמין פית פון

 ןיא האט ,מרקוסען צו איהר מיט ער פאהךט ךאס אז געזאנט איהר האט
 / פישעו־וען נעהטען פלענט דא אז .תהיג געװען איז אונ געגלויפט אידט

 זיא פלעגט טרקוסען זאגען װעט ער שטראםען איהר ער פלענט ׳ לארעמען
.אצויפעךװאךט יייא איהר אויף יױרקען פלעגט מרקוס וואךט ךער .שטילל ווערען

 איהר״צויךיא םיט אננעקומען ער איז ,בערלין אין געקומען איז וויאער
.האפפנונגען גוטע איהר אױף נעגעפען איהם האפען זײא אונ דאנןטוךים גװיםע

ע ד נ ע

— 362 —

I






