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טען;אהר♦ з° פרן מאי ^רשטער ךער
חלום(, )»

^טןגן דןגם אין געװןען איז׳ с% און  פ,־ן ןן
 א.ין... ײנדגגחט, ני_ין טןידענד חאיהר אין טאי, הוז־ש ד^ש
 האט װןגלכער קאפלטאל; טלןי ם5ומ ון'6 צי״יטו דןגןר אין

װ^לט״. גאנצעד זמגר אימןר אנורי׳ת מיט מגקענייגט
 ^נטפלןניןטן דאן מלר, ש זיך האט איץשלןאןף אןן

פחייןגגמגשטאלט... שעהגןג װאונדןגר א
 איהר איױף פןגדװאייינמתנג מ:ט האןב איןי אץ

 ־׳,-אל וױיפזין איהר יף1א און אויגען. טגינ̂י אויפגעשיבןגן
 גל:קהגל:גקײט, -די מגשיעט ליטטלג הןאןטן נאפטזגד־פױם

 בלוי־־ קל״אר^ר, חגי י»?קוקט1אר האטו אויגןגן איהדן^ פ,ין
 װןל׳■ האר, גאלדעש ל!אג;>ג א־הרע ;הלמןגל שעהנמיר ער,

щ т  р| צארטע, אידיחג אימגד־ צישאטןגן גןנװןגזןק 
 שעהנןג מלט געוױין געטלאנטען ז?גנען פלײצעים״ תגדע

 גאנצןן איהר אין גלומען וױיסגן אין היטזן קדאנצןגן
 ד?גר מלט געאטהגגימט האןט ב>גיר שלא^קע; און מ^כטקגןג
 א.־ן וואלך מגדלצטען אג׳אלטען, פ־ין פ-רלשקללט קלהלןגר

נאטיר... ױעער דגגה ®ין גןןװנמ־^טן דןגד־ מלט
:געזאגט י1או מלר שי האט זל און
מיט ק,ום א,ין נמגנשענקע־ ;הו איױף, ששעה -

&Т״ . !
ציטזגד־־ א מלט געפרעגט איהר בי.י האןב איןז אין

:ק:־ל דלמגן
פרן־יען־טאצטער?.״ שעהמג הי בלםטוי, װעד -

 אין גללק, ד\מ?גלשער א צײאסען איז פנלם די_ץ איױף
 פדלהללנגפ־ױנזןן גאנצל׳ג אנ זלןי טינקען אוימגן דללנע

 פין קינה א װל נלט, גאד איױם קוקסטל נאנצלין אין ן4א
-ר א״, זלנדץנ^ר אונ̂ז ה-׳ ד ג  א־ין בלסשי? װער מלד: זאג ז
מלןז?.״ חסמטו װאוהלן

:געגינטפ־׳גרט י1.אז מלד האןט זל און
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ך - י י דל״ בלן א ק ו ט צ פ .ג . . מעגעוענקעד, .
 װל דלר, װללזען צל אים זלןי, и נןגהטןגן דלןד װלל איןי
..л נץם ם־ט;יב...1י הללנטלמגן מלר בלל פימגרט, מען

 מללן פין צל־זלף ^לק-ינמן נלן איןי, אײדער און
 הןןט״ איהד מלמ געפלוקגן >ט;־ץ אץי בלן אימגדהאשוננ,

רוים... מגן1נל װללטען װײט^ן׳ דעם אין הןניט
לופ־ אין ,ן3מן$ל־ױמ און גןגפלויגןןן מגגעץ מלזל און

р גןגײ^ןמ ינז1א אמממר• 1איי זץ^ירד ;טלגן ф р,' דצר 
 דל און שפלעמגל, קלײנע א װי מגדאגט/ זלןו האמ ים

?גנטקעגען... א.יגז טילאנט פרעהלןןגןד ה^טן זון ף$נןג6באי
 אראבלאזען מגטטען זלןז מלר האומגין האן און
ן אק נלדרלגער, נלדרלמגר,  גןןנממגן האט אינז יגןנ̂ג

 ;באחג הוקגן א א־יף װאלד שװארצער א ארויםוואקםןין
 יע־ צװל&ןגן, זללעחג מלט נעזשלזשעט האב?גן בוימען דל

 װאל־ זלל װל אזויי נלעטער, גדץמג פרלשל* מלט װאקםלגנע
 געלעמגן איז בארנ אלנטערץ א,ין בעט־לסען... אונו טלגן

 נל״ מלט טהאל ברלנלער ברללטלגר נרללטיגר, א צישפרללט
 ארבלטןגק־ שעהנער װאונו־עדבאחגר, ב>ן מגיללחגש דרלנע
 זיל־ מגפלאטלגדט האכל>ן גןגבייד^יפ דל איבער א״ץ ®ר,
 הא־ ןנס װעלכזן אויף פאהנזין, רויטלע - #ןאךלןיך חנגע

 חגד פ־ין שטראהלק ללנטלגע דל געשפלעמגלטן זלןי בען
' ' ז־ץ...

 פין שטלמע דל דעידהלגרט א־ןי האי פמיצלם ■אץ
:גלגזאגט אווי האט. זל אײ ציקוגפט חגר

מןגנ^גנקלנד, חי, פלפ, דל אליף זלןד שטלגיל -
מלט פימגר אין שוהגפטער א־ן ברלדער רללנע צי געה

יזים־טלב... ד.עפ זלל
:גליסרלי־ט אזיױ דאנ איןי אלן
װןגפטי װאלהלן ת״ און עיקונפט, שעהמג הי -

? נעהן
 אזלי האט אין גלעטהאן .^טללכ^ל א האט זל און

:נעענטפןירט
אײזיד אין ״צלקלנםט״ הללפ איןי מענ^גקלנד, -

ציקזנפ-ט, מןנדיר נלט שויין איןי נלן דא[ ^נלגר לאנד,
. חגרוױיללג טיר . ט. ר א װ לגנ ^ג  פין אװןיק שז איך ג

 הלנ־ ?.. מהםט בעי־ג׳ הליכע, יענע הלנטער אהלן, דאנלגן
̂ל בעת, י.ענע ט?יר אין שפלצען דל מלט כללשצלגן װלגלכ



. נאלדעטגד ד/יד .  אר5 אנגלגגרללט איף־ האב דארט ק.
 «ן קװאלןגן נימן לאנד דלזןגן פ־ץ מזגנשענקלנקגר דל

 פון איער איצט, נליט נאיןז װללםען זלל װלגלכע; פון גללק,
 דער פ.ין פילרלליף אין ח$ר,־ױםען זלןי װ^לען זלל וועלכע
 קחלא־■ 3נײ> דלדע גיכעץ מגהמןגן זלל װעלען האן צללט...

 ןגנטפלעקען... װלעתגר זלל צי זלך װןנל! אץי אץ לען
 געפחיגט: אזױ איהר בלל וױעדער האב איןי און
гг זללן װעט װאס אלן צלקינ־פט, ,שעהמג אײבלנ 
 נללזי דלזזג אזײןל אווןגקגעב$ זלל װןגםטו דו אז ;אנז^ם,

,קוואלל^?...
:מגןגגטפןגרט :אזוי האט זל און
נדויפ, אין טלעף איז ותילט דל װל מענש׳ענקלנד, -

 גרוים אזלי און גללסט מענשלגניס דןגמ איז טלעף אז;ײ
 לגר וועט שטרעבען אצן גללק... צים שטרעבען זללן איז

 אלן לענען, װעט ;ער לאגצ װל אימןגר, איטער, אשמגר,
 װללאנצדלװצגלט אימןגר, א״מל>ד, אימער, צגיר װלעט לןגבק

שטעהן... װעט
 פערשוואונחגן ציקינפט דל איז לעפ, זאנלגנדלג א,ון

 פליאסקלעצדל־ ללכטשגר, א װל בלגדנ, היויכ^ דל הלנטער
שטהא־ל... ג?יד

 אין אלעען דל אליפצעהליבען איןי האב האץ און
 געזוען איז הלמעל דער אי; :זלןי אהים גןגטחאון קויק א

 גאל־ איהקן יעגאםען האט זיץ דל אין טלעף-כלוי, בלוי,
 דל יף1א טהאל, א־ץ בלעת איביער שטהאהלןגן ךעצע
 די אליף גראז, פרלשע מאיאווע דל א;־יף נראו, גרלמי

 האבען >ים װעלכע אין גאושענס, נלט־םערצאטטלי פדללע,
 קאללרען׳ אאגדלילל «ן ילימען א*ן בליטער געבללהט

 יטע,1שארלעך־ד דל מלט געבללדלעט שללהמן דל א;ײף א.ק
 רללן, פדלש, נעווען איז ללפט דל אין פאהנעםו... זללדןןנלג

ק מחיה׳דלנ ײ אזיױ גצןאטהעמט זלןי האט עפ ז  «ן פ
געשטאק...
 :ציגיטצי פליצים ל;יפט ח$ר אין האיען דאו א״ין

 טעגליך פרעהללכע זלשע, שעהנ;י, ערצעץ פין שװלמען
п5 ,מעגשען־שטלמ^י פין געזאנג מלטין צימלשט »יןלק 
טןגנןגר... דלזע נאך אלולןק ילן איןי און

 פארגליי באלד זיך האט אליצען מײנ?ן פאר א,ין
טדונ־ גרליסע ואנדזיס^, בללד: װאינדערבארעס. שטלילט;א



 *טע1ר מלט גלאיו, יװי קלללדער, ירלנןן איץ מעיניטען פץי
 הענד, דל אין פאהנעש דויטע מלט לאצען, די אץ בליטען
 איןאײן *טםלעלענדלנ אלן זלנגןגנדלג ג^מאר^לרט, האבען

רלפטוננ.״
ױא־ גרלנעש א אץ געפאהרען אין פיארא־ױט אין

а גע׳טפאנט גען, д אלטעד אנ׳אלטעד, פגירד, ווללסןן 
 אין האלטענדלפ לללן, װל בארד, װללשער א מלט מאן,

פאהמן. דויטןן א תינד ,דל
ק  גדלנל׳י אין אײמיש צו צימייאנגען בלן איןי ז

:מיפחגגט אזוי האוג און קלללדעד
 איז וואש אין ? אלןג איהר מארעולחטי װאוהלץ -

?.״ יום־טוב א פאר הללנט
 אניאייעד־ *טטליהן מגבללבק איןי בלן פאצים אלן
 איז פראגל׳ג דל מגיטטלגלט: האב איןי װעמען דא^טןגי:

 א־- פרוילענצלמלי־ א גיר מאנפפןגתאין, קללן געױען נלט
 איהר פץ פאדמען רללכע דל גאך דערק:\נטי су דאי

 אױפ־ צארטגןן װללפען, דעט נאך אץ קעדפער, 'שלאנקןגן
פנלם.״ באהעגדען פרלשען, איהר פלן דחיק

פ־׳גרװא-ע־ לללכט נןגןןנטפןןחט, מ:ר האט זל און
ומגרטער: אזוינע מלט ידערט,

 דאך איד הללנט בתידער? נלט, װללטט הי װל? -
 מאי ער׳טטער דער איז הללנט :ױם־טלב גחגסט^ר אוגזןגר

 פלמידט נאטיד רל װל אזוי י-אהר... פינפצלפסטען ם.ין
 הללנט מלר פללערן אזוי ,31פ*ט1י איהר מאגאט דלזגגן אין

 יאריד, םיינםצלג וללט בעםרללאלנג אינדעד פין יוש־טלב דעם
חיוואליצמג... סאציאלןגר דע־ פ,ין упзу דל ־וללט

הע־ צו אים טעמפעל/ אינזער אץ מאד^לרען מלד
 פ-ן בעפרללאװג אין שקלאפערלל פלן געשלנטעי דל .דען
 װאט פרליהײטש־־קעמפפער, אלטלען א,יגהגר פלץ ללפען דל

 ט־ אלטזגר, יןגנעד !אט תרכגעמאכט.״ אלללן ל>ט הא,ט
 באדד, ׳גוגעע־װללמןנר דער מלט אלנאגרלגר טעד־ידותלר

װאגען... אין דארטן פאהדט זואיש
יטעה־ הליבען א מישען װל נעזעהען, האי איןי א־ן

а טעמפעל, נעש д וױילכע אין פענשטעד, געש׳ליפעג^ל 
су דל גאטפלעגעלט זיך האט ,  אל־ דעש מזין האט ק

р р איהמ פלהרעגדלנ אין, װאגןגן דעש פין א״־לישגעטשזגן



 איהם מהנה דל וזאוט טעטפעל, אין הענד דל ז;-נטער
у ״עס :פדללדענם־געשרללןגן מיט נןגירלםט ф פדלל־ דל

у. ־הללט, ф  су לגם מאי, ^•דעטער חגד у ф אלגזןיד
!...״יוים־טוינ •גריױםלגר

בלי־ מלט בעפיצט געוהין איז טעמפעל ךעד אין
 אײנ־ בללתגר, מגהאננללן זלןנען דלװענה יף1א און מלגן

 לא־ עננעלם, מארקס, פץ קראנמגן, גרלנע אין געיפואיפט
ל, באקונלן, סאל, ק ס װ ^ ל ת ^  פון פאןי אין נלאנקל ט

איניליקאנטלי... מלר ׳אגחגחג, פלעלע .םלעללג,
 פיזלק דל געײבעלט; פ״־־עהללך האט טהנה דל און

געשפלעלט... יהאןט
אל־ חגר ען.ראיועיג שטיל פליצלם איז האן ^יץ

דןגר אויף ?גו־שלעמגן אױ באיד, וױיפןגר דעד מלטו טער,
פלאטפאךמע.

טרעהרען, נעשטאנען זענען אליגען זןלנןן אץ און
אינערללכער טלעב׳ער, פין געשטרא־לט חאןט פנלמ ־חגד

 ער האט דאן אלן געצלטערט, האבען ללפען דל פרללד,
 געצמען האט א־ן הליןז דןגד אין האנד דלי אויפגילגהיױפען

דערצלגהלען...
 איץ קעלט זצנגןגר, פ־ן דערצעהלט האןט ער און

 האט עד און יםורלם... א־ן דחקלת צרלה/ פין :הדשט,
 ליפט, אהן ללפט פלן אגמגן, אהן לנינען א פין ־דןגרצעהלט

 טויטןג, פין אין לןבןגרלנ^, פאד קברלם פלגםטערע פון
 ער אגיץ קנד... קללן קרלגןגץ מןקלגנט נלטן היאילען װעלמג

 טרלי־ פין געשלנטל> לאנגע לאנגע, א חירצעהלט ־האט
מארטלרערלל... א*ן פערחןרבען אונגללק, יער,

 הכוץם זללנןג װל דעדצעהלט, ער חאט ד־אן און
םרללהללט... פאר קאטפף לעצטען דלעם אין געפאלען ־זענזגן

 זללערע אין ;הנרים בראווע געןוען זענען ״האש
 ;פרללהללט £ין פונק הללללגער דןגר «לנתגנט האט ׳הלגרצער

ט וואתגטןן זללןגר מלט י ו ל  דאש אבמגשזוללנקט זלל האמגן ב
 א־ין געזעלשאפט חגר פין סלשטעש בארנארלשע ■אלטע

 זא־ קלגחגירי.. מללנע אײך, אר5 ערד דל בעפרלצטעט
 זללעד מלט אנדענל^ן הלללעען זללער ןגהתגן טלד לען

у !מארםעליןגזא דער. מלט קאמפף־מארש, ф  су דער 
у ןןש :אנדענקען ־הללללגזגי ф לענע עש !פרללהללט דל 

п;;т ״1מאי לגרשטןגר



פ,ץ־ טזגנעד דל הללכען מגטטק האמגן דאן אק
ע׳ יעגײםטערטע זץ מלט צמלשט מארפעלױגקג, דער  נ

:שרײען
 ערשטעױ חגר לןיב? עם י פרײהייט זץ לעמג -

.מאי . . :
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גרימנך••• א גאר נאןד
ך אי .. פינף ג*ונצ$ אין צגילמןר. נאך בץ .

♦ פוןרוםלאנר חיישים דרײ א אוןביי אמעריקא אין
שט^דטעל?}, קליין צללצוהן׳ט איךפין קום קימען

ך אין האב איך װאו  הי״יסט, דאם צײט, פרייןןר ח
 פאר טורמע אין מןוהןן פללרישפארט בלש נין איך אז

^ טי ס ױ מ  זצכזןןן צװי״י מ;ט בעישעפט־גט ז־ך חשא*ם, ב
ן מ־ט ן י ן ^ לעקציאנ^ ג ד י  ואל*ן ז־״י ,ק־נחןי א

 ױער• נױטלמן דל רלבטלג ,םקלאנאיןןט״ מ?ןן װי װיס*ן,
 יטרײבען מלט און ,כ^רנא״ און ,םװאנארא״ טןןר;

.צײטונגץן אירלישע פאר קאתלםפאגר^נצי/ים . .
. מךןןקןנט איך ה$ב נױ״יןרק אין .  מצלןן נאר .

 זיך איך ה$ב אזוי ניט גןןמןכןןנט... האנ איך װאם
נױ׳יאי־ק!... מענישןןןאין דל או; ל^פ?ןן ד^ס פארמןישטיילט

ר ורלל איך ײ ־ ןנאז שתא צ • איך זלנט :^ לן נ

 איננאנ- ׳צודר?ןהט?ך8 איים אץ־ געה ניי־יאיק, אין
.אױמןן אױםנ^פוטש^טןן מיט צודהטישקןט״ צ?ןן . , 
 ראכט ,»רום זלך אץ־ קױיתדרעה פןןר׳פישופ׳טןןן א אין
ר... זיך  איך .»קסלןןן רי מיט ררלק און זעה, איך מי

 און ה?ןר, איך .'שװינדעלט אויגןןן ױ פאר און ׳קוק
קללנגט... און הללכט אױןןיןןן דל אין

 אין מזיניש^ן לײפןןן זייטזןן אל^ אין און אל?$ פון
םאפ?{[... אין טראמװייןןן לײפןןן סאפען,

אהוד־ מיט זיך טר^גען מ^נישען מלט װצגאמןם
 איבײױ לופט^ן דעױ אין אויבןןן זישוזשןן און ש?ןן{ן

 זלך טראנען טזןנ^ןן טלט װצגאמןס הייזןןר, הױכןן רי
̂ר־ און אנ׳איטפזןט מלט  דער איבןך אונפןןן געפיללר
.ןןרד .  אוימןן פיי טומןןל в ״ ישרײןןן א ,ליארמק ?ן .
ס »ז הלנטזןן, פון און פאר^גט פון אונטןן, פון און ן
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 גאנצ^ דל זלך, שפאלט$ הלמלןןן אלע ״ זיך דאכט
זלך... טרייסןןלפ ןןרו־

р װל גױאלר״ рדעם אין טויב ניט מענ־שען ,־ 
 װאם גיהנים!.. 'שרײןןנדלמןן און ק׳לכ^דיגןןן דאזינ־^

р זײ פללד^־ען и? אזא מיט אל?; זיי לריפצןן װאם 
 ד״י יאגט װאם מןװאלד״ ? זײ טױגיבט װאס ? אימפעט

 נלטא דןנןןן עם װאו לאנד״ פרײען דעם אין אזוי
כוללגאנעס?!. און קאזאקען קײן

 איז װאם ,מאיים ברודער מײן נזלר ענטפזןיט
 פאר די^רפאר זיך האלט און יאהר עטליכלן р שױן

:יצינקי אגאנצ׳ןן
 •V זי־עיע 1אי ? לײפען זי.ל װאי הי״יםט, װאס—
р» אין שןפטען״ р פאני־־קןן. .  טאגל״ איז ,טיים ,

בריד^ר׳ל!.,. גלללר״ אי» צייט אמזךלקא״ א־ן
.פעמןנטפערט איז קישיה טיין ,ױצא און . . ! 

р, װללר^ר א טעניש^ן דל אויך פןןױפאלגט ןןם, הײםט 
.הר^ללןד הטלכים מלכי מלך רעם פ»ן קאזאק . .

 קילמןןן און זיך ניק$ און ,זיך בױנןן זיי װל און
п פאר ויך р $פאר װ*ם םלט און קאזאק״ דא»לנ 
 דא זינגען זי״י התפעלות פתמללר אין הכמד יראת א

п אל?ן р אטערלקאנישןןן דןם צו למלכלם״ תשועה ״הגותן 
.. ך!, ל р אויך מי־זןןן קאזאק׳ןן גװאלד, מ р[ .. ל.  מו

с р ,ד с איץ האט, קאזאק אנ׳אמןןרלקאנןןר װאם כיו р 
שט/ןדטןלע‘ קלײן מיין אין אקאזאק װאס אומכטוד,

с р. . . !
!׳ קלי״ין מיין ,אױ . . . р р т р а 

 ישטער- קלי״ין מיין ניט ה$ט р װל הײזלןר אזױמן
̂לע .ט* . . уЫ הױכע״ גרויםע״ פנים; »ײ,־ »י_י האמןן 

о אומגלןלומפןןרט?} р и зр דאס װל אײנם ״ «р р п, װי 
 רל און ־שט?$רט,,. ?ג1רוםל'ע גרױם^ דל אין טורמ^ס דל

 אוים־ טויג אײן פון װל אייך זיך״ דאכט ,»?$נען הײזןןױ
: ן ^ נ ק ־ טע, קאלטע״ ג םמןר^נ ױ י אהן א  הי״ימל־ רן

̂ר חךי $הן פנים׳^ר״ רן אױף גוטסקײט ישןןר  הי״ימעישי
ה^רצער... דל אין ױאר^מקײט
 טלעפןן ш ,בענק־^ניש אזא ז־ך פלהלט су און
 הייי- צלכטלגי,} ,ליבטלנ־׳ל ,קלטנינק^ דל נאך -בענקןןנליש

п אין לאך р נאך ,הי״ים о р 1 הי״ימלש^ןРрВ11
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הײזלאך... יןןמן אין טןןניש*;
גע« פלעלןןן װאלט איך אז דך, דאבט מיר און

̂פלויג■^; אהין איך װ$לט האט,  מײן אין אהין״ .צוריקג־
.-שטןןדטןןלן קלײן װארעם . .

:מאריס גתד?ןר מײן מיר פין לאכט
̂ן ױ צ־ ♦ געפלויג^ן װאלםטו װאוהין — ״ קאזאק־

 טײכע; אין דארט זיך באד$ װאם כזל־גאג^ט״ די צו
.בלוט? .

,צוױקמןפלױמן; איך װאלט מעניש׳ןן דל צו —
 נןןקן דארט ־שטרײטןןן װאט ,מ^נשי^ן די צי־ , מארים

 איר^ן ^רװאנט^ רל צו מללגאנעס; און ין קאזאק די
 לעצ־ ד־ זיך ה^כען װאם — קלי״ק״שט^דט^יע מײן פון
 מ׳ןנש׳ןן וױ לןןמןן « אױסג/ןלןךזינט יאהר פאר טןן
 דארט ,מאריס אוי, הןןלרןן;!,. וױ 'שטארכ^ן/ צי און

נישליך םך א פ;ןתאם׳$ן טאקי ־והךט  אב?ןי בלוט״ ס̂־
טען נײ א אמים שפראצט פלוט ױןמןם פון  ד?ר ,ל̂י

̂ט החים״ ,עץ 'מ^כטיג^ר  מזןנש־ הייםןןן יעמןם פון װי
.ארויםװאקסי׳ןן בלוט ■לימןן .אייןױ .ףא . ך .דא .  האב$ אין

 כאקל ר^רימך בלוט, זודיג הי״ים, אזא טענשןןן דל נ?ט
 הארטע וױ טןןהר, ניט אדױם איהם פון װאקםןןן
ה... אין נ^פיהל אהן ל^רם, ט ש נ

 א גאר נאך װל ,גרעהארן א וױ רעדסט ת _
,טארים טאכט —!גרלמןר

 רי קאלט,., ז?ן.-״ר מארים״ קאלט, איז דא —
 מיר ביי דך רײםט — הארץ דאם ,רא פריהרט .נשמה
 איך גין יאהר פאר לןןצט?} די — ורןהטאג מלט ארויס

^ צו מןװאױנש ד ג .•מעניש^ן אנדערןך צו אידען״ א . . 
̂ר  אין ,פ/ןר־שלונ^ן מןנ׳שק דעם דא האט מאג^ן ד־

.פןך׳שלונמןן מ׳ןניש^ן דז־ש .נאנצ^ן . ,
,טאר־פ פרור^ר טיין ,װ־ד^י מיר צי־ ?ןר מאבט

ן א פיר זיך האלט װאם  8 כו; איך אז , יענקי גאנצ̂־
אין/ ה גיינ ̂ל איך אז ,  — ?י ורי ״ אױםגרינ^ן זיך ווי

 גאנץ דעםאלט איך װ־;ל — א־׳אנצוה^רי^ניש טלר גיעט
 אין לןןנןן דאם און מ^נש^■ די אויף קיל^ן אנד־^רש

.אט־ךיקא . .
כט טעקי איז ער אז ,זגיי גרײליך קןןן :גןןד̂־

̂ן .איך װ־/ןל ,אויםנרעען דך װ'.יל איך ז־ר . ̂ר־ אנ״ר . ר־
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.הןרוױילןי או/ װיול^?.. ,  פער־. װל זיך, איך פלהל !
 פר־^מרןן צװלשען וו^לט, פקןמר א אין כלאנרזעט

̂ן ̂ניש־ ס װאו ,מ  אויםג^רעכ^נט און קאלט אזוי איז אל̂י
נט אויפ׳ן געװאוינען און ,ג?;מ$סט?ןן אי־ן  ר$ל?ך״ און ם̂י
 צלהט,. ;ןס און זלך חןנקט ?ןם און זיך״ בענקט оу און

.קלײן־־שטןךט^לע טײי נאך א;וי מיך צ:הט . !
. • •' שט'^דט*לע ללעכ מיין קלײן, מײן אױ,
 דל צו ג^נומ$ מ$הל פאר א מארים מץ־ האט

הן ז^ל איך ,ארגייט־^ר-פ^רזאמלונג/ןן הל̂ג  דא אז ̂ד
о# אױך נאך זיך גןןװןגט рאויםןןר ׳ п р מארגען. .

 װארלמןןר ניט איז מלר 1 געשלכט̂־ זןןלגלגלן ױ
щ רעדנער א אמת״ הארצ^ן... אױפץ מ־װ^רען п 

 קלאמןדלגע זײ?ך װןןגןןן ארנײטער דל צ, מןר^דט טאקל
 יל ע]נ^ז ׳1אב¥ג ײז צ' »ז־^יצעהלט ,זלי ה§ט ראגע״

р דל גן׳גזל׳טןן, р р в п р, 5ג? אבעד זלך האט ;ןס- 
 הצרץ• ר$ם אג נלט זלך ?ןר ?ןםט עטארק צז פיהלט״

п יפון р  . о р דעדגער. , דט ?ןר אז !  טןןהר ז־ם ר̂י
 װל־ $ט הארצןןן..♦ דןס אויפ װל ג^װאוינהײט״ אוים

.א׳טרי זאגט פתמאק, קיין ניט אאיד״ .  אר־ דל און .
р װאם לאקאל, אין בײטןר р| איהם »פלאדלרעז און 

 יעןטה ה־^לזער״ דל אויף זיך רײםלןן און הןןנר דל מלט
הר ז־ך, ר<!כט אויך, עש  15 װל ,נהײט מןװאו אױפ מ̂־

с אויף קמש שפרלנג למישל״ איר, р קדוישה חזן׳ם. . 
ר װ$ אן ג^דאכט, דך ה^ט מלר און  װ^לטעי זי״י ה־נט̂י

у גןישטענע; р щ р, רלבטלנן Р ^ р! , ,^ ם־' רו
ניטמלװ^ן... לאקאל אץ גאנצק אין ג^ר זי_י װאלט$

 אכער .זײן קןןן טעות? א איך האב אפשר און
 רןדט קללין-ישט^רט^לןן אין 1אינ כײ א! איך״ װי״יש דאם
.אנר^־ש הערט מזןן און אנד^רש מןןן

 ישטארק אזױ נלט דארט מןןן אפלאדלרט אפישר
 ישטארק. ד^רט אב^ר אפלארלרען ןם הענד, דל מלט

̂ן רייסט אפשי ;ה״רצער  אויף אזוי ניט רארט זיך מ־
ן ה^לז^ר״ דל .נישמות דארט אכער זיך רנים̂י . !

Р נאך מלר דך ב^נקט עם װל גװצלר, | Г -ויאיל 
р р נאך מ:י ?לך ב^נקט װל נשמות״ 1 у ׳{״,זידלג 

. מײן אין ה^יצעי צאפ^לדלג^ . ! ^ ט ד ־ ^ נ ײ ל  װל ק
̂; פין «נטלוי^ן זיך װללט מלר ש־׳יק- דעש פון ,דעגי
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 און אויפגעפרעםזןן р האט װ$ס ,מאגען גרויםןןן ל־ך
с פןךישלי־נגןןן р נישםה״ און הארץ זײן מיט מלנשזןן 

е זו$ם р צ נ א ג רןןם פןךישלונג^ן у מןןנעןןן, ן п р 
̂נ־שען »,גאנצ^ן אין ,גאבצ^ן אין מי . !

נױ־י¥ײו. בריקל:!,



האבעז« ניטחתונה װיל סײמאן װאס פאר т т * • • ־: V т т '
 םײםאנ׳ם און טיומן ולך חידויש׳ן דעם ור׳ןמןן
 אין מעשינלםט א ,ױננןןר-מאן אוא פטײטש, לאנדםלײט.

 פןןר־ טטןןר א ,פרוי?;ן-שאנטל$ פון פאירלק »ט־ױםזך
 ױנגןך־טןןן, 'שטארקןך א א'שלאנקיך אהױכ־^ר״ ,דיג^ר
ך מלט טהאן שירוך בןסטזןן דזןם גןןקזןנש האט  דן

 איב^ר ׳שוין בחוי к דך ;ןר זלצט ,טײדעל ש־׳ןנסטןןר
̂רצלב  אין הןךןןן נ־ט ױלל ,נאינלשט און צלט י^הר פ־

!.,. עישלדוך פון ז^הן ניט א; ה ך און ט  איו חלדויש ח
̂ר װ$ם גרןןסןך, נאך  משיג̂־ האט םלימ^ו זןןלבלג^ר ד-

.זײ נ^ך אױם פישוט מןהט קינד^ר״ ליעב ,  םטייטש״ .
 לכי האבזןן איצט גלז שוין גןןקזןנש ראך ה$ט עי

. אײמןנןן? זײנע קינחןרל^ך דוצןןנד האלב־^ן א הפחות . . 
 — אבחור? שטצרבען טאק־׳י ותןסט װל? םי״יםאן, —

^ן ר לאנדםטלייט. דל איהש פ
ם, — ר א ישטצרבע; װעל איך הפני »— בחו ט עג

ײ שמי״יכ־^לט און קורץ ׳יר פי%ש ב ^ר־ סלש רזך אנד  אז
ערןן ־שמײמןל. כ

ך, — ־ פ  איהש מיט טענהץ — ? שללמאן פא־װ^ם א
 קלנ־ ללעג אזױ ראך ד^םט ת — לענרםלײט דל װײטי׳יר

.ד^רללגך . .
גןןװאק־ בױמ־^ר או־ף װאלםען קינהןרל?}]־ ור׳ןן —

$ נ זי_י ןןר זןנשפןךט — ם ל ע ב און ;ןרנפש ה ל ע  ה
 ק־נ־ םלט פוים גענצןןן א אץ־ װ$לש — ־שפאש אויף
אי ד?ך . זלך פ . ט. פ י קו ^  קלײנלנק^ דל ללענ ב(הא איך ג

ך, ע ל ה׳ ש פ ת נ ם .א . . מך־ ! ר, א הן . ליי . ר. ן דן י לי
. ? ליידןןר װאס — . .
ם? מאנש^ם װ$פ ןןך״ —  איב־^ר י5? האקט אוי

ײטזןין ןיי׳נרן  »זןןלכ? נלט טלר בײ פר?יגט — שאלות װ
חן ח־זונה מצכט ק־שױת, ק ײנדםלײט, אנדערןן צי  פון ל

ם $ש א־רד וו־^ט םלר ת קן ח .האב־^ן נלט מאל קיין נ . !
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 זיך^ ח־תיש׳ך ביים בלייב^ן לאנושלײט דל און
 חתונה נלט ןןר ורל פארװאש »װללדןןױ״ ,צדו־שיקא;

. הןןגןן . . ?
זי־« ,אויף-תןי-נאכט »י&עמןם אין מאל אײן און

 האט טהײ״ גלאז а בײ קךהײם אין מלר בײ צ^נרלג
 חת־נה נלט װ?ל ןןר נארװ^ם ,ןןרקל^רט מלר םטמאן

. . .$ כ א ה
 ד^.ם — אנגןןהױנןןן ער ה$ט — ? איהר,הךט —

 איכ^יגע־ זל האנ איך .־ .מלשיכטן;. א'שרןןקללכ^ א־ז
 אז מ$ל, יןןדןןש און .צװ־לק., יאהר אכט מיט לןכט

 איך רןלרמאן האמןן, חת־נה װעג^ן מיך ד;יומ$נט מןן
ױ... אזױ״ לייד איך און איהר אויף זיך  ד ק$ איך אז
 Щ' אט גןןרןןנק^ן איך װעל טויט בלז׳ן , פןרמןשןןן ניט

.מןשלכטע שי^קליכע . .
 איך נעװןןן... ןןם איז צורלק יאהר אכט מ:ט

 נור געטראכט האב לײכטזלגלג״ זעהדי מןװןן ראן כײ
̂ןа \ущЬ װןןנןן . נוט־־ . אג.  טאנצ־ דל כזןזוכט האב ט

 לאקיר־ מיט פראנט, מעשיה זיך נןןקלײדט צקאחןמיןן,
 א־נ- זיך האנ לאץ, אין גלוט׳ןל^ך מ־ט האנרישוה״ טןן

 טײ־ די׳לר און םפארט מלט ,פײטש״, מלט טןןיןןםירט
אך.. װאש מלט װייםט §?ןל  פרן פ^ררלענט ה^ב איך נ

 יי3 נ־לןןגזןן זיי און װאך א דאלאי צװאנצלנ בלז אכצעהן
פ׳ןצל».-. לןןצט־/ןל־ ריך בלז צומגקמןהן מלר

 צ־ קװארטלר א אויף וא; צרלמןר זיך איך קלייכ
к נ^רפאלק-שטרלט אױף מלש־״ןש נימןר.

ך איז  האט ,שװלנן־דכטלמלר א איהמןר מאן ק
 מאכט מ>ןן װאו פאכרלק״ א אױף ג^איגייט יאהר פינף

מןקר^מןן... שװלנחוכט דל דאױט האט און פארב״
עי נעװק איז ?ןש צ ג^ראיי־נ־ נאך .קיק^ץ צו א

 אײנמן- דך זלצט «לט, יאהר דרײשלג ארום טאן״ ג?ך
 רורכ׳ן אונטוטהלג ארױם קוקט אישטול״ אױף הױקללרט
 5«זוינ; און בר^נ^נדלנע נרוישןן, אויג^ן דל .פןןנשט/ןר

.רחמנית׳דיג^ .  איענעפאל^נ^ מיט טױט״ פנים דעי .
 דל ;יבערר^ל ישלטןןי ישװארץ״ אישפיצלג םלט באקק״

 קנאפ גרױםןןן א מלט צײנגןרארט״ לאנג״ דלן״ האל»
ל םאם^ן גיים  /ןר בה־ט מארר־׳ל. רער אונטער גארג̂־

̂ר זלך ט3הוי צ־שלוננ״ צי אנ׳^טהץם״ בײמ ק;אפ ר־
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 איהם ניי קרלמלן אוימןן רל צו־אכ״ אין ארױף ־ג^רמןל
 צןןה־ רי אוים שצירןןט ןןר ;גױיםזן גרױם־;, «רױם דאן

ך, ? ט און מילך״ װל װיוסןן ג  »זוי ,ללפ^ן דל מלט מאכ
ט ציט מױל אין װ#לט איהם װי ן... ט ן װן נןן

׳שטוק?{, אמןזונחן אי! מלמןןס, טיין ״ איחןמן זײן
 טלעש^, ־שװארצן, מיט מללך, און בלוט ״ דלקןן א

 מלש פנלם, װייס דלק, ארונר״ םלט אויגןןן״ פײןךרעע
 ור׳ןלמן מלט ללפןן״ דלקץ מלט נזןזןןל, ׳;),פןןררלם א
שטןןכ?ןדלנ. ?טמײמןלט זל

 ק^« ,חמןר א װל יששוג, איבערן אתם גןןהט זל
זלצט ןטא]: ק־אנקןןן רןןם איהש״ מלט מאנדןןותןט

 זײן מלט קי־אנק ער מאכט דא ארט, זײן אויף ניט ?ך
 חיישך מיינןך, ,שללם־מזל ;איהם חפט ן א יליםטןין

.מײנןןד!״

 ג;ןלד אבנ־׳ןשפארט^ די אויף גזןלעבט האנען זי_י
 דאלאר פיער :אױ ארייננןןנוטןןן טיך אין ארבײט זײן פון
.גזןהאט ניט וײ ה$בןן קינחןר קיין װ$ך א

 מיר מלט זי וױןרט װאך דריט^ר קןר אויף שוין
 פאר רןןדט ת:ת׳ט;ן, מח נאהי׳ןנשןן א ןןהר אנאהןנטזן,

 ניט איהי איז ל?$ב?ןן ד$ם הארץ... ד$ם אױם מ:י
א... ח  זל לןןכען... וױל זי «נ׳אלמנה... װל >ןרג?;ר ני

 אוי פינף פולןן קיין נלט פרױ״ אױננןן נאי נאך א־ו
 נוט״ אזוי מלר צו והןרט װ. ז. א. י$הר צװאנצלנ

 טרינ־ ןןםזןן, װלל איך װאס טאג״ יןד^ן םיך פרןןגט
̂הט ;ק?ןן  זיך, דונםה׳ט בלאנקןןן, ז$ל כ־״ןט מײן ז־

 נאקןןטןן מיט םיר צו ארײנצוקוט^ן ניט ;־ך ש^המט
 מיט טיר אויף קיקט און ׳שלאף״ איך װןןן אר^־טם,

 אייך איך זא.ל װי אזױנע... מלט ,אויגןןן אזוימן
 בײ אױגק רל גןןוןןהן מ$ל א א־הר ה$ט — ? אבמאהל$

 זלך פאר דןןרזןהט זל װ$ ״ קאץ אױםגןהוננןןרטןןר אײן
?... אגןןשמאקןןן םןן בל

 נין איך װל חברה׳מאן, אזא פאר נקיציר״
̂ן דאמאלם  גןןװןן מלונן מיםןןם דאדגי׳ל דל איז ,נ־עיו

$ה.,. אנ־אטח׳זן  ,פ״רדארב^ן נעװ^ן גין איך מצי
 איה• מאן אונגללקללבןן דעם װןצןןן ,פ^רדארבען שר/ןקליך

.р; גןטהאן!,.,, אקלןהר ניט אפילן איך האב
ג־^קיאגען״ «חשד אונז אויף הפנים ה^ט



 אונז אױף קיקש .טריש און ישרלט אױף א־נז р ־הלט
 רןדש אן הוםט ,ממיש ה־נד צנ׳אױםנזןהונמןרטןך וױ

 ארום געהט ד ױןןן דאן״ נור אײם... ניט װארט קיין
 אין אק$מם נצקי;טןן אץ בריםט אג^בלויזטזןר מלש
 »זױ זאל זל איהר״ בײ ז־ך מןט אנװןןזןנהײט, מיין
.אתמגןןהן גיט .  ניט קזןן ןןר אחרפה, איז ;ןם .

. . . ן ר ן ז
 אטרוק־׳ןנ^ם מיש זיך ?;ר צװזוםש ד־^רבײ און

 5בי.יד? פלט אן זיך כאפט הוסט״ אין הוםט הי־שט;
 גרישט״ נךאנקןר זײן פאר הןןנד ארםגןראי&ןן

 ,איהר אויף ק־קט און ותןהטאג פון פ:ים דעם קרימט
.אױמ$ן אזוינןן מלט קיקט . .

ן פןךנןןםןן נלט קי«ן איך אוי. נ ן  ערןקלןכן י

:אױגען!...
̂ט־* מלש אזוי אריין נעהש זי אז מאל״ אםך  נאק־

 אוים־ מלט פארם^פןט א־הר צו צו ̂ר־ לױפט ארעמם״
ד, כאפש ,אױמןן .נןגלאצש^ ג  װאס ,פלששוך $ צי אנ

су ארויף װארפט א־ן הזןנד, דל אונט^ר זלך מאכט 
 פלליצןם, איהרע ארף הן:ד צלטןן־נרן מ;ש
 א־ר״- ביי זיך בןש אין ארןןמס״ איהקן אויף
,מןשלגקן, :מןנ א װי קלינגט װאם ,קול א מיט

 מלך מוט׳ש־׳ןםפו פארװאם יאהױ^ן... דל נלט מלױ ינןהמ
...? הויז!״. אין מ?;נש צפר^טדןך אזוי

с ב?ןת אין р ק־קט пу ישמ איהך אןיף 
 אױםנרטנ־ נלט גאר אײך су קןןן א־ך .אוי — אױג$

.«ןײ װל נ;-ן, . . !
 איהב אויף זל נןןהפט —!מיינןןר 'שללם-טןל

 כלר זאל ;р מורא האסט п ,מײנןך הושך ״ שרײ$
р הרע עין קײן р; ? ,דלר !רוקא ״ װקא אט״ אט 

 אונ־ מײן בלזט ת פנר! ,פלאץ להכע־ם! צז אויף
.גללק . . ! р р; כןםשן ממנןן »װןקגןגןבןן אץ־ האנ 

.ייאהר-^ן . . !
 װארפט זיך, פון אי איהם זל 'טטופט ר־׳ןרניי

 צי־ג^יעקט, א־הר האט ?ך װאס מלט ארןנטןר, זיך פו|
:קריל אױפן יאם־^רט און פלם רל מיט טיי^ט

!ל^גןןן װ־ל איך !'שטא־ארב !'שטא-ארב —
.קב־ אין מןנראנען גיט אל^ײ^ױנ« דך וױל אץ־ . . !

2
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איהש״ אױף איאט^ר מלש אזוי ־שרײט אז און
̂ר כאפש р מלט אן זיך ; р קראנקןןר־ זיין פאר ה^נד 

 קנאפ מלש׳ן האלז שטרויןןנ׳ןם זיין אוים צלהט ברוםש״
לש ג^רנ^ל״ נײם  שפלצלג״׳ןן גאנצ$ זײן מיט זיך טרנום̂־

а און קנלע דלמן און קעױפ;זר р а в р טלט• ארױש 
 קײן מ?{הר, נלש אין חיה!״ וױלדע ,חיה, אקר^כץ:

 צונויף• זיך ררעהט זיך״ צוהוסט !מ^הר נלש װ$רט אײן
 ז?ןצט: ,׳שטול צום צו ג;ןהט ,;ל בײג א וױ ״ דרייןןן אין
а ארײן מןהמט זץ־, р אין קאפ р р קוקט אין הןןנד 

 1או ל?ן5פלנט/ אײן אין פאדלאג^ דל אויף לאנג לאנג,
;'ש^פטש^ט
!נאך איך ל^־ג װאש מלר, איז װעה אױ״ —

а אזוינ^ נאך םאל אםך р р а אוין^ איך ק־יג
 גײ איהר איך ז§ג דאן רחמנות: װל אזוי сугу איהם

 ״ מוששען גלט אזוי אירם דארף זל אז צלמער״ א־ן מלױ
 זל לאזט .קאפטעטישקןן א אין אתמנזןהן דאך קןןן זל אז

 מלר אתט אתם זלך כאפט װײטןך״ יטקןן גלט םלר
р* מיט гг נאקןטע ?а п рמלר צו צו ז־ך דריקש ״ 
:שןןפטש־^ט און ,טײפןןל אנ־אטת׳ןןר װל

ניכי^ד״ ׳ גיכער שטאױפען זאל ?ך װלל״ איך —
̂ר הןןרםש? דו  ,געז־נד בין איך אונגללק! מיין אין ;

 לןן- װיל איך ללעב^ן... הי״ים לןןנק״ װ־ל איך ױנג״
ב$... דאם מיר פןך׳םם׳ט ?ך ןנא בען  בין איך ל?ן
̂בי׳נן זץ־ װ־לט םלר װאש שולרלג, נלש  ללעכ^ן... א?ן ל־

 גליקליך״ מלר מלט דאך בלזט ת «ןנוג! ״ גענינ אנ^ר
. ? איא ״ אויך מלך דאך ל*עבםש п ? אמה ניט . .

т אוינ$ א־דרע און р  |р р з,-,קאץ א ביי װל ״ 
р[ אטה^ם איהר א־ן אמויו, מלש דף שפיעלט ;ל 

 אין ללעגט אכייש־ף פנים. ד^ם מ;ד כראט און גרלט
р איהרןן אין אטה^ם, א־הר с!־;:р п אין או; אױגען 
װיל!.., זל װאם מ־ר צהוטמלט זל און גאנצ^ן. אין איהר

р איז צימ^ר מײן р  ] р р|, שלאף- איהר 
ר. ן פלי^נט צלמ̂־ פראנט״רױם... אין 'שלאפ̂־

 ^פעם איך >־р נאכט מלט׳ן אין מאל אײן און
̂רױיש א ־שלאף-צלמעד איהר פי־ן  קװ־- ^רישטלקט א ,ג־

ש$, р פון םקרלפען א ט р פ^רש^יק־ א און אכרלפי׳ןן 
а פון אויף ז־ך הױנ איך הושש. טןןן р ה״רי אין 
. זיך »
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а ̂ם ,ק־נד « פון ,איך הןך געװי״ין *טטלל . .
.הוםט׳ן; а פון ־ן4ם־’איב^רג^ר װןױט גןןװי״ין דאש

 װ?ל איך — קול איהר איך ד,?ך —!אוױןק —
.חןרװןןרגק דיך . . .אױ ! . .  װלד?י איך דןןרהןןר—!

 < ?ןפ־׳ןם פין קלאפ ישטארק^ א אוי שטלם גייןןן איהר
מיך!״ טויט ,״טללרקךלן :מןישרי״י פערשטלקטןן а א־ן

קראנ־ קןף ןעה, איך ;ארײן אהין לױף איך —
 ללעגט אונט^רקלײדןןר װייםע “א איהר^ר מאן $ריק

 אױף צלטערט און ג^ט אין אײנג^יראנ^ן פ;ים טיט׳ן
 האר״ צולאזןנ^ מלט ױ .פלי״יצעס 'שפלצלמן זײנןן טלט
 אויםג^גלאצטן, מלט פנים, נלאט־^נױנ ארױט, מלט

 פון הןןנר כייד^ מלט איהם 'שטופט ,אויגען ברעמןנדימי
 מלט ש^פטשי^ט און צ^הנ^ר דל מלט ישציר^ט ,מלט
:נלפט

דךישטלקען! רלך וה$ל איך ״ זאראזע !אוױןק —
ײ$ צו $ן זל הי״יגט םיך״ דער^ר״־נדלג און שי

♦ יאמ?;ר א מלט
 איהם װןןל איך !דאנען פון צו א־הם נזןהם

צדן!.. ,פוי ןלך... ה$ט איהם װ$ש טמית׳ן, צי ♦ ז
 אתנט^ר ישפופ אזא איהם וי טהוט ר^רבײ און

 בלײבט און פארלאגע אױפ׳ן פאלט אז ״а^э פון
 אױגי,זן אויסנ/ןגל$צטןן װײט פלט זײט א אויף ללעמןן

איהר. אויף צןיהמןר װײם־׳ן אוישמןעצלרןןמןן פלט און
 טרו- а ארוים אירט בײ זיך רייםט —!א־א-אך —

 אױף זיך הויגט ,זיך צוהוםט ״ בתםט פון כר־פ קןןנןי
 גיידןן מלט בחםט חןר פאר אן זיך כאפט פאדלאגןי, פון

 אוים זןהט און אכײגןןל, װי ״ צונױף זיך דרעהט (^ר’ה
 ישפל־ ,דארןן זײן מלט אינט^־קלליחןר װיישזן זױנזן אין

.װןלט יענןר פון מת а װל ,גוף צלנןן
 אוימןן גרויםע מלט אן םיך ןןי קיקט פליצים

̂ר כיי האנד א,ײן דאלטלינדע אין  ]5 ןןך װײזט ,ברוםט ד-
 אדוים״ כקרלפ׳ןט און מלר אויף צװעטןך ד׳-ר מלט
^: װל «זי

ג־/לזונד״ איז גוט! גוט! ^ר! ^ר״ ?{י׳ —
 טורא״ ניט מןן האט גאט פאי !קראגק גי; איך
̂ן ש^הטט ליי&ןן פעי  איך נוט״ מט, נלש!... זיך ט־
ן ניט מןןהר דלר װןןל .'שטזןר̂י . בלוט מיין פער אנ^ר .

• I
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.בײרען «ייך מיט אבר^כענןן נאט זיך והןט . . ! 
 מיט ארױם ?ןר קקןכצט — !טב־כ־שפה ! מכ»כ-ב־'שזה

ר!...—שיפ?ןן א מז ר!.., ט מז אטאין דא אין ןןם מ  צנ
.זיך ה־ט רא״ איז ןןם ^ל,:ן,דיל . . !

 פון ארױם ?־ר לויפט װ^דטןןר דאדני^ דל מיט און
של^ף-־צלםלןר.

הם... נאך לױפ$ ורל איך אײן, פאלט מ:ר אי
̂ם זלך מיט וױל ער אז אן... ?לפ ה  װארפט אנ־׳ןר ד ט
 זלך דריקט און מלך קושט האלז״ אויפ׳ן ארױף םלר ױך
 מןפרײ?;; ןלך איך װזןל ורןן ,״גװאליד :װײנט און , מ־ר צו
.איהם פון . . !

 אזן מלר צו זיך דריקט זל ומןו ,דאן גראד א־ן
 שטעהן בלײיט ,ארײן װיו־ןך г; קומט מיך״ קױטט

 װייט אוימןן דל מלט טלר, בײם אראײננענראנענ;יר װי
הר נאך צונױף זיך קארט־שןןט ,אפ^ן  שרןןק םלט מ̂־

 פאר ת;רד,זה; װאלט .װל אק־ראט״ פנים, אויפ׳ן
. ד;ןט מלט הכות מלאך תןם אױג$ •זיינןן . ף. ל ח

 זי אר־^מם״ איהױ?} פון רלש א זלך טהו איך
 נאק^־טע כיט ,צוק^כט׳ן א ,װללר?$ א אויף ׳שפרלננט

 איהם אױף װארף א זיך טהוט און ארי״למס און פיש
̂שרלי הײדןרלמןן ,בײזען א ט;ט :גי

̂ל איך !פגר !צײ^ק טןןן!.,. דלך װ־ טוי
 זיך ?ןר טהוט אינ^רװארטןןט, ג^ר רא״ און

 ?;ס כהוט ,"שלאף-צלמןןר פון פןןנשט^ר צום װארף א
^ן ־ ך, צד ק-־ם איך אײףןך און אמןרוייש מלט אנ׳  ז
 גע־ 'שפלצל̂נ װײם׳ן, זיין אויג^ן מײמן פ?ןרבײ פללהט

 דןןר אין פענםטןך דורכ׳ן פ^רשװלנדןיט און ישטאלט
ט,,, ד?ןר פון פלנסט^רנליש כ א  ?יטא׳ש פ;נפט$ פון נ

.אהנטײרמ-װארפ^ זלך ?ך האט . !
פןיר־ האט און מןװ^רע; אני־ג־װ־גזין איז םלןמאן

לט ̂־ם •טט̂י  ,יששן מיין ביי ה^נד. בי״י̂ד מלט פנים ד
 האט שטאק. ז־^לנען דןןם אויף מלר מיט װאוינט װאם

 טרײש^ל א דך האט םי״ימאן .גןשהא] מיאקזן א קאץ דל
 און פ;ים פון ד^נד דל אראננ־^נאפט האט ,געטהאן

 צושראקןנןן גרויםן״ מלט »תטגןקיקט זלך ־אט
.אױגען . .

*
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 אץ ישכן מיין ביי נאץ דל טיאקעט ד$ם —
̂רי .מןזאגט אץ־ האכ—צלמ

ך האט—נןרױןז אזױ בלן איך —  ארויםגע- ן
̂ר זײט ,נ?רװ*ז אזױ—*םטאמ^לט ײט... יללנ  אפט צ

ל... זײן הןןר אץ־ או מיר, דך ךאכט  ד,־ה איך אז קו
 זײי אונטןרקלײךי^ר... וויישן דל אין גיף עפלצלגק זיין

 עטײנןד דל אויף »טײךבלוט אין ק^פ צדישטןטןןרםןןן
.אנ פו; . , ו ש.  איך קןן דאן װאי*ט, װלנד ײרך עז ןא

.ג?־פע<ן ניט $רט קײן גאר ,  דאן״ זלך תבט מלי־ .
. ?ןר, נור יאמןךט״ וױנד ד,יר ניט אז . ר.  וױ״ים איך ע

 מיר אי־^ר ? אנ׳אגעיגלויבןן דאס אין אפשר—נלט
 טאל א ז§ל אץ־ װען אז ,צײט יןןנלןר זײט ,זיך דוכט

. זיין האבי׳ןן איך װןל האפעי״ חהונה ף.. םי
 מײמן פאר אוי נ״װאר^ן אנישוױגעי איז ןך

 אונגללקליכער יןןנןר ג?ןטר$ג$ אױך זיך האט אויג^ן
̂ם מיט  ״ קלײקןד אונטןןר װײסלן דל אין גוף 'שפלצלגע׳ ד־
 ישט/זק איהם זזןה איך ,גזיראנט זיך ה$ט טלר און
נדלנ בליגןל, א װל ,צונויפג^דרי״יט^ן א  םלןמ- אויף קוק̂־

 אויפ- מלט און אױגזןן אויםנ?;;לאצט?$ ,גרויםן םלט מלן
.צןןהנןר װײםןל שצלרזןט^ . .

נױ־י^וק, ,בו?קל:ן

/



♦ פאגראם דער т : т ^ •••
׳מ;װ:דט^ט( פ*לק לײרןנרעי )מײ,׳

. .  איויפץ ארױפנעקרא^ץ אל?ג זענען מלר .
о л 'й: משה־הלרש שכן אװזער איך׳ т л מלמד, 

 טאכטןיר זײן און איד, יאהרלגער ־ זלבעצלג אניאלטער
 פאר־ גרויםע א אלט, יאהר צװאנצלג און צװלל ד,לנדעלע,

עופהילע. אנדערטהאלבען־יאהרע^ איהר מ;ט שזיין,
אפױקאז־ אפרײנד, מללנער שלמד״ מאן, איהר

 ך>ר צו געהערט האט מאגאױן, אגרויםען אין טשלק
 געשלאגען איצט זלןז האט און ״זגילבםטשוץ״ הברה
 האט פאגראם דער װאו גאם, צװללטער ד^ר יף1א דארט

 מיך אייןירלאזענדלנ כולעאנעם, דל מלט גןיבושעװןיט,
 און קלנד און פר;ײ זללן בעשלצען צו ארעװאלװער, טלט
ען... װעט טען ומין שװער, דין פ אד ד

 ד^ר איצןג גןגל^גןגן שױן זענ^ן נוידןם אליפין
 זלין נאס, צװללט^ר דןר פון אבעל־הנית זױין־ה^־נדלער,

 הנהיקע, אין מלרקע טעכטיגר צװלל דינע אלן מלרקע זױינ
 אנלה-אמללתל- אלט, צװאנצלג איאהר ערשטע דל

 דין געדארםט האט ארום הדשיפ צװלל אין װעמןלן .בלל
אלט. זלבלגצעהן איאהר צװללטע דל און זזתונד״

 דל הלנטער פערשטעקט געלןגגען זןינען אלןג זלל
 האל־ מצה פשה פלעגט מען װעלכע אין קערב, נרויסע

 ,טרליערלגע מלט נפשות, טויטע געועםען זענען טען,
р^ מלט פנלמיער, צוטראי־ענע л אין פערצגוללפלוני און 

 צו־ זלןי האבןגן פער׳משפטיע, יט1ט צום װל או־יגען, דל
п צי געהערט л ג?יטראג?יץ זלןי האט װאש טומעל, װללטען 

.גאש צווללטעד רл םרן . .
הלנ־ זיי, נעבען מימןצט אריך זלך האיען מלר

 עלפהילע ־־л מלט הלנד^י קערב, גדוייםע דל טער
 משה־הץ־ש אלטער ,־л א־ן כללפענדלג, הענד, דל אױף

.זלגצענדיי
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 2איצ? צ>גן5שלי פןגרשטלקטןנן א מלט אב זיך רופט
:װייףהןנךלןיר ?יר7

 איןי הא? איהד, זאגט װאפ משה־הלרש, ר׳ גי,
 גאר מעהר איןז־אישלין הז־יז, קײן מןיהר נלט שױן האי
 אפילו מימאנט, הרוב זלל האבגין אלעש ו נלט נאר נלט,
 נלט מלר זײ האמגן זיך, מגהאלטןגן צו ידןגם1ב ימללן

,אוי - ?גר קרןיכצעט - ? װאם פאר :■איבערנעלאזען
װאם?! פאר

 צװוללנט עם, קגרהערט מלרקע װללב זי_ין או און
 טאצ־י ?גלטגגר.?ג איהר פאלט רהמנותידע, יך1א זלןד ־זל

האלן: אויפץ נלללקק .טיגר
פלנםטע־ ם־ו״א — זל וױלנט - טאכטער מללן י,1א -

 התונה־קלללדער די_ינע פון נעבאןי! האםט, ח מזל ,ױ>ן
און װאונד :אימגתעלאזגגן נלט זצר קללן זלל ־האמגן

 חתוטר,! די_ין איז ארום הדשים צװלל אין מלר. אױ .װעה
 גןןי־« דלר האט התן דללן װאס דײנע, מתנ.ת טהײערע דל

צוגענומלגןי רצחים ױ האבען ג^בען,
 אזו־י װללנט װללנען, צ־ א;ײןי בלללקע אן הויבט

הזגרענ־־ צובראיען װןגרט הארץ דאם אז ;דהמנלתידלג,
.דלג . אן הליבט הנה שװ,עםטער אינגערע איהר אוין .

כללפען. צו או־יןי
 נלדערלג אראב לאזט משה־הלרש אלטןיר דער

 צו מאנט באח־, װללטגגן ירללטען זײן אויף קאפ :ו־עם
 אן ער הליבט ללפען צלט?גרל>נדלג?ג מלט און אוינען ש־ל
 ל,1ק יןייראכגינליפ א מלט שטלל, חגר אין זאגען יצו

:^הילים
 װערטיגר הױױי-מללנלג בינה ה׳, האוינה ״אמרי

.י םלירנעהם קלאניגן מללנע גאטונװ, אד״ &;ירנעהפ, .
צו־ ולןי גלסט ל1ק מיבראמינער אלטער, זײן און

 אנצען און קױלכצען פלערצװײפעלטען דיגמ מלט .־ניױף
אוןװללמגן טללפק רהמנלתידלגען דעם מלט איצלגן &ון

טעכטער. און וױיב זללן &ון
נרוםט, דעד ילל עלפה׳לע דער מלט זלצט הלנדלגלע

שעפ־ און הערעלעןז גאלדענע דל איהר גלעט ׳זל ־זללגט
דאו־ט שטעלט טאטגל דײן מללמן, ״עויפהילע טשליט:

אונז איבער זאל גאט םישת. אין לעבען זי_ין ■אײן
אלמנה קללן זאל קלנד, מללן' איןי, ;האנען רהמנלת .בללד^ן
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>יתוימהיאג חי־-קללן און בלילבען נלט ! .
 איהרן״יי איבער טרערען זלןי קטקלען דעפ נעת אין

 קלנד־פ יס5י1א פאלי׳יץ א־ן זלןז־ קײקלעץ יאקען, טזליהנע?
• • • קןןפןגלןג

ח־ויםןגן־ פרן זיך־ ךערהערט צי.יט דלל;;ר אין און
 יע־ וױלהיר א נאכדעפ באלד און םײפען מוראיױג א

 דלנ^, אי גראמג, אי קיולרת, הונחגרטןגר פון טומעל
.געלאף שומגרען א פון און . .

 הערטי מען שטלל... גלליןי װערט נויידעם אוייפ׳ן
 פהד. א אןאנ׳אימה, כאפט אלעמען צווױעען... א;־יף
.צרנז־יף זלןז קארטשעט מען .  װאלט ארנז פון יעדערןיר .
 ״ קאין גאר ױערען, קלענער װעלען צײט דלזעיר אין

 ב?י־- נלט איל װער^ן, כאטש אשטוייבעלע קללין, זעהר
. פיין זײן צ,י מןגרקטי . ע. ענ  קרקלין נאר א;ײגען דל י

 גלע־ א,ין גרעםערע פרלהיגר, װל גרעסגגרע יעדען בײ
 אליםער■ אליגען, אלע דלזע און .שחןק פון ז?$רנע

 פוינקט״ אײן אין קרקליץ משה־הירשיעפ, אלטען דעם
 בןגלויכ״־ איז װאפ בלדעם, פ,ין אױיננאנג אפענעם צום
.טאג פון שילן דעפ מלט מןגן . .

אויפמן־־■ אליןי האט משה־דלרש אלטגיר דער אפללו
 האט־ אין אנשװלגעןגעװאחגן איז זא;?ין, צו תהלללם הערט

 דאםוױיםןי אויף קאפ דגים אראיג?גלאזען נלדעדלנעד נאןי
.בארד

׳טרעק־־ װללדער׳ װ^תן דרו־ימעץ אין קולות דל און
הל ללכןןר. הל- או- א- או- א- הל- :הל-  זלך טדאגט - :

 װא;ײ?ין א־ן ױטשען דאם װי געפללד^ר, ךעד דארט פון
 צײ זוכען װאם היות, צױושעטןג װללדגי, הרנדערטע פון

הל - װעמען פל.ירצרק?יץ הל- או- א- או- א- הל- הל-
אײנדרוק, אזא אונז אליף מאכען ת1ל1ק דלזע און

 מהנה אגרוייםער טיט אלללן המוי־ז מלאך דעד וױ אזוי
 װאלטען גיהנים, פון זלך יסגעדלםעץ1אר רוהות, און שדים

 הלפים שארםע מלט יאםען דל איבער ?יטראגעץ !.י זלך
.לעבענם.. אידלשע זוכענדלג הענד, בלוטלמן דל אין

 העדעלמלט ?-שעפטשעט שלמה מלין א־ז ■װאו -
 קלנד׳ס צום שטערן מלטץ צל זלף דרלקט ללפעץ״ ילאםע

 זל שרײט בעהערשען, זלןל ױטיקענענדײ און, קעפעליג
1 ל1ק אויפין או־ס
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 איהם מעץ האט אפשר ט?!כאט ער לעבט צל -
 דײן מי.ינם, קלנד מיעס, קלנד אלי, דער־הרג/עט? דארט
װערען! משוגע הללנט װעט מאמןי

 קליטעל׳ג קלנדיפ צוש שטערען איהר דרלקט זל און
ק;־ל. אויפ׳ן םערצוױלפלגלט װללנט און

 אן זל כאפט קול׳ או־יס׳ן זלך צװוללנט זל אז און
 שעפ־■ און אינגאנצלין זלף טרללסעלט ,אניאתים פאר איצע

:טשעט
שא, - שא ש-  ז.'ל הלנדעלע. נלט, װללנט י ש-

. * דןןרהןנדןגן וױגלען .
,פלישתיפ״ עם נפשל געזאגט:״תטות האט ?יר -

 מלרי איז װ.עה א,ין װאונד שטארמין, אװעק אױ ?גר
.העכער נאןד זל װללנט . .

 קאפ זי_ץ או־יף ה׳ױבט משה־הלרש אלטער דער
 אקעהר זלןז טהוט בארד, ברללטל׳גן וױיסען, דגים פון
 טרע־ מלט זאגט א־ן פלללצע פארין זל גלעט איהר, צו

;ל1ק געבראכל׳ננעם זי_יץ אין רען
 נטהלן האי קלנד, מללן נאט, אין נטהלן האי -

אט:. אין .נ
 ארללן דא פאלט - קרוינעלע-הארצעלןי ׳י1א -

 אויף מלדקע-הערט קול אין געבעט פערשטלקט מיט
 אהער נאך קןינען דןירהעדען, נאף קענען זלל װללנען. צו

 נאןד ױיט איהר טעכטער, צוולל דא האב איך קוכמגן.
 שוץ זלל האיען גאם אונזער אױף פד;־י. איונגע אויןל

.מללדל׳גך א־דלשע עטללכע פגיראונגליקט . . :
 רללסט איהר בלל א.ין צאפעל א זלןי טר״יט בלללקע

 דערשטיקט זל װאס יאטער, הלםטןגרלשער א ארויס זלך
 איז עם ללפען. צונויפגעדרלקטע פעםט צוױשען באלד

.זל םערםאלגט זל, מוטשעט געדאנק דלזער אז קי׳ינטלג, . .
 פנים פלט׳ן צו פאלט הנה שװעםטער איניערע איהר

םערשטלקט. כללפעט א,ין אקםעל מאמזים איהד צו
 אהנטער װלדער לאוט משה־הלרש אלטןיר ד?יר

 אן הױבט א,ין קאפ אלטען זללן נלדערלג זעהר נלדערלג,
 נעבראנענעפ א מלט שטלל, תהילים זאגנין צו װלדער

.קיול
 װללחי דל זלןי דערהערען צללט דלזער אין און

־ הויד ארנזגיר נעבען זלןי דאכט נאהןגנטי, זעהר קוללת
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 און :הל-הל-אי-־-או-א-או-הל-הו :זיןי זלל ׳טרא־לין
.שויבק ציבראכענע פון בראזג א באלד .  נרןיכען א .

.אייהננש. פין אקלאפלגן מעבעל, פון  פ־ן אפאללין .
 נאך א,ין טראט־אר שטללנעתעפ אױפין זאכןגן שלוןגתי

או. ■$װללד?יד א- או- א- הל- ל-  א פללצלם דאן, און ה
 מישרלל, א פװיענצלמער, א פון מגשדלל .פערצוױיפעלטער

 רא־-א-טע-ןלװע-לגט :פלגרשטלקט באלד װערט ,וזאש
 קגרקןגנןגן מלר פערשטללנערטע, װל בלללמגן מלר

 ראזע ,אמללחגל שכניפ אונזער איז דאם ל.1ק דעם
 גע־־ ,לןיהרערלן א מללחגל, גןגבללדעטןג א הײםים. אנרהם
 נגי״ קגר װאסי םערשטעה^ן, מלר אױמנאזױם. .ענדלגט

נל,ידללטל>ט. ארנגללקאפגיר דער פון שרלל
 מלט אכאפ זלןי טהוט אקװלטש, טהוט בלללקע

 יף1א קרקט ארעמם, מאמגיס איהר פאר הזינד בללדע
 מו־יל דאם עפזינט אלימגן, גלעמנרנןי נרויפע מלט איהר

 ברעכט דאן אטהעם. דער אויש איהר פעהלט עס און
 לאיט, און װללנט געווללן, אהלםטןירלשען איין א;ײם זל

 ”ןל קארטשעט הענד, מאטליפ דלער אן זלך קלאמערט־
 קלגרפער. גאנצלגן מלטץ זלןי װארפט און זלןי, דרעהט ארן

 א מלט יך1א איהר, נאןי שװעםטלגר אינגערלג איהר
נןגװללן. הלםטל׳ירלשלגן
,האלז אין םפאזמעש א;ײןי פלהלט אלללן מלרקלג

ט אז פלהלט, א ט-  װל ארויםפלאצען, אויןײ זל װ?גט א
 קרעפ־ אלןי מלט איליר זלןי מגהערשט טעכטער, איהחג

אפ און, טען  שעפ־ בחםט, ציש בלללקלי׳ן נןגטהאן אנ
קערפער: גאנצען מלט,ן צלטערענדלג זל, טשגיט

אונגללקלילןי. נלט זלך מאןי נלט, װללן שטלל, שטלל,
!דערהעחגן קענען זלל

קו־ל, איהר פל׳גרשטלקען צו בלללקע זלף םטארלגט
 עופה׳לןג אקלללן װל ברושט, מאטלגפ דער צו זלןי דדלקט

זלןי. שטלקט און זלןי, שטלקט א,יץ
 מלט־ן מגװארפען זלןי האט הנה שװעםט^ד איהר

 זלך פטארעט און ארויף תקען מיט׳ן דריעח־, צר פנים
לןיל. איהר חירשטלקען צ־ א־לי

 מלט אצומלשטער, זלצט איצע טאטע זללער
 קילאק זללן שטאפט אלן זלל, אויף אלי־ןון אויםגעגלאצטע

קולאק דלהגן מלט אז קענטלי, ארללן. ט״־יל אין זלןי ש,י



 כ־זך־ מויל דליש טןי־טער זללנןג׳ מגװאלט ער ־זואלט
■ ^טפאחין.

 דל זל־ צושרללט חגדלנען מלטען אין דא א-ן
עיופה׳לע.
ט—:פלירלארלגן ז^נגין מלר אןי, - ^ ט פ ^ ט ' 

הלןנד. דל בר?יכט און *טר?גק מלט מלרקלי
ט - מז־יל דעם איהר פל׳גרשטאפט - טןי  ^פטי

 הלגנר איהם װאדפט עש און טויט. דער װל בלללןי איצע,
פלש. און

 ארום זלןד קוקט אצאפגיל, זלןי טהוט הלנדעלע
 דרלקט אליגען, צושראקןגמי גרויש^, מלט אלעטל׳ין יף1א
 ;אײנצושטללגין זל זלןי פטארעװעט זלןי, צל עלפה׳לע דל

.ה^יכ^ר העכער, שרללט אמיר קלנד דאש
- - או א- - או א- ל- ה ל- !הל-הל ה : -  ךערהערט י

 װללדער׳ “נא מאל דאש מהילים־געשרלל, דער װלחיר יזלך
 פללפען א פון יענלללט נעהל׳ינטער, נאןז יטרןיקללכלגר, נאןי
 װלנד, שטארקען א פון װל יןגן,1װא לאנגען לאנגען, א און
 פענשטער צובראנענע פון קללננען און נראזגען א פון און
»טוימגן. אלן

 קירטדונקק װןגרט עלפה־לע ד?גר פון שרללןלן דאש
מהיללם־־לופללדעד. ארומלגעץ ד?גם אין

 הנה׳ץ מלט נלללקע גרלגשער. װיגרט שרעק דער
 צו» זלצען אװלנקעלןן, אין פןיררוקט לניצט זלןל־ דאיןין

 ארללנגאנג אפלינעש חגש אויף קוקען !ױפגליקארטשעט,
 ללכטלנע דל ארללן קויקט עש װל׳ילכען אין ילידגים, פון
 דגים דערהערןגן זלל בעת טעפ^י^ײ1 צושראקענע װל ז,ין,

 װארפט עש און ומילף, ־טא־ל׳י א פון וראלײנין גאהענטען
• צאהן א אן אצאהן זלל

 ערםד,־ל?ג שרללענדלמנ דל ארױשמיכאפט האט מלרקע
 א-הרני אויף זל שאקלילט הענד, דל םון הלנדלען נלל

 װארט קללן נלט רןגדט פיירצװללםלונו., מלן א מלט אויעמש
 דעש א;ײף אלײגען אוישנליגלאצטע מלט יןי1א קוקט און

 אנ־■ װערט קלנד דאש בוייחגש. פון ארללנגאנג יאפענעם
.שװלנלגן

 בללדע אץ קאפ איהד ארללנמינומען האט הלנדעלע
 ללנקפ ללנקש, און ו/עכטש איהם מלט שאקעלט ־הגגנד,

לטןיפטשעט: און רןגכטש :און
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 מילן־ הרג/ינןין, מימהט איהם האט מלגן גאטענױ, -
נלטא. נאןי אױ ?יר אז שלמה׳ן,

 קאפ דעש נא־ האלט משה־הלו־ש אלטעד דער
 קיר אין זאגט א,ין בארר וױישען זללן אויף אראבגעלאזען

תהילים. הים שטלל
 א־ן קאפ דעיט מלט זלןי שאקעלט ער איצ?ג? אוןי

 גרלג־ דא הלגנר, דל מלט אריללט קערפ^יר, נאנצען מלטין
 אין זלל אליפהלייענדלג דא םןגרצװללפלגלט, זלל פענדלג

 מלט מלטגעבלגט, ארויף, דללאדאױעס מלט דןיך דער
 מלט צלטערגינדלג און אלײען דל מלט גלאצענדלג תהנונים,

 בערדעל. שלטער געל, דער מלט און ללפען וױיםע דל
 און־ װאקסט און ױאקפט געי׳ללדער װללדער חיר א־ן
 דאכט־ א־נז מלרא. אונזער שרעק, אונזער איהם מלט
 כ-רן אטהלעם הללםען דעם שלין הע־ליי מלר אז זלןי,

מהנללש. בללט אידלשל^ מלט אננעישנוריטע דל
—:פרללהילט נלגיענטשטע דל דלר אין ״אט -

.איןי טראכט .  קאנםטל־ רלםלשלג דל דלר איז אט .
׳״ טוציע

פיעל,. יף1א זלןל איןל־ חגרמאהן זזעהטאג מלט און
 הנריס טןגכפער, און זלהן ױנמנ אידלשע פלעל זעהר

 בלל אײן־אײ:צלג;,$ זלל פ,ין מאנצע מללנע, הבױטעם און
 װאס קאפ, אין אױג אײנצלגע דאפ עלטערען, זללערןג
 לנגןי זילעיױו נלוט, ױננ זללער אװעקמגגעבק האבק

 דל אט פאר ״פרללהללט,״ דאזלנל׳י דל אט פאר לענענם
י ״קאנסטלטוצלע״ דאזלנלי

 פ,יץ »ש,ײע װער איף געדאכט, ןלןז האט מלר אוי,
.פגירצװללםלןג

א י הל-הל-א-הו א- או- א- הל  ׳י דער - ן הל-
 אליפין אינז גלל נןיפללדער װללהגר דער װלרער ולןי הערט
 מענל>ל פ,-ן אבהיפען מלר דערהעױין גלללןי און הליף,

 פײנסטער,. אין געשלר פון אבראוגען שטוב, אונזער אין
 בוידעפ רער אז שטוב, אימירץ שפרלננןין און לױפען א

 א און .זלך טרללםלק אוני אינער דאןי דעם מלט
 אגע■־ און אפללפלגרלל ,נעלעבטער װללדליר שינלריןיר,

: שרלל
 דל או־יף )זוך ר זשלדאװ פאשלקאי־קא ״ךןיי, -

!(.אידעז
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 װענד ,פלפטאלעיט דעם מלט אויף שפרלנ־ איף
 מגה־ сущ זלל הילס און פרומגן און אידען דל צו -זלך

זלןי. פלןרטללדלגען צו הענד, דל אץ ׳מלגן
 אני־־ מיט טױט, דער װל בלללןי איצע, אנער

 קען אועען, גלעולירנע נרױםע, מלט און מ־ויל אפענעפ
 מלר װללזט ארט, פ,ין בען1יפד,1א נלט שרעק פ,ין ׳זלף

 אדויש לאזט און טעכטלי־ וללנע ײף1א הענד דל שלט
 װלל־ פערשטלקטע דאפ װל ת,1ל1ק אזלינלג וױגרטל־גד אד,ן
קלנ־ הללפלאזען א פון מןן

 האבען הנהיקע, אלן בלללקע זללנע, טלגכעטר דל
 דרל־ האלו, ארום אנקגחג דל איעע אתמגעכאפט זלף
 װלנקןנלןן״ זלמיר אין פערשטעקט טלעפער, נאןי זלןי קןין

אקםלען. דל מלט אליף צלטלירגין :א,ין
ד,לנ־־ פר,׳ל?ג1ע דל מיטהאן אװארף האט מלרקע

 האנד, מי.ין געטהאן אכאפ האט שלים, איױפץ חילען
שטאמלען: א,ין קוישלגן זל מ״ינלמען

כלה. א ?ילט?גרע דל טעכטלגר. מללנלג ראטליומיט
ל| :יאלד ת :ה

צוטומעלט. װער איןי
- איןי שרלל - הלזנר דל אין ליפליפ נעהמט -

 זללט איהר איצע, ר י לעײענם א״ערןג פערטהללדלגט
אמאנםנלל' עפעם דאןי

 װללמגן-ראטןגװע צ־ מלרקע אן הוינט איצע, -
טעכטער: דללמי

שטל־ פםהידלמיד חיר פון ארלים כאפט זל א,ין
 אטלקאטש מצד״ איהר אין שטליםט נמ$ן װאם פע,
איהם. מלט זלןי מןװאפלגנט .און

 שאקעלט ארט, פ,ץ אליף אויף שפרלנגט איצלי
 ווללנט אילאט, װל זל־, 'טרללםלגלט פלם, דל א|יף יזלך

 זוכט א,ין װערטער אהן געװללץ פלירשטלקטען זללן מלט
 לגר דגגרהגהט זלך. בעװאכ־ענען צו װאם מלט זלןי, .ארום

 װאנ׳ מלט צו לויפט זל, ;נר כאפט קאלדר?י, :אניאלטע
 ארומ־עט־ ולצלגן װאם טןיכטער, זללנלג צ־ פלפ ׳קזגנדלשג

 גוט זלל דעקט קאלדריג, דל ארויף זלל אליף װארפט מען,
 צװלל דל כאפט ארויםןלגהן, נלט זלל זאל מען אז צו,

 אדועלו אלללן “זל זעצט זלל, םערשטןגלט קערב, גדויםלי
 גל׳ג־ שרעקללכען זללן מלט װללנט א־ן קערב דל מייען

װערטער. אהן זוללן
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דערזעל״■ אין כללפעט - ? שלמה מללן איז װאו -
 פעררוקט איצט זלןי האט װעלכע הלנדעלע, צילט בער
• וױנקעל אװײטןגן אץ הענד דל א־יף קלנד דעם מלט

 שחגיןללכיגר דלזער אין איז זלך, דאכט תהלג,
 שטעהטמלנדך ער משה־־הלרש. אלטער דער נור מלנרט

 מלט ת,1אב אלטע דל םון אײנער װל װאוקפ, נאנצלגן
 אפערקל^מ־ מלט בארד, וױיםען ברללטען, לאנגעץ, חגם
 ד,ענד בללחג מלט אל־קגן, צוג?גמאכטע מלט פנים, טען

т אין ינןגן1יפגעד,1א און צונויפגעלענט л זללמי און יך1ד״ 
שעפטשעץ. ןיפעם, ש^פטש^ן ללפען

 קרלכט מעץ װל מלר, דערה^רען צללט ױזער אין
 ארללננאנג צלם אװארף זלך ט־י איך בוידעם. אויפץ

:גןישרלל א מלט
̂ץ,-־ נלט זלף לאוט זלך, &$רטהללדלגט - אוייםקויילענ

ש׳גפעלעך: וױ
 —י אונזעריגאט נלל הללף בעט קלנד־ער, אידישלג -
 ר5װ,עלכ? קול, משה־הלרשים אלטען דעם זלןי חןרהערט

 דלו?גר אין דוהלג שיעקלוך י1אז חהלג, אזוי קללנגט
-מלגיט :זאגט תהילים, מלר מלט זאגט :

 בצרה-אד״ לעתות תעלים נרזןןוק, העמוד ה׳ למה
 פער־ - װללטענם פון שטעהפטו װאם פאר ,,גאטעניי
 וױימיר דל פאר בעױישטערונג פרומעד מלט ער טללטשט

̂ים  אונז פין זל^ פערבארגםטו װאש תהלללש-םאר ד
т אין л אצרה? פ־ן צללט

 אידען )הברד״ :טוטלקא ז>טלדל רעביאטא, היגײ -
 הללזע־־ עטללצע דערוױיל זלף־ דערהערען - о דא זענגיץ
נוידעם. איױפין קרלכל׳גן װאם ׳דל פון שטילמלין שכוריע רלגלי

או-הל—הל-הל -  אי זלל הל-הל:-ענטפערט—א-
 צ,י־ אן ולך הויבט װאם שפטרם, װללדער א אונטען פ,ין

 אל מלט םװלםטשען, און פליפען א מלט טראגען
 — בוידעם.-הל אליפין אזנז צו טאפטש^ן א,ין לױפען

הל“א—א—הל הל- ־ :י !'
 דעם םערטרלנקט געפללדער װללדער דלזגיר און

 תהילים, זאגט װעלכעד משה־הלרש״ן״ אלטען דעם פ,ין קו־ל
 און געדאנקעץ דל איב^רלגע -'ל<רל,יאי בײ פערטרלנקט

.גליםיהלען .  אין פערגללװערט איז נאר געדאנק אײן .
א־ין הרג׳?נןגך״ יאלד א־נז װ?גט ״מלגן ה:1מ ארנזער
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׳ ת,1נישמ אינזער^י אץ זלןז צאפעלט נאר :עפלהל ר י  ח

שרעק• עלטען5פערצװלל ון5 מיפלהל
 פניםיער װללדלי שכלריןי, עטללכע זלך מגװללמגן ןגם

 ארללננאנ■: אפ^נעפ חים אין׳ יערד צלפאטעלטע טלט
 היל־• שווערע און לאמען, און אײזענם מ:ט בויזמגם, פון
 טלט אנדערע קרלכען זלל הלנטןגר א־ן הענד. דל אין געם

גןגפללדער- װ:לד?נן א
 מלט צורלק װארף א זלך טהוען זלל ים.1א שלפ איך

 םעקונדע. איץ יף1א נור אילגר זלדאירללען. שמוצלמג
 צו- מלט פנלמיןיר שכור־?ג ױךאנדערע נעװללזען באלד

 מלט אײזענם, טלט א,ינז אױף װארפען ב?גרד, פאטעלטע
 יוייל:<ין׳ מי.ינע מלט *טפאחגװדלג זי.ין מלו איף .יצטללנער

 טא- אנויטלגק יף1א שלםען חים מיט אנ איך װארט
 אוים־ צהים1ר דל ג^ג^ן נור איןי האלט דערוױיל מלינט,

פלשטאלעט. דעש ;^שטעלט
 מלט אנדערע דרללםנוצר, אלץ קרלפע־ן ולל א,ין

 אנדל׳גקג און א־־זלינש דל מ:ט הויןי, דער אין לאמען רל
.שטללנער א,ינז אויף װארפ?גנױג

יע־ מיטה־הלרש אלטער חיר אן דא זלןל, יבט1ה
:זלל בי_י ט?גן

 מלר אונז? צו איהר האט װאפ טהללערלנקע,
 מנלד קללן $טהאן, נלט בללו קללן אייך דאןי האיען
 сзл אײןי זא: ־איך װל לעיט, גאט װל נלט, מלר האבען
אמת: רללמיש

 מעהר :הלנטלין פון יס1אר אוייך קדלכט איצע אלן
 דל מלט רוצהים דל а טענהיליט לעבעדלג, װל טליט,
:ת׳דלג1רהמנ װללנט א,ץ ךןינד

טער. יטיכלר׳ןיר וױלדיגר, א א־ויף זלןי יבט1ה נעלעפ
 רױטער א אײנער ארץ צולאכען, זלך װאלטען ישדים װל

 אנגע־אםען אויעען, מלט באח־, רויטער אגרויסןלר מלט
 :נעשרלל א טהוט אנפלהרלגר, זלמיר קענטלג בלוט, מלט

 אלטעןי דעם צי צ,י זלןי איהר הערט װאש ה;ײ
 דאאיגטעהנע אױ דאדט אט ן זלל צו זלך נעהמט ד״ינד:

:זשלדאװאטשקא
 מלט אונו או־יף װארף א ױלדער זלך טדיולגן זלל א,ין

 א־י^ד אײזלגנם א,ין לאמןגן דל מלט געפללדער, װללדען א
קעפ. ארנזןגדע



 מלר װעאגן לעבעױגע קי_ץ אז איןי, דערזעה דאן
 צ,י אן איך הוינ הזגגד, זלמגרע פ,ין ארוים נלט שויין

 בלזין פערטהללדלגען זלך זאאגן זײ יען,1ר5 די צו שרללל>ן
 לכל זלל זאלען לעבעדלגערהללד בלוט. טראפען לעצטען
 היותי דאולצע דל אט פון װגגרען געשענתלט נלט הפהות

 קױל. מללן טרעפט זלל פון איינעש אליש. װלדלגר שלם איןז
 שרללען צ• אן הציבט זי.יט, בי.ין אכאפ זלך טד״יט .ער
 דל איהש נאף ארן יוידעם פ,ין לויפען זלך לאזט און

 צױושליטע אםטאדע װל ראװ?גן, אװללדען מלט אנדערלג
..היות

 צלרלק ארם װלדער זלך זלל קלגהחגן איער נאלד
 אפענןיפ בללן זיןו שטעל?$ן הלגלצער, א־ן שטללנער מלט

 שװעמיר אײן אינו. אויף װארפלגן און בױחיש פון ארללנגאנג
 שטערען, אין משה־הלרשין אלטעלן חגם טרעפט שטללן

 קרעבצלינ־ זלנקט, איין שטגירן פארין כאפ א זלך טהוט ?יר
.קניע די אויף דלג,

 טד״יט הענד דל אדיף קלנד ד?ים הלנדעלע^ולט
.יאמייר א מלט איהם צו אװארף זל־

 קינר דאש שרלל?גן. צו אן א;ײך הציבט .מלרקע
שרעק. םאר װללנען צ.י אן איױןז הציינט

 פלשטאלעט מלטין אװארף װלחגר זלך טד״י איך
 און קוילי לע׳צטע אויים-דל שלש און רויצהלם דל צו

 שטערן, חיש מלך געטהאן רלש א האט ?יפעש פלוצלם,
 טאנצלין גןגנומען האבען יגען1א דל פאר זאןי. שארפלי א

 געפא־־ בלן איף קללנגען, אױערלין דל אין און פונקען,
 מ?ין וױ איך, פלהל גע׳הלשיטער אהאלב און .לען

 שלאגט מען א,ין אדויפנעװארםען מלר יף1א זל־ האט
 זלך, דאכט מלר װד נלט, איך פלהל װעהטאג קי_ין מלך.

 שט,יפטמען ?יר:;יץ ם1תד, שװארצל-ין אטלעפען, אין אז
 ־דער װער איך װאו ױטא, איז לופט קללן װאו מלף,

 .אב מלר יי.י זלף שטעלט אטהעם דער א,ין שטלקט.
 װליט׳- ןגרגיגץ ון5 װל איך, ה?נר צילט זעלבער דער אין

״רא־א־טע־װעט״, :פרליען־יןישרלל פערשטלקטען א זוללט
 פרן װל אקלעצען, פון פ^רהללכט יאלד װלירט װאש

.בעװאושטזללן אהן ללעגלגן נלללב איף גלגיקער. . .
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אויוןגן, ול עפען איך או מאל, ערשטען דלגפ
 װלל איך שטאק־&לנםטער. פלנםטער, מלר ארום איז

 װאלט ער װל אזוי, איף םלהל טהאן, קעהר א קאפ רעם
 װללם אגפאנג םון ערד, דער צי־ געװען צוגעװאקםען

 פלס־■ נור בלן. איך אװעלט פאר װאם אויף נלט, איןי
 דער־ צו אן זלף הליכ איך זלף. צי־ איןי קרם לעכװי״ױ

 װאםאיןז םצענעם, דל אליף אײנצ>נלה?לטןגן, מאהנעןא־ויף
 טזיט? נלט עפ, הללםט איך, בלן הרכגעלענט. האי
 אזלי איז פארװאם הללנט געגללבען? לעיען איך בלן

 ארלהר נלט קאפ קגם איף קען פארװאם ? פלנםטער
 ,בעגראבען קנר, א אין איך ללעג אפשר ? טהאן

 װאלט איןז װען טראכט?ן. קען איך נאר פערשאטען.
 טראכטלגן. געקענט נלט איך װאלט מגשטארבען, גגיװען

 טויטע טראבטען אפשר דאם? אי.ך װללם װאנען פון
 איז אפשר קאלט. איז מלר אז פלהל, איןי אבער г אריף

? קאלט אויןי מתים דל
קאפ, דעם אקעהר טהו אפה, אן זלף טהו איןו

 םעםט אבאק מלט זײט א אױף ללעמגן נלי.יב ארן פאל
 טהוט צי.יט זןגלניגר דער אין ערד. ד.?גר צו צוגעדרלקט

 קרעפץ, א דערהער איך און אליעחגן דל אין אקלונג מלר
זלןד. דאכט קתיכץ, מללן

 שומלר מלר איז אוױילע אויקגן. דל פערמאןי איןי
 און, געװאלד מלט זלל איןי עפען דאן עפענען, צו זלל

 בלא־ שטלקי-יל א זלןו פאר איף דלידזייה זלל, ג^םלינט
 עס אז קלאר, מלר װןןרט שטערן. א מלט היטעל דען
 בױדעם אױפץ ללעג אין לעב איך אז נאכט, איצט איז
 ללכ־ דעם מלט הלמעל בלאהער שטלקעל דער אז און

 ארללנ« אפענעם קגם אץ ארללן איצט קוקט שטערן טלגען
 דל ארללנגערלםען זלןי האבעץ עם װעלפעץ דורך גאנג,

 איך לאטנגן... א,ין איױענס דל מלט רוצהים װללדע
ף זלןז דערמאן  מננען װא,י ? זלל לעבען איבערלגע. דל ^י

. . ן זלל
ח־ צו זלןז איןז םטאריג קרעפטען אלע טלט און

 רוף איך נור משה־הלרשר רי משה׳יהלרש, ״ר׳ פען:
מללן אלללן הןגר איך װאם ים1ק קרןגכץ... איך נלט,

קר«נץ•••
האנד. א לט8 שארען צו ןלןי ארום אן איך ינ1ד
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 עפעם טאפ איך מלר... ארום ןימיצער ללעגט אם^ר
.אן .  של־■ א טעפןגלע,צו א .נאםלגם ?גפעם, פללכטןןם .

 אהלן אתנטערגעגללטשט זלך האט מללנע האנד דל םעלע.
 קלע־■ עפעם זלף אליף אנמינומען האנען םלנגיער דל און

.פעטעם פיגןגס, .  האט מסתמה :מלר איןז טראכט .
 אויפץ יטמאלץ טעפלעןז איהרע געהאלטלגן דללנחגלע

 ערשט האנד, דל דארט םון ים1אר איןי נעהם בלידלגם...
 א לף1א פאלט און אתנטעד אגללטיש זלןי טהוט זל

.האר זשמוט קללגפלגען .  מלט און דאם? איז װאם .
 דל זלןז צו ישלעפ א איןי טהו קרעשטען לעצטע דל

 דעם פון שללן קגפ םאר איז דאם װאם זעהן, וולל האר,
. ללכטלגעץ . . רן ע ט  קלןי« דער נלט: אבלגר געהט עם ^

 װלדער איןי טהו שווער: צו איז האר זשמוט ייפלנלגר
 ̂וװלנד־■ צו אן מלר הויבט עס או ׳נה אזא מלט אשלעפ

.קללנגען אויעחגן דל אין און אליגען דל פאר ללגן . . 
י־ ד,אב איך מגלונמגן: מלר איז מאל דאפ אבער  צו̂ג

 מלט און האר קלעפלמג זיטמוט דעמ זלך צו שלעפט
מאנטעללי. קלנדערשער א װל װללפעם, עפעם נאןד וןים

 האפ »טטערן העללין דעם ון6 ̂וללן דלגפ םאר און
.דעם אין אײנקוקען גענומלגן זלןי איך .  א װל עפעפ .

ע... תנדןגר ל ע פ ע . מאתער אזא עפעם ט .  אױבל>ן !
.אפען .  3 רוי־ א־ן װללפע גןלפלגם מלט גלגדלכט זללטען דל .

.טלי . . אונט$ און . . ד. א  בליטלגלגר אוױישלגר, ראן ה
.לםל.עך5 קלנדןגר^ מאנטלגללג, . .
 דאם - *טרללען צו אן איןז הויב - אוי, אוי, -

 איהר זלל האבען מוהיל דעש !טללבעלצ קלײנלי דל איז
אויייי :ארויםגעקלאפט מארןז דעם נעעפענט,

.בעװאלםטזללן דןגפ װלד^ר פערללער איך און . .
$^ איך אז ׳»אל צװללטען דעם אויגען׳ דל 5

צללט, הלבשלג א װלרער נןןדמט ?גם טאג. העלער איז
 ןלןד נעכען דערזעה איך זלך. צו קום איך װאנען בלן

 צו װלדער איןי £יהל עופהילע, דלגר פון קערםעױל דלגם
שין... ארן או־יגעץ דל איהם םון אפ קעהר איך הל׳

װלל איןז זלך. בןנהער^ען צו נוחות, אלע אן װענר
 גלגװאלד, איבלגי איב;גרלגע. דל מאצןגן װאפ װלסןגן,

 דל אין און קאפ אין ארױשען מלט און קרעצצענרלג
גאט ארופ. זלןו קוק און זלןין^נלד^ר איןי זעץ א־יןירען
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.׳ נעװארען משוגע ניט דעמאלט איך פין װי מללנער, . .
 פערצלטערט װאלטען אלללן גיהניפ פין מהפלים דל
 איןי װאם דאם, דערהגהן װאלטען זלל װען געװארען,

!דעועהן האפ
אל־ ד?ר רוקען אויפין געלענען איז מלר הלנטער

̂לר  ארלישגע־■ פלוטלגע, א אןיג, א"ן טלט משה׳הלרש ט
 וױ ,אפלגן וױיט צװללטער דער מלט און ,רלםען

שען.. פון מעשים דל או־יף זלןי װאונדער^נדילג  .מענ
 דל אויף לאןד, רויטע א איהש פלל איז שטערען אליפין
 ןללנעם- פארד שעהנעם װללםען, דעש יף1א א־׳ן פאקען

ט...  לללב צוקרלפעלטע נאקעטע, דל איהם ניןפןגן פלו
.פרוי א פון .  פלער... אלע אױף איהר צו צו פוױע איןי .

ט... איןי קען געהן ל . איז הלנחגלע ערשט נ . ס.  ע
.צורלשען זענען איהר יף1א קלללדער דל  שעה« דער .

.פעדעקט פלוט מלט איהרער פנים נלגר .  מױל ד?גר .
 שטלק םלגרפלוטלגטען א מלט פעשטאפט איז איהרער

 ארוממגח־ללט זענען האלו אחש און קלללד איהר פון
״ שעהנע לאננע איהר>ג מאל ?גטללכלג ר... א  דל ה
 איהר^ מלט קגרשטלקט זל האבגגן כוללגאנןגש דל ח־צהים,
. אײמגמי . ר. א ה

 קללנער מענשלגן, תפען שרללען, צו אן ה־ױב איןד
. נלט זלןז רוםט קללמגר נלט, קוטט . . ב  םלהל, איןז א

 דעש באלד פערללר איןי אן מלר, ברענט מ׳וה ד.ער אז
.ולנןגן .  װללטער, װללטער, איד,ר פון אװעיק פויזע איך .
 איהר אויף און איהר א־ויף קוקען צו מורא האפ איןי

 םערשטאנד, מללן פאר מלרא האפ איןז טאטען, אלטען
ען... מללן אר3  ארויף איך קרלןז פליזענדלג, און, זלנ

 אין פלללקע :אפ5 א זלןז טהו איןי עטלצןגן. נאןי א־ויף
.’חנהיקע .  מלט אנחגתנר דער נעגןגן אײנלי ללעגלגן זלל .

 צוקרלפעל־ צוקאליעטשעטע, מלט פרלםט, אננעשנלטענלי
 —שװעםטער ױנגער איהוי מלט פלה דל פױםיער, טע
Г” אין מלרקע און איצע ללעגט זלל נעפען און Г 

 אויםמגשנ;ט?גק$ ךל מלט פערשטאפט זענען מלללער
,טעכטער זללערןג םון פרלשט . .
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.הדשים דרי_י אנגןגלןגמגן איך בין שפלטאל אין
 גע־ אריך איז מלר טלט איטהײלו״ הגלנער רער אין

 פער* שװלגר איז ער מאי■ הלנדעלעם שלמד״ לעגען
 גאם צװללטער תגר אויף קעמפפענד* געװאדען, װאונדעט

 כוללגאנעס דל געגען זעלנסטשדץ פון רללהען דל אין
 וױיב זללן ערמארדעט הןןט מען װען טאג, זןגלבען דעם
רלל שװעםטער. ןללן און קלנד און  האט נאכאנאנד טעג ד
 קעמפפט ״איחגן, מגנו^דיןגט: און געמאטערט זלך ער

 מענ־■ אײער תאר קןלמפפט אידען, לעבןג׳ן: אײער פאר
 װל אויםקלילען, נלט יז־זןי לאזט אידק, שען־װלרדע!

 !אלחגן אלדען׳ : г לי &" ,Ь אני אין אם אידען, שאף.י
ען אוי/ ר-דע-  ער איז װערטער דלזע מל$ז און ר אי

.געשטארבען . .
? גענללבען ל^פעץ בלן איןי י1אז װל ,פרעגט איהר

 ע־׳ג משיגע נלט ד^מאלט איןי בלן אזויי װל פרגגג, איןי
? װארןגן






