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I.

צוױלינ:, א זענען אײנזאטקייט די און יאיך
עזװעםטער, לײבליצע טײערע, מיץ יאיז זי

פױהלינ:, אין :עבױרק מאטע אײן אונז ס׳האט
בעסטער... אײנציגער, דער מיר פרײנד דער איז זי

 אויגען, זײנע טאו. דער נור פערטאכט עם װי
 ;חדר קליינינקען מײן אין מיר צו זי קומט

 בעצױגק, שלײער א מיט געזיכט םיבלאסע
קליידעד... די בעשפרײנקלען יליטלעןי טילןי-װײםע

 צעהאנגק,' לאקען די מיט ימיר, צו זיך גוייט
 שלײער, מאטאװען ךעפ פניפ פון אפ דעקט

 קלאנגען, צערטליבע און ליעבע ימיר טורטעלט
אויער: אױפ׳ן שטיל טיר שעפטשעט און מורטעלט

 פריהליני, דעפ - זעלע דיין וױ קינד, טײן דיף־, ״כ׳ליעב
 יײדען, אונז האט געהיט טלאך איין דיף ״כיליעב

 צװיליננ, אנ׳אייביגער װי דיר טיט נין ״איך
צושײ־ען...״ קאנען אונז װעט טױט דעד ״אפשר

II.

ו / צ ר ע נ ײ א

 זעלע מײן נאןי דיר געהט הינטען פון
 טריט... בײ טריט

ניט?... זי זעהםט ת
 — נאןי דיר קריכט װעלנער שאטען, דער
 זעלע... דיין אײניעװעבט איז א־הפ אין
נעכט װײפע א'ן



 פארענט פון דיר עד םערלויפט
דיר... קעגען ציטערט ואון

 ניט?... דען הערםט -
 טױב א שטיל זיך בעט

 :הארצען ךיין אױף פלײלק טיט קלאפט ן1א
 דאם... איז זעל טײן

 - הארצען דײן אץ מקלט א זוכט זי
 - געבעט איהר צו טױב ניט זײ ח־
טױבי... ניט זײ א, Т1 ׳

III.

ן» ע ק נ ע ב
פליילען, פינםטערע הי צולאזק װעט נאכט די ווען

 פערריגלק, זיןי װעלט די וועט שלאש ריזיגען א מיט
שװארצען א תפ1ד א מיט ערד די

 - פעחיגלען,
 האדצען דעם אין דיר בײ זיןי װעט ךאן

בענקען... דאס צעגליהען
קלעטען, און װעהטאג פון הריקען דיר װעט הארץ דאס און

װעטען, אן ךערטאהנק בענקען דאפ דאטאלם דיר ס׳װעט
 פערנעסען הײמאט פון האםט ת װאס

נעהמען צו
פרעסען דיר װעט הארץ דאם און  זיך מיט

בענקק... פײנליכען םון

 םערלאזק, טומעל איהר טיט שטאדט די דאפאלם װעסט 'דו
 גראזק, דופטימי די צו פעלד אין אנטלויפען אין

 ד־ערמאהנק װעלען דיר זיך ס׳װעט און
ראזען דעפ

 -- קאנק, נישט װעסט גליק... םון םױהמאריק
נענקק.... פון וױינען און

 בויטען, די צו הארץ צאפלענךעס דײן טוליק װעסט ד.י
 טרוימען, הײליגע דײנע זײ פא״ פארטרױען װעסט

 פערהוילען שױן ױר פון זענען װאם
מק אין  תי

 םערצעהלק זײ װעסט און הימעל... פון
בענקען... אײבייען םון
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 אוים׳י נלאם, א מ\ט и יאהר א פון ױנגעל דאד ליץ,4ר א פישמאן, ױםיל
א זיןי טהוט יאמיקעלע, שפיציג א טיט זיך ■ענדיגט װאם פנים, יעצוײען

הײזעוי לעצטע די באהן־שאפע. לאגיק אויפין אדוים קוטט און אויס דרעה
עטליכע ראנען פון ט׳זעהט איהם. הינטער שוין זענען טשארנאװקע שטעדטיל םון

פער׳חושפשע! נידדיגע, זיןי ציהק װייטער און - נדינעם צװישען טויערען וױיסע
 פאר שװאטען. אױפגעדאחטע אלטע, קופה א װי צהאטען אננענײלט רײזלעך,

 מיט אדומצעשטעלט זײטען נײדע פון שאםע, דער וױיט־־וױיט זיך ציהט אידס
 אױפגעדרעהטע, לאנגע, זײערע אױם שטרעקק און שטעחען װאם בערעזעם, שורות

 זיןי;, דופט װײטעך, װאפ ארוטנעתטק. זיןי וױלק זײ װי נלײך ארעמם, ;עפלעקטע
 פאמע אויפ׳ן און - צוזאטען נעהנטער טאל אלע נערעזעפ די זיך קוטען

 גרינעם א טיט פערמאנען און צונױף אינגאנצען זיןי זײ שליעםען דארילאנט
 ;װעלט גרױםער דעד פון טשארנאװקע אב אינגאנצק טײלען װענ, דעם פאר־אײ

 ;זיך פ׳חאפט װעלכער דורך איבער, זײ לאזען שפארעלע קלײן - קליין א נאר
 איין פון קינדער־־ישפילעטל. א װי גרוים אזױ װעגעלע, פיצעלע א דורןי אטאל

 ערד די וױ או־פ ם׳לעהט טיטק״ פערשיעהענפאדטזנע די זיך ציד״ען װעי זײט
 צוױשק און טאשטעם, קאלירטע לאנגע אלעדלײ מיט אויסגעקלעבט געװק וואלט

 מוראשקען־־בערנלעןד וױ אוים, שאיערם בײנשע הי מיט האטעם ברױנע די זעהען זײ
 ציהט לאנקע, דורכנעוױיקטער דער אויף זײט, אנדערעד דער פון גדינעם. צװישען

 שעמעװד׳צ זיך, יעהאלט זי נישט, נמעט זי ט׳זעהט - טשארניאנקע קלײנע די זיןי
 װי איהר, אייער אדאי זיןי בײגען װאם איװעס, די מיט טראםטגיק דעפ צווישען
 אן״בער און אױגק... הוצפהידיגע פרעיטדע, פאר צו זי דעקען און שוטרימ יעטרײע

 קליינע מיט הימעל בלאהער נרויפער א אױםגעשפרײט זיך והאט ערד ירינער דער
 װאלקענם ךי איבער געה״דורןזן א ,געטהזן זיך װאלט עמיץ וױ ילײך װעלקעלעך,

 ער איז הינטק צואקערט. גוט־גוט זײ האט ואון אקער־אײזק גתיםען א מיט
װעלדער... םאםנאװע םון פאם טונקעל>רינעם דינעים א מיט אהטגעיימען
פעדםאפעט. אייםעל איז ער נלאנצק, אױנען זײ;ע זיןז, געהט עםיל

 - קעשענע רעבטער הער ביי טאפ געשווינדען א טאןל אלע זיך טד״יט ער
 נערוהינימ אוים אטאל טיט ער זעהט האנד, די אוועקו געדטט ער אז און,
 האט רובל צעהן רונל. צעהן ער האט הארט ? קלײניגקי׳זט ׳א גליקליך. און
 א :גזט נאנץ געדענקט ער פראכט. א אויםצולײזען מיטגעגענען איהפ מען

 ער און רוגל... זילכערנע צווײ און דרײער גרינער א פינף־תבלידיגע, בלאה
 נישט איהם ״מידארף טאטען: צום געזאגט האט טאטע ד װי זץי, דערטאתט

ק.  זיןד, האט ? פערלידעך װעט ער אז אײגער, הכיפ וטהון, װעםטו װאם גענ
 ט׳מעג ״מילא, :געזאנט און באיד. שװארצע לאנגע די גלעט געטהוןיא טאטע דער

ער האט־ אזוי ־א/ הינד״. פיעעלע קײן ניט שױן איז ער געבק, שוין איהם
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 מאמע די װאש נור, ז־ןי וואונרעדט ױפיל קינר־. קױן ניט יטױן איז ״ער :יעזאיט
 יודעגע.: א פאךט אפניפ, קינד... לףן ניישט :שױן איז ער אז נישט, עס ױײם

 וױיזןק» שױן זײ װעט ער זאך. א פערשטעהן מט אזוי נ־שט קאן ױדענע א
 ואױף השה מ,יט און גדלות מיט קוקיט עד און מענש. א גרױםער, & איז ער אז

 זײ אײף קארטאפלעם זאק א מיט ״באבע״ א צי - אדזרך געהק װאפ אלע
 ױה פעריאגטער א צי פימ, יארװעםע איהרע מיט אהרןי זיך שלעפט פלײצעפ

 זײ} אױף לאקעק איהש, זיך חובט אלע, - גלצעפט א װעצען אדורך לויפט
 :קעשענע דער צו אטאל נאןי זיך האפט ער און אװעקילקהינק. עס וױלעי געל־

 הונהער־« צופ און פעםט...״ זיןי, ט5דו ס׳לינט, פערלירק.... נישט נוד ״כ׳זאל
 מיט׳ן קאםור פארן שטעהן װעט ער אזױ װי פאר, זיך ער שטעלט םאל טען

 פײגטאך.. אט פראנט :רונלי דיעםיאט װאט װערטעו־: די זיןי הזדט ער אײ געלד,
 גאנצעדו א שױן איז ױניעל קלײן אזא װאש װאונדערן, זיך װעט קאםיר דער און

 דער אויף מארק איגערן אח־רצקנאקק ייעשװינד־ ער װעט דערנאך און פוהר...
 אין א־ן יסגעהן...1א און קוקק װעלען יונגלעף־ אלע יאון סהורר״ דער מיט והר5

а טאטע דער װעט קדעטיל г т װאפ »עהר, די קונה דעם אנצוטעםטען געבען 
יעיראכט... האט אלײן ער

ר ו י נ . .  ניט ניט: קיינער - וױיטער גוט, איהס פערשטעהט טאטע דער .
 טיט וױ שטעגדיי,‘ איהש מיט וזעלט װאם יטשד״ ברודער דעד ניט טאטע, ױ
 פלו־עלןגגו און,' בוך... רופישו א לעזט טשר״ ער, בכן, יאהר, א ון6 קינד א

 אויף אייו1 ,טאטע, דעך יױ מענש, גוטער אזא .קלוגער, אוא אז א־ר-ם, זיד דאכט
 דער אץ מענש כעםטער דער קלוגסטער, ךער - פשוט ניטא. ױעלט דער

 שטעון גניר, גראבינקק ױדרײען, ךעפ זיןי דערמאהנט וםיל4 און װעלט, גאנצער
שדײיק װיל װאפ ראזעגמאן,  נענטען איהש האט הײזעל, דאפ טאטען דעפ אי

 דאבײ זיך טהוט ער זאכען. די פערנעהמען צו פריםטאוו דעם אזגטעריע^יקט
 עפעפ סיאיז אז איהפ, זיןו ם׳חכט און קעיצענע, דער צו אמאל נאך האפ א
 דעם רודפין און אײנגעזאמעלט זיןי האבען װאפ רשעיש־עריצים, באנדע גאנצע א

 איז ראןענמאנ׳ק, נאןי חנפ׳עט װעלט גאנצע די און טאטען... זיין טאטען,
 יבע׳י װעלט גאנצע די אז פאד, זיך־ ׳טטעלט עד און אחת. יד איהפ מיט נאזי

 ראזענמאן, שמעון װיי מענשען, אלע די - זײט איין פון :טײלען צוױי פין שטעהט
 מענשען, .גראבע פו׳אםטע, אלץ - חרר^יונילעך די קרעמערקע, די יזדקעיפ היה

 אנדעךעול דער עילות אן טהוען און פלאנען און יאגען מדפין, װאם מאשעניקעפ,
 די טאטע, דער הײםט, דאפ פאפיליע, זײער פיגעהער װעלגעד צו װעלט, טײל

 שװעפטערלעך. יאזן ברידערלעך אלע און יעקלין און טשה׳ן מיט איהם, »יט טאטע,
 טאמע די װי אזױ מענשען, אײדעלע פ״נע, - מין העכערער א יאר אי־ דאם

 צו צוגעהן שבת יעװאלט האט ױשיל, ער, װק ואון - שטענדיג דערצעהלט
 בלאזט וואפ ״יאלד״, צעהן־יאהדינען קלײנעם דעם ראונן, בחו־דל, גנידיפ ךעפ
 אפילג־ .נעװאלט נישט און אװער^עדרעהט זיך ער האט ווארט, א רעדעי זיך, פון

קאפאטע.../׳ נײע א און קראגעלע װײם א אין געהט ער בכן, - ענטפערן
»ענש, א ברוך־השש, שזין, ;ער איז ערשט טת״ימען. צו אן הויבט ער

סוהו־, אטתשר א זײן שוין ער װעט ארו־פ יאהר פאי־ א אין נאןי גדויםער... א
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 גיױםען אזא דעמאלט האכען װעט ער געלד... סןי א םןי, א געלד, פערדיגען זועט
 שטעהן דארט ס׳װעט שטײנפעלד.... ״באנקיר״ דער עלטער־פעטער, זיין וױ קאנטאר

 װעלען אויערן די אונטער פענעם טיט מענשק און טיש, גרינער גמיפעד א
 דעה אריינק־מק װעט דאן און ביכער.... ט־איע גרױםע גלעטעדןק און זיצען

 געלל, איהפ גײ יעטען װעט און ראוב־לע זײן טיט ראזענמאן גראבער נידעױגער,
 זא׳גען: װעט ער געבק. נישט װעט ער אבער איהפ, פאר ,קליאנטשען זיןי װעט ־ער

 זייך. פוחל ניט דיך איך װעל טאטען, דעס גע׳רודפ׳ט האםט דז װאם ״דערפאר,
 נענען װעט ױפיל און קאנטאר. פון פניפ נבושת אװער^עהן װעט צניר דער איין

 מןיז־ פער׳סטיטע א װי ארומלויפק דארפען נישט זאל ער: טאטען, דעב געלה
 קויפק קאנען זיך זאל ער משהין, ברודעד דעם |אי - גמילות־הםדיפ גאןי

 נישט טשה 'שוין װעט העמאלט האלטען... עקזאפען א ער דארף עפעפ - ביכער
 פוסט- ארומגעהן דארפען נישיט שױן װעט ער - איהפ גע:ען נאז די דויבען

- אק־יק :ור ״טהו קלערען•. װע© ט׳טה און װענד. די אויף קוקען אין־פאם,
 באנג איהש פיװעט און - נאד״ זעה קינד, א פאר געהאלטק איהפ האב איף

פחון...
 װאפ זאנגען, הױבע די קאדן. מיט פעלר׳ל א נעיען אדורןי געהט ױםיל

 1קלײ א און זײטק, אלע אין זיך שאקלען װערען, צו געל אן שױן הױגען
 שטעקט איי זאננען פא־ א אב רײםט ױםיל הװאליעפ. זײ אייער יאיט וױנטעל

 װײל פיד״ נרויפ טיט אן איהפ ם׳קיוטט - קעיט,ענע לינקער דער אין ארײן זײ
 זײ צוברעכט ער ;ארױפ דוקא קריכען ארניל, צזפ זיך טשעפען זאנגען האריגע די

 שפײכלער...1 אונטער׳ן קארן רי פערזײען װעל ״איןי אריין. קויפ זײ שטופט און
 פאר, איהפ זיך םישטעלט און װינקעלע״. אביעװנדערט מט א געפינען מידארף

דעפ צו היפט ער ׳אויפיעװאקפען. שוין זײ זענען טא״ שענעפ איין ואין אז
 שטעהן זײ פאר ס׳װעט :פעיװאונדערט װערען װעלען זײ בואמען. דער מיט טאטען

 אזוי פונל^ דאױנער. יאנען װעט װינטעל א און תיואד״ פון װאנד הױכע; א
 קערגד,)ל יעדעד פון װעט באלד נאר גרוים. אזױ ני׳צט זיך, פערעוטעהט דא. זוי

,? דא װעט זאננען װיפיעל ׳יא זאגי״ א ארויפ  :צוטאהלען װעט מען און ז̂י
 דער אױף לײזען דארפען ני׳שט ©וין טען װעט מעהל די תבואה. די דערנאך

ימילות־־הםרים... נאןי לויפען פעדשפארק שױן מ׳װעט יאהן,
 ם;:דא ©к אפתין צופ - איהפ רופט ע־ װי באדג״, ״דער ’ןײשי איז אט

 ,דוטיאנעק״. שפעקענױגען און גראז טיט נעװאקפען נעהנעלע, אני.עשאטען א
אטאל מיט דערנאך איהפ, אױף ארױפצוקריכק - השק א אן איהם ם׳נעהמט
זיך, ער דערטאהנט משוגע? ביםטו ״צי יעיד. דער אויף אראי טאנץ א נעגק

 ',זאנק. אזעלנע אויף צײט קױן נישט איז ערשט געלד, זיך בײ דאך ד.אפט דו
 אן איהם, זיל פידאכט און װײטער. ער געהט גחויםקײט פון געפיהל מיט און

 צו שמײצעלט אזן זיך, צו איהפ פערבעיט און פרײנדלץי, איהפ אויף קזקט אלץ
 לאנגען זײערע מיט זיך שאקלען װאפ בע־אזעפ, די ,׳א בארג, רער אי ~ איד,פ

 װענען זיי צוױשען געהט װאפ ױננעל, דעפ װעגיען מםתטא זיך םור׳ק און ריטער
 יא־הפ אויף זיןד װאונדעיען ארופ, שפרינגען װאם פײגעלעך, קלײנע ױ אי - געשעפט

קוקענדױ״
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קוקכנ ער, עמיץ. איהפ פדופט ,ער, הערט - ױפעלעי אײ י יזסיל -
1רײםט װעי, זײן וױיטער געהט ער נאר לאגאו. ךער הערעועלע, ם׳איז :אופ זץי

װיסענךיג. ניט זיןי טאכט און קאפ דעם אדויף העכעד נאך־
אטאלי נאך איהם ט6ת - י נארנעם רײסען װעלען טיד קום, ױםעלע, -

 פניפ א ענטלאפען ;אײגעלעך פיפיגע מיט כחור׳ל אבגמױסען א הערשעלע,
 שטעהט װאש ,גנילקעפ״, ре בויפ גרױםק א אונטעד שטעהט עד חדר. פזן

 קראנע. וױלוע צופלאםענע, קןילעצדײע, א טיט װעי, נעגען עלענד און אײנזאמ
יײטש. א וױ פײםט, װאם ױטעל, לאנג א טיט אזש מאכט הער׳טעל
 - ׳. געעזעפט־זאך א װעגען ער׳שט נ׳געה גיט, צײט רףן עו־שט כיד,אב -
 ״באנקיר״ דער סירעדט װי ערנסט, רעחען צו זיך סטארעט און ױםיל ענטפערט

 העכעו “נא רײסט און גרופט רי אררם אביםעל שטארצט ער שטײנפעלד.
קאפ. דעפ ארויף

 א נאך יא״הפ ׳שיקט פערװאװדערט, אביםעל איהם אויף קוקט הערשעלע
 נלעטער. די צװישען פערשװאונדען װערט און מימ אױפ׳ן ארױף זיןי האפט קללד.,

 בױפ דער װי גרינעם, צװישק זיך ריהרט שוואר^עם עפים וױ ניר, זעהט מק
 בעהאלטענע א װי גלײןי: איהפ. םון זיף פישיט און אינגאנצק, זיך .שאקעלט
 גע־« און קודלענעם די גײ אנגענומק איהפ האט נישט־יוטער, א אפשר קראפט,

אױנען... גלאנצעדינע ט,יט נאןז, טינוט עטליכע קןקט ױםיל טרײפלק..״ זײ נוטק
 דורןר אחדןז פלוצלונג פליהט — געלד? ואפ פערלױרען איןי האב אפשר -

 פעק^ל. דאם דא, םיאױ קעשענע, ךער גיי וטאפ & ;זיף טהוט ער ממז. וײן
 גע־■ ךארט פ׳אױ :יוט געדענקט ער ?״ ארױםגעפאלק עפעם איז טאמער ״אבער
 זענק טאטעה אײנציגע. צוױי די טיט דרייער, מיטין פינפ״ח־בל׳ריגע דאם לענעי

 אזױ וױי ן דו נאר ״דו ? געועהען נישט האט עד און קעשע;ע רער פון אררס ליי
 אומזיסט י אײננעוױקעלט .נעװען דאןי זענען זײ ? אח־יםפאלען יעקאנט זײ האבען
 םיטהוט װאם זעהן, מוז ער אונרוהינער. מאזל אלע װערט ער אײן...״ זיןי ער רעדט

 קלאר״ אזיי פאד איהפ זי^ פישטעלט אלץ, רט:דא םיליגט צי פעקיל, אין זיך
 איצט עם הײכט אפשר - געלד דאפ שױן ליגט װענ אזיפ׳ן דארט עהנע״ן אז

 מאדנע א פעקיל. לײדיג א ער האט ק;יש,ענע זײן אין יאון - אויף עטיצער
 איהכ« האט אנ׳אונרוהיגקײט, װי ניײיעױגקײט א טעדד אפשר און אונרוהיגקײט,

 אײנגעקנײטשטען דעפ אונטער דארט, זיןז פיטהוט װאפ זעהען, מוז ער אנגעהאפט.
 עפעפ קעשענע... ד,עד אין אן עם טאפט ער צײטונג. אנ׳אלטער פ־ן פאפיד
 גארנישט.״ ליגט אינװעגיג אז אױפ, ם׳זעהט נײן, איגװענײ... אן יא זיף טאפט

 טאפט עה ניטא? טאקי םיאיז אז זאגעץ, איך זאל געלד... דאפ נישט מיםיהלט
 װי>טער ער פיהלט דא און דא, עפעם ם׳איז אז יאיהם, זיןי דאנט דא אפאל. נאך

גארנישט...
 האפ א געטהון אלײן זיןל פון האט ד,אנך נישט־פלינקע ציטערײע, זײן

 זיך ער שטעלט האנד, דעד אין עם יהעתעהט ער אז און כ-עקיל, ארוים
 5אײ קוק אנ׳אונרוהינען װארפט װא־צלען, ברייטע מיט בערעןע א .נעבען אי

ײטק״״ אלע  ןעפעגק.״; גישט צרות אױף זיך וױל זיןז, צוקנײטשט פעקןל ראם ז
און נרינעם, מיטין בלאהע, דאם דא, םיאױ עם: עפענט ער זיןי. דוכט ט׳געהט,
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 וױקעלט נעשזוינד צוריקלענען... מען הארף ערשט ריכטש״ קערבלעך... צוױי די
 וױקעלט אמאל, נאןי עם עםענט ער אויף, צוריק זיןי םיװיקעלט - ,אײן עם ער
 בױיטו ׳עף קלאני, א טיט ארױפ פאלט דובל זילבעדנעך א - אײן צוריק עס
 זי,ןי) ד,אט ער װא,פ באנג, שוין איד״פ םיטהוט אוויף. אייהם הויבט און איין זיןי

 שױן זענען שויט ױ פעדפאלק. שױן סיאיז נאר חתונה. אזא אנגעטאכט
 תקט און צוזאמען עם קװעטשט אײן, געשװינד עם הרעהט ער נאהגט... יאר
 ארױםגעםלויגען^ איז ל1פאפ|י א װי ניט זעהט ער - קעשיענע דעד אײ אדײן עפ
 אדט, א פון װי ילײןי אויפ, נישט גאך זיך קוקט און אװעק, זיך געהט ער

 איהפ טיאכעט הארץ דאפ מיבה. א זאך, מיאום׳ע א אננעטהון האט ער װאו
אייפעל..״

ט א . . בעזונ־׳' א - װאקזאל פעררויכערטער דעד גרױםעד, דער שיוין איז .
 ױםל װאפ װעלט, ירינער דער צו נישט עהנליןי נישט איז װאם װעלט, דערע
 פון מישטאש א װעלט. טשארנאװקער קלײנער דער צו נישט איהר, פון קזמט

 די פ׳שמײען בײטשק, די םיפײפען דראזשקעם, פזן קנאקעױי א קולות: אלערליי
 פיפ די פישארען טהירען, טאפױוע שװערע די הגע אלע ם׳קלאפק הראזשלןאזשעפ,

קזטט װאס צוג, א פון םײף דעם מיהעחט פלאטפאד׳ם. שטײנערנעם איבער׳ן
 פון טישטאש א איז װאקזאל אין אטעמען. פערםאפעט הױןי זײן צזפאהרק,

 חגה און טאחארקע, םון״״ גערוןי שארפער דער באהן־־תיןד, שװערער א ריחות:
 אריין ברעינט און בופעט פון געהט װאם געפרעגעלטס, פון ריה געשמאקער

 טענ׳« גימערירטע הטיניפ־שהוא. מכל טענשען, םון הטון א און מויל. אין סלונקעם
 פעחצרעדענארטיג;ע א ;װעגעלעף, זייערע »יט זיך ייאגען פארטוכער מיט שק

יװיען אויםנעמישט - .טהיר ענגער דער דורןז אחים זיך שטופט פויליקופ
דאטק. אויפגעפוצטע אי זעק, זייערע טיט פויערן האליאםטרע א אי פיאות, מיט

 פ׳זענק אנדערען. דעם אײנער זיך שןטויםען און לױפען, און זיך, יאגק אלע די
י נישט, זיך יאגען זײ װאם אזוינע, דא אזיןז י ן ז ע ב א : ה ט ײ  מיט פודוייפ צ

 או אױם, םיזעהט און הױך, לאכען און רעדען און זיצען בערדלעןז געשוירענע
 צילאפען. און רערק צו און דא זיצען צו אויםהערען :יט קײנמאל װעלען זײ
 ױנגק דעש הײםט, דאם דא, מען זעהט טשארנאווקע פון אינטעליגענץ יאנצע ױ

םטוךענט הױנען א און דאיטע זײ; טיט ץיואנםעלעןי קלײנע די מיט דאקטאר
 גיהנופ. א ידיד, יאנצער א איז ״טאגאזין״, בײש דארט, און דאטע. א היט אויך

 »יט זעק אוננעהױער־׳גרױםע שלעפען טענשען אנגעפוךערטע, וױ װײםע, קלײנע,
 זעק״ די שלײדערט מק אופ. לויפען םוהריפ פערפיענטע שװארצע און מעהל,

 פערשװאזנדען רוערען די ארער אראי, תחתיה שאזל אין עתעץ זײ װארפט מק
 פערר, װי ח־היג, און שטיל דא שטעהען װאם װאגאנעם, די פון בײכער די אין

ק װאדט;ײ װאם  װעלק איינעגע די אז געזאנט, װעלט װער - אנלאדק. זײ זאל מ
 א'־» ארוטפליהק װעלק א,־ן מחילי,נצ פײערדיגע װערען אתפ טאג א אין אפשר

 װעג, זײער זיף־ טעהען מענשען די און שטורמוױנד. א וױ וועלד־ער, פעלדער, בער
 װאפ ױנגעל, דאפ זינק אין נישט גא־ זײ סיליגט און פערקאכט, פעריאנט,

 אנגעפאקטע די שטופען זײ װי אזוי, איהפ שטופק זײ און אדורך, דא געהט
אלע די צווישק - עלענך און אונרוהש דא זיף־ פיהלט ױםיל פהררה. דעק
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 (זי,ןי מיז ער - אלײן זיןי ארף פעדלאוען צו נור זיןי ער האט עדשט מענשק.
 אװעקיצלעפען ניט איהפ זאל מןעגשען פון ישטראש דער אז אנשפארען, פעפט

 ערי האלט ־אנה די־ און געהט, ;עד - זיבער נישט איז ער און זײט, דער א־ן
 שױן איז ער חאטש זײטען. אלע אין קוקט און קעשענע, דער צו צזגעקיועטשט

 געפונק מױם ער האט פונז־עםטװעגען טאטען, מיטץ אײנטאל ניט געװען דא
 פעדשטױבטע וױישע, זײנע אויף קוק א טהוט ;ער - געהט־צו ער קאשע. די
 אייםעל אויםזעהן חאטש ״זאלען האנד,: דער מיט אי זײ װישט און - שיןי‘

ק האלב שיאיז - פעקיל דאש ארויש נעהמט א־ײן, עהט:י. ער מעגשלינער״. פ  ;א
 צע־^צ׳פרײט לײהמונג א :גישטא איז פינפ־ח־בליהיגע די - אױף עש װיקעלט ער
 ס׳טהוט קערפער, דארינקען קלײנעם, גאנצען זײן איבער מעכטײ און פאװאליע זיך

 שנירעװעט עדד, דער צו פיש ךי צו איהש שמידט הארץ, אונטעדין קוועטש א איהש
 טעם, זיסליכען נודנעוואטען, א מיט מױל האש אן פילט און האלז דעש צו איהם
 אוטגעלוטפערט, און שטײף געווארק זענען װאם הענד, די פחד. פון טעה ־עימ
 בענקעל... א אױף געלד, דאש אײאב לאזק פראסט, שטארקק א בײ .יױ אזוי
 איבעתעדיויעהט וױ אזוי איד,פ נײ איז קאפ אין רגע׳ש. עטליצע ער שטעהט אזרי

 ארויש. געיצװינד לויפט און פעקיל דאש אױין צוריק ער; שטעקט דערנאןי קאפייער.
 געהט ער - מעלשען אלע די צװישק אדורך ער לױפט בױגען פון פײל א װי

 די אז איהש, זיןז פ׳דאכט ;אום ניט זיןד קוקט עד קאפ, דעפ אראנגעלאזט
 האט ךער אט זאגען: און פינגער די טיט איהפ אויף טײטען מענשק אלע

 סיליגט אז נור, קלערט ער מיטגענעיק. איהפ מיהאט װאש רחנל, פינף פערלוירען
 װעטן ער אז זיכער, מאתע איז עה און בערעזע. יענער פון װארצלען די צװישען

ל און ׳שרעקליך. צו נעװק װאלט אנו־ערש לעפינען.' דאדט עם  געהט, ער זמן י
 אױפיי און װאנרצלען, די צוױשען ערד פערשטױבטע די אױנען זײנע פאר יצטעהט
 גי« האטש זאל ער איהפ. אויף װאיט און פאפידיל בלאהע א זיך װאלגערט שטױב

 נעבק קארט, שטעהט זי װאפ זײן, זי מוז דא,ם ?עהען״ אהין, צוקוטען כער
? פונדערװײטענס עפעס ני>צט זיך זעהט' פעלד....

װארצלען, אויסגעדרעהטע לאניע איהרע מיט טאקי, זי איז דאפ ניטא:
 אביפעל אױפגעהיױנען האבק װאס שלאגגען, אײנגעקארטשעטע װי אױם זעהען װאש

 װאש בלימעלע, ילאהע דאם אפילו איז אט ;בייסק צו 'עמיצען קערפער זײערע
 יאר ערד יאלער ךער אױף איז וױיטער - שטױב צוױ׳צען אײנזאם דא שטעד,ט
 זיןד פ׳זאל װארט, ער װי גלייןי מינוט, האלבע א נאןי אפשר קוקט ער נישטא.

ער ערד, דער אויף אויש זיך׳ ;ער ציהט דערנאך - איהם פאר ערש״נען נאך
זונט, .ער זוצט, ער פערשטױבט, װערט אנטהאן זײן;:א:ץ װאש נישט, שוין קזקט
 אזוי פלנקט װעגען. ױצא פון נור ׳ציױן זוכט ער אז גיוט, גאנץ װײםט ער נאר

 זייציער, איצט ער א־יל געםינק, .עש װעט ער או זיכעך, געװען ער איז פריהעד װי
 זוניט יער זייט, דעד אין איאב געהט ער געפינען. ני׳צט שױן עפ װעט ער אז

 גע» ניט אופן ישוש עש האט אהין אז װײם, ער חאטש ;רעזלעןז, די צױישען
 פרלע אן זײ רײשט גרעזלע־, גלאנצעהיגע וױיצע, די רייבט ער פערפליד,ען. קאנט

 מאדנןן א עפעש זײ. צוױ׳צען זובט און זײט, דער אין די שלײדערט און פויסטק
בלי־• די מיט ירעזלעך די אװעק שלײךערט ער גשעת ער, פיהלט רערקװיקונג

אױי
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ארײן. שטױב אין קעפלעןד די מיט ארויף, וןעג אױפין פאלק זײ אין מעלעך, -זי בוןן
גרע־ א אױף קךיכט װאס בהטהילע, משה־־רבינרש א ער דערזעהט פליצליני און ’ע״3צלע

- פינטעלעך שווארצע מיט נעלש א פײכעל, רירעװדיג קליין א זעלע, 1״ ט!ל1 עפעס; י
שיגעהט - ״צירייפ״ עטליכע רוקען אױפ׳ן אניעשריבען איהר האט עפיצער לוי ..

געהט װאש ױנגעל, דע.ש צו רואגה איהר גארנישט שיאיז און פאװאליע אזוי זיך :עפונק
בעל־הניתיטעלע. קלײן א װי פעתוטען, זיך, פ׳חרעהט הארץ, פערקלעפט א טיט דא

- עס געקיקען און נעהמק נישט ערשט עש דארף ןער אז פערשטעהט, ער *ניפעל
און דערויף, רעכט קיין נישט עױטט האט ער ג־עלד, פערלוירק האט ער װ״ל .
ט בהטה׳לע, משה־רבינױש אויף קוקענדיג ערשט, ^פלייט ל ה י סיאיז אז אטאל, פופ ער פ
זי אנ׳איירונד, געװאךק איז װעלט ד,ער ׳און איהפ צװישען ;פערפאלען שױן פ׳טזזוטי

זאןי״ אזא זאןי, אזא ? קלײניגקײט א - פרעמד און װײט ^עוואדען' איהם איז ט״ךעןו,
צװיײען, ױ אין אדום טאנצען װאש פיײעלעף, די אפילו אז איהש, ױך שידוכט און .

 י1דוע א-ן - יערעזעש די אז מענישען, אלע אױף װי אנדערש, איהפ אויף קוקען
,Ьур'... און שטרענ: איהם אױף קוקען און איהס, םא־ וױיטער עפעש זעגען הימעל בלאהער

״•ז"ב לרעהט
ואיהמ, טראגען אױנען די װאו גלייןי, - אוועק, געהט און אױף זיןז ועיבט ער אףױם>

יא״ן עד וױ בעמערקט, ניט האט ,ער געהט. ער װאוהין אוש, ניט זיך קוקט ער געהט .
געיאנגען איז ער װי ארײן, שטאדט אין אר׳יץ איז עף וױ שאשע, לאנגק דעב אריבער ךי אן
אין פערטרונקק װערען װאש הײזלקי, פריציישע די נעבק בריק־גאם, דער אױף האט"
:או רעכענט, ער װי גלײך דדערד, אויף אראנ ער קוקט אמאל נאר יר־נעם, ט,^,ם
נייט אפילו האט ער פאפירעל. ךאש ארױשרןיינען איהפ פאר פלוצלינג פיװעט ^ .

בײזעד.געלער דעד ד# שיאיז װאו פריץ, פון היױו ד אריבער איז ער װי געזעהן, געהט׳
צעפיצעלטע, געדאנקען, פיצעלעך זיך דרעהען קא,פ אין איהפ בײ טזיק. דער הונד, ,>אױט
ריח דער אתמגענוטען איהפ האט פלוצלינג גאךנישט. - װײטער צוברעקעלטע, ״גי

פעך- זײנע אניעריהרט האט וױגטעל קיהל א און םוילעבטפ, און פײכטקייה פון ק35מ
 דעלועהן זיןד האט ע,ר - אויפגעתאפט װי זיןז, ער האוט ערשט באקען. פלאטטע

אדויש דא קריבט וואפ טײכעל, םערשטזנקענעם קלײנעפ איבערין בדיק אױפין
^יפ3] נעצק... זײנע שלעפט און דארט שיטעהט פישער דער משה טראשטניק. פוניש ,

? געדואפט דא ער האט װאש װאם”
ער ניט. אופן ייטוש נלט, ער קאן זא:ק צעהן טהוןן״ איך זאל ״װאש גאר »

װעלעןי ;יט ד5גא אפילו עט:װ מאטע די - ארײן קומט ער וױ פאר, זיף שטעלט
זי און שלאגק, נעהמען פאלר איהפ װעט זי טענהין, װעט ער וואש איויפהערען, ;יר ר׳
זי' װי אזוי - שעלטק און זיך, זידלען און יאשערען, און קלאיק װעט צ3ן'ז
װעט צױדער, דער און - שלאגען װײטער איהפ זי װעט דערנאןז און קען... ^אן {

לאכען... און איהש אויף קוקען װעט און טהיר הער אין קאפ דעכ ארײנשטעקען ;יד׳^ױ!
 צילויפק... קופק װעט און ךערהעדען װעט ױניעל שושטעריש דעפ יערל און

й זנו :זאגען איהפ װעט מאטע די און קוטען, וןעט טאטע דער אז דערנאןז, און
3<цשיװעט און איהם^ אויף אוזױף װייטעף ער װעט ? געזא־ט דיר איך ד.א»י װאש ״

אידפ האט טעלער, א צויראנען יעקל׳ע האט נעכטען אנהױבק.״ איבערנײעש זיך ̂.אךנ,
Д 3Т ער זיןז? אױינװארםען נעלד... פע״לוירען האט ער און געגעיק.... טאטע דער



 ברױן־־נלאד, א טיט טייןי, פון ארױםנעהטען יאיהם ט׳װעט ציטער. א אזש טד״יט
 װי אזױ גר^ו, מיט םערטשעפעט זײן ורעט ער איהפ, פון גיםען זיך פ׳װעט פניפ,

 דערטרונקק אױ װאפ טלכה׳לעם, איטשע יאודען א פאד אתיםגעשלעפט טיהאט
 װעט זי מאטע? די זאגען דעמאלט װעט װאס און באדען״״ בשעת געװארען
 גפאייטע די טירלע אי; קוטען, װעלען שכנהיטעש אלע יאון איהים, איבעד קלאגק

 נע־ שיעור־שיעור איז װאם ױננעל, דאפ זשאלעװק װעלען זײ און קלא־ען, װעט
 אונגליק... ביטערען אזא גריױםען, אזא געהאט האט ער נאר פוחר, גרױםער א װארען

 קוטק אויגק זײנע אין װי פיהלט ױםיל א,־ן טהון. באנג װעט מאטען דער און
 װאפ ױנגעל, אוטגליקליןד ארעם, דעם אױף רחטנות פון טרעהדען - טרעהרעי אן

• זאך״ אזא געשעהן איהם מיט פיאיז
 םידאצט ?״. םערקיהלונג א נעחאפט גאר ערשט איך װאליט אפשר ״אדער

 דוכט חאפ, א־ןז ״שא, גוף. דערהיצטק זײן איבער געהט ציטער א אז איהם, זיך
 בלוט, טיט היפטק, צו גוט אנהױבען ערשט כיזאל םערקיהלווגי״ א טאהי זיןי,
 צו האבען טורא שױן מיר זי װעט דעטאלט יהוד... מלטדם דעפ חגה װי

 ױטא ניין, להות. אבצושפײען זיןי םטארעט און הוםט, א טהוט ער שלא;:ען...
 יײנער״. די ייז דורןי, נעהפ גוטען־יוטען א טד״ון מיר זאל װינד ״דער ילוט. קיין
 געלא׳ פןי א נעהען געדאנקק די און איגעקיהלט, שוין איהפ װעדט קאפ דער

 יאויסצזקוקק, װערען צו נמאם א.ן שוין איהם סיהויבט און שטעהט, ער פענעד.
 און קעשענע דער אין שאר א ער טהוט צופעליג ״תאפעך. איהפ ■כ׳וועיעז ני־

 אראב, זי׳י װארפט ער און ואנג?״ א מיה צו קומט ױאנעט ״פזן זאניען. די געפײט
 פאה שװימען טאל אײן טיט און - נאלד זיך דערמאועט ער ארײן. װאםער אין

 :ער אײךער װעג, אויפץ געטרױמט האט עד װאס טרױמק, זײנע אלע אײף איהש
 אן איהפ ם׳חאפט און יעבויט, האט ער װאפ פלאנען, אלע פערלוירען, דאט

 זײ וױ זאננען, די נאך מיגוט עטליכע קןקט ער ואוטעט... גרויםעד גמיפער, א
 דער פערפאלען, ניםלעכוױיז זײ װערען דעדנאןי װאסער, אויפין זיך שא״קלען
 םערשװאונדק לגטרי װערען זײ בױ אװעק, פאמעליןי זײ יא:ט שטראפ שי־אבער
 אי־■ זיך װאלט ער װי גלײןי שאד, א עפעם יאיהפ זענען זײ בריק. הינטערין
טײערעם... עפעפ מיט געזעגענט
ק דורןי יעהט ער מארק. רעד שוין איז אט װײטער. געהט ער עי  א נ

 און װעלט, הײנטיגער וועיען דרשניט און ראזענטאן שמעון ם׳זיצט װאי נאנק,
 נאך, אזן טעקלער, דער לאה׳ם שלטה און דאזאר רער מאיר שטעהט איהפ ארזפ

̂־יט, אונטער. באטקען און אנדערע,  ס׳שטעהען װאו קרעטיל, ראנאװען יאין דא
 הערשעל פניפ, א דארט? שטעהט נאך װער טאטע... די זיצט מעהל, рут די

הויז. טיט׳ן צרות זײנע װעגען דערצעהלען טוז ער פא,ליאק.
 ױאפ פערקלערט. הינטער־נעםיל, יבטען1פערשט א אין ארײן ;עדט ױםיל

 גע־ פאר׳ן אלײן זיף שעטט ער אטעריקא? קײן אװעק טד,ון? ערשט ער זאל
 טוש װאם צו טהוןי? ער קק װאם יאון רונל. םינף זיןי בײ האט עי דאנק.

 קאן װאמ װנגעל, שופט^רים תןם נעריל שפן, זײן מקגא איז ער און דען? ער
 צו .יארנישט, צו טױג ער און חאליעזוע. דער בײ זײנפ פערדיענען שוין זיך

נישט פרנםה יוענען פראגע ױ איהפ פא־ שטעדט מאל ערשטע דאפ גארנישט.
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 לאת2׳ן־
 װי אזױ

 צרונקען
 װעט וי

 :שאייטע
 נע־« גור

גגליק...
קוטק ן

װאפ יל,

 שידאכט
 דונט פ,

 בלוט, ו
 צי בק

 ביטא( ץ,
 .,בײנעה

געלא״ י
צ־יקוקקי

 און ענע
 אדאב׳ 'י

 פאר «ען
 -על יךעף
 אן איהם

 זײ וױ ,
р, דער 

 טװאדנדעץ
׳ זיך י א

 א :עבען
 און ;ילט,
 נאך. אזן

 ;׳שטעהק
הערשעיד

 װאש רט.
 גע- ארץ
 טויג יואש
 קאן ,־אמ

 ■צו :ישט,
נישט ,שה

 װאש שאלד״ א װי נאר קאפ, דורצ׳ן אדורך פלידט װאס געדאנק, פיושטער א װי
 ער װי נלײןז דריקט... יאזן מאהנט װאש אנ׳ענטפער, איהר אויף געבען שוין מידארף

 פלוצלרגג ל.1ע דער איהש אויף שױן םיליגט פרנש־־צעבעד, א װעדען עװין דארף
ק לערנט דאם :אױיען פון געזאננ א ער דערדערט עה תדר. טשה־יצחקיש אין מ

צײט, ױ זיך דערמאיעט עד און  זיך שאקלק קעפ עטליכע ארױף: קזקט
 נאןז איהש שיהאט חדשים, דדײ פאד געלערנט, דארט אױןי ־אט ער ישעת

 אוןפרײ- פראנק נעווען ער איז דעטאלט און - ארײן קדאש אין ארוישגענומען ניט
 אז איהס, זיך ש׳דאכט און גיעלד. ק.ײן פערלױרען געהאט ניט נאך האט ער

 אזױ געוועץ ער איז דעטאלט און נוט, אזזי ,יוט, אז^ יעיוק אין צײט יענע
נליקליך״..
 זיף זי וױקעלט אניעץ־תײש, בײ תורה א אױף מ׳הויבט װי אזױ, פונקט און

 אלערלײ אױפצװױקלק איהש פאר אן זיך הויבען אזױ געשוױנד־געשוױנד, אזיף
 יעו־עש געשיל; דעש אין שטײן יעדער אנדעדן. נאכין אײנש עבר, פון בילדער

 האט וער, געדענקט דא, אט געדאנקק. פרישע ארויש איהש אין רופט פיצעלע,
 לאנגע און װאל םאשעטענע א טיט שװאדץ א הינטעלע, א צעחאפט אמאל ער

ק האןט ״טו־שקע״ ;ציטערן תמיד שיפלענט - אויעדן  און יעגענק. נאמען א עש »
 זיןז פלענט ער - מיטא; פון קראשקעם און בײנער געיראכט איהש האט עד

 אז אײנמאל און הינטעל, םאר׳ן אימךצול^זק כדי װענשער, עשען צו םטארען
 ־־,דעד נ־ט זאל זי געד,אט, טיורא אזױ עד האט תרניעיאננען, איז טאשע די

 - געלר פערלױרען ער האט הײנט און געקראיען... ער װאלט אניט זעהן,
̂ש  ןאלערלי' און :נעווען ךעטאלט איז מט װל אהו זאגען?... מאטע רי ױעט װ

 דאכ׳ זײ איהש, פאר שװימען־אויף פערנאננענעש פון קלײנייקײטען נאדישקײטק,
ק  גאתישט שוין זײ טיקאן און טײער... אזױ טײער, אזוי ערשט איהש זיך ט

 מאןי, עולשי של ״רבונו פערפאלען... און - אוועק שױן זעגען זײ צוױקנעהמק,
. װי זײן, שוין איך זאל מינוט ׳איצטייע אט אז . . ן ע ג א ל ש ע ג ב  זײן שױן זאל א

זאל טינוט איצטיגע אז יעטאכט, װאלט אױיערשטער דער װען “אלעמק... נאך
װאלט ער פי־ופ... אזוי געווארען זלאןי ער װאלט געענדיי׳ט, אלץ זײן שוין

 פער׳׳* ער דאװנען, טערינ און טנחה יענאנגען װאנלט עד - נונה טיט געךאיונט
ןךעתעהן זיך פלוצלינג װעט ער אז װארט, ■עך ארגעי, אױף אוײעי די מאבט

 בדידער- די םון געפילדער צווישען שוין שטיבעל, קלײנעש זיין אין בעט, אויפ׳ן
 ששן וועט אלץ דאש און - מאךגק אנדערץ אױםין שװעשטעחלעך, די א־ל לעןי
 אין דא שטעדט ער אומזישט: חלוש... בײזער א װי פערשװאונדען, אװעק, זײן

צו װאש ניט װײם ער הארצען, אױם׳ן שטײן שווערען א טיט געסיל, מיטען
טהון.

 יענעש צי טױט עטלינע מאכט מןארק, אויפין ארױש אטאל נאןי קזשט ער
 עהט.1שט װ^ש מוטער, זײן פון פנימ אין אײן זיןי קוקט ער קרעמיל, דאיאװען

שיץ זײ האיען צי אנ. זיןז שטעלט ער ? אהין קומען ער וועט אזוי וױ דארט.
האןצו ער; אז ,יױישען, ױי שעלטען, ערשט שוין א״דפ מלוען זײ ׳ חשד א עפעש

אװעק. צזריק זיך דרעהט ער שליש־טזל. א איז עד אז געלד, זײע־ פערלארק
טױער. פארין דא שטעהט װאש יוי, רןעד אז באלד, אײן-. איהש פאלט פלוצלינג
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 גאנצע די דערצעהלק און צוריקיעהן איןי דארף ארײן, מארק אין דזרצנעהן ױעט
 זיןז, צינרט הויף, א פון א־זיפ געהט װאס פױעך, אױםין קוקט יער פעשר,...

 הוינטן און פאפיראס, רעם, צו פאװאליע זיןי נעהגוט שװעיבעלע, א פאװאליע אן
יאיהם אטענצ דער אדש פערחאפט עסליק געהן? ער װעט וואוהין געהן. צו אן

ױיייפ גײ דער און גליק. גאנץ זיין אב עריטט הענגט פויער פון אז זיף, ד׳יצט
דער אױף גליץ־ געהט ער דךעה. א זיך טהוט פויעד חעד ניט. גאר אפילו

 מינוט א אויף זיןי פיהלט ױםיל זאנען. געהן ניט ׳עס הייפט מידאדף, יריק־גאם.
 װײטער זיןי דרעהט ען זאיען. געהן צו עזװעד אזױ איד״ם ש׳איי - לײכטער

 - זעהן ױשט אידפ טיואל אד אזוי, קו־עימיל אריום זיןי דרעהט עי אװעק.
און קךאפט, א מיט צו איזזה ציהט עפעס פייער, אחופ ׳טמעטערלינג א װי

קומק..״ ניט ער קאן פינדעסטװעצען
הער היאיז ציטער. א טהוט ער איהפ. מדוםט ער, הערט - י יזסיל -

ארויפ. איהם שטארצען קעשענעם די פרעהליך, קוקט ער ד״ערשעלע, אײגענעי
ױסיל. מקגא איהם איז םערלךרעך, ניט האט ״ער

איהם. ער םרעגט - ? נעיטעםט דײן מיט איז װאס גו, -
דערמאהנט, עפעם פלוצלינג איהפ מ׳װאלט וױ גלײןד, נאד ניט, ענטפערט יזםיל

 און געיטוױנד גלײןי, געהט ער מארק. דורצץ געהט און איבער זיןי ער רדעהט
 זײטען. 4ד אי׳ן און פאראויס זיןז םיטהוט װאם אום, גיט זיך קוקט ער ערנפט.

יזנגע א טאמע, די קףעפיל. מיטען אין אנ עךשט זיןי שטעלט ער י.עהט.... ער
אי- יטױי האט קאפ, אױפץ טיצעל א און פנים אױפנעטזט׳טעט א מיט ױדענע

אלץ. פנים זײן אויף בעריעלײענט
טשא א אז פיהלט, און אױס, אמאל נויט ער שיםט פערלררק... ציהאב -

פגיפ... זײן פערפלײצט טדעהרען פון טײך א און פלײצעם, די פזן אראכ איהפ א*ז
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גאנצע י
זיןיו :דט

 מינטן ן
х יאיהפ 

 װי׳יפ גײ
 דער וו־יף

 מינוט א
 װײטעד

 - זער־ז
יאזץ £ט,

 דער איז
ם. אדוי

 רמאהנט,
 און וינד

 זייטק.
 ױנגע א

אי- זוין

 טשא א
פגים...

נאררא?, שלום

ה ביץ ח נ ♦ מ ב י ר ע מ ל

I.

גענאניען, עמוד צום איצטער א־ך װאלט יױ אןי,
אוים... ליכטעלעןי זיןי ם־לעשען װי קוקען, אק
 - צושװאוטען, טחשיות שטומע די װאלטען עם
ארױם... אױנען די פון טרעהד א וואלט גריננ אזן
אבות. ױ פון גײםט דעם ־עאטהעמט דאן צ׳וואלט און

. . .שא. . פערהילט... טרױער אין זקנים די םידרעמלען .
 - יענאנגען, ארון צוט איצטעד איןד װאלט וױ אך,
דערפיהלט... שכינה די אדון דעם ביי דארט און

И. ׳

וױיטקײט, די נעשײנען ליידען די װעלען צי
בליק? אײנזאמער מײן שוין לאנג פון םיבלאנדזעט װאו

״נית־־״מקדש״, צופ װעג רעמ יעפינעץ איןז װעל צי
צוריק?״. אהינצו ברענגען מיןי ער װעט צי

שאטענם... די פאלען עם מנחה־למערינ... בין
שרעק: א בענקען פון ארוט־עט »יך נעהמט עס
שאטענס, הי אין הארץ מיין דערטרינקק איןי װעל צי

װעג... מײן געפינען נאןז װעל איןי ואיידער ניי

I I I .

♦ ן ע ק ל א װ
שװארצער, אלץ װאלקען ױ װערען עפ
איניאײנעם, אלע זיך רינילען און
יתיומים, קליינע װי - קינדער װי

לןײנעם... ניט טרעפען און בלאנחען װאב
װאלקען, די לאגגזאפ זיןי ם׳ציהק אוי
צוױיטען, צום איינער זיך טוליען און
 יעקליבען רוהײ זיך זיװאלטען װי
בעילײטען... קמרה דער צו זון די
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 - עלענד, אין װאלקק די גלאנחען עם
ארוט׳עט, ד״ימעל דעם נעהמען און
קדיש, זײער אױם איהפ ױםק זײ

אומעט... פון װיינען און װיינק און

IV.

ד ע י זע♦ איץ ל פרא
ג^װירמעט• — מ. אסתר פרגינד טייןןרן טיין

4
- השנה. דאש
.פערװארפען פרעטד דער אין איןז בין װייט װײט, . .

 ניד־יגער זיך האט הימעל דער שטערען. נלאפע מיט נאכט שטילע א
ת...1גש» םערשטאנטע טױזענךע פון תפילות טרויעריגע די ד״ארכק צו אראבגעלאזען

ציטערן... און אום בלאנדוק שאטענפ די
- :זיך ם׳דוכט

 ערד זינדיגע די װעט װאס היטעל, שװארצען א אין צויאםען זײ װערען אט
 שטימען... מאכטלאזע בעטענדע, פיעל זיך אין ארײנשלינגק אוי בעדעקע;,

געבארען... פחד א װעףט עפ
 האט און װאלקענדעל פעױיתומיט א פון ארױפגעשװאומען איז לבנת די

 און שטראהלק... קאלטע איהרע - ארױםגעיאםען נשטה איהר שװאכקײט פון
 געװען טתומ־, זיך װאןלט זי וױ א׳װי השעל, טיטען אין שטעהן זי איז געכליבען

אײביגקײט... שיטוטעד איהר יאין - שטיומרףט, אײניגער איהר אין
- ציטערען: שטערק די און
 - י״עקוטק, ניט ו.אט צו זענען װאם תפילות, די זײ אױף ףוהען עפ

 טרעה׳ די - לוםטען אין הענגען פעדלאזענהיג פערשװאונדק, לאניזאם װערען און
רחטנוח... פ,ין רען

השנה. ראש
םערװארפק... פרעמד דער אין איך יין װײט וױיט,
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נידרײעה
ניטטות...

 ערד דיגע
מען...

האט און
 און יען...

געו־ױ׳ע מר,

 - קומען׳
טרעהי׳ די

נײדום■ 3לײ

ם א ♦ ד ל ע ד נ ע ר ע ט ש
מעשה׳לןן(. )א

I.

שטילע, און דיינע א געװעזען איז נאכט די
תפילד״ הארצייע א צארטע, א װי אװי
קינד, קלי־ינינקען א פון ועיןז דער װי אזױ
זיגד. פון אבגרונר דעם בעטראטק נישט האט װאס

בעפליטערט, מאגד־־שײן מיט מגוועזק איז נאכט די
 געציטערט האט טדוימ נישט־ערדישער װײםער א

בעטהױט, שטראהלק בלאשליכע מיט לופטק, אין
פערטרױט.... םוח־ת ק־ערנ׳ישע העלע און

געצוינק, אונענדלץי זיןי וױיט האט הימעל דער
 פלעמעלקי־אױגק פעריכשופיטע זײנע פון

 געװעהט שטילקייט הײליגע א הײטליןי האט
געזײהט... רוהיצ קינדישע טעשהילעןי איון
.נעהוליעט, האט יפ תישײער דער - אונטען און
 געטוליעט זילבער בלאהליצער א זיןי האט עם
 געקוסט כװאליעפ, עיװילדעטע זײנע צו

:בת־םט שױמינע טלכותיױג זײן שטאלצע, זײן
לײדענשאפטש־ליפען, פערציטערטע מיט געקוםט

 שיפען זילבערנע פון ױיהק זיןו ש׳האבק און
 - נעגליהט לישטיג האנען ׳ים אין געצונדק

ליעד... א געהױבען זיך זײ פון האט שטיל און

! II.

היטעל, זײדענעם םון דאש? איז װאש - פלוצליננ או־ן
 בלימעל גאלדענעש קלײױנקעש, א װי אזוי

 ערפילט, װעהטאג א מיט געשוױנד, זיןד אב רײשט
 טילד. פינקעלױג שטערענדעל, אייאײנזאמעש

 געפאלען עש איז יתומ׳דיג און פערטרױעט
;װאלען קאניגע פון אבגח־נד פינשטערען אין
תהופ, ברױזעגדער דער דערשלונגק איהם האט עש
 שױש... שטוצייק אין בעהאלטק איהם האט און

ליעגען. דאךט געבליבען ער איז אנ׳עלענדער
ניגון, גרױזאטער דעד געשראקען איהש האט עש
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 - ׳נײ־נאכט יעזוננען כװאליעס רי סיד״אבען װאפ
 םארטראנט.... זיך װעלט הימלישער װעגען האט ער
 געזאננען צארטע ױ א; דעןטאהנט זיןי האט ער
 קלאנגען, זײערע אן שרפים, יטנעע*װײםע פון
 דערטאהנט, זײנע זיף־ כרידער די אן האט ער
 »אנד. טרױמישען נאצין פערבענגט זיןי האט און
 שטערען, פון היםעל דער געוועזען איז װײט נור
 הערען, איהפ פיזאל װער איז, געװעזק קייגער און

 נעװען, גישט תתם דעם אין ארופ קיינער ס׳איז
 זעהן... װעדטאנען און לײדען זײנע םיזאל װער

 - טרויער אין און שטיל ער איז *טבווץ אין ,:עלעגען
 בלױער, א הימעל א האט געשטראהלט אױיק אזן
 פי.על, שטערענדלעך האבען געילידט אויבען און
שטיל... דער אין .נליק פון געשמײכעלט האבען און

III.

 פארטרױערט, שטערן דער געלעגען איז אזד
 פארטױערט, נלאטע אין און גריניפ שמוצייע אי?
 ארוםי, ני׳טט לויבט האפנוננ קײן דעטוני, קיין
 שטום... יאון נעװעזען אגנרונך אין איז שטיל און

 :קלאננען שטערענדעל דאם האט דערהערט אײנמאל דאןי
 ;געגאנגען ריענער יפ־קענייים דעם זענען דאס
 הער מעצטיגער זײער געשיקט זײ האט עס
 טעעד. פון תזעטות אין םערעל אױסגראנק צו
 האנען א׳־ן יענאנגיען פאמעלץי זענען זײ

 - נעגראנען און ים פון אבגרונד, דעפ אץ געשארט
 געטהון, זײ יצײן א עפעפ האט פלוצלינג אײ

 זון... שטראהלענדער דער פון פונק א װי אזוי
 שטערען... א םיאיז נײן, א, פערעל?... א דאם?.״ איז װאפ

 םפערק... הימלישע פון וױיטע, פון שטערען א
 חן, רײצענדער זיץ די'ז־יענער צױבערט עפ
 שטיין... אזא .נעװען גישט שלאס אין נאןי איז עפ
 פרעהלץו און פער׳שכורט ;איהפ געשוױנד פאניעי זײ

 ;טלך פון פאלאץ דעפ אץ >טנעל זײ אגטלויפען
 ענטציקט, פעדװאונדערט, איז ים פון טלך רער
 בעגליקט..״ שמײכעלט און שטערען אויפין קוקט ער

 שטערען קלײנינקען דעם ״זאל с קול זײן רוגיערט באלו־
װערק, אוטנעקעהרט הימעל>לאנץ ליצטיגער דין
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 ריין, שימע־רען ער זאל שמוץ, זײן ;איהפ אכ וזישט
 !קרוין גאלוענער מײן אין אײן ךאן איהפ פאשט און

 צוטראגיען, פאלאץ אין זיןז באלד האט ישיורה א
 אנצוזאגען, געאײלט זי האט אלעמען און
 קרױן פערינשופיטער טלךים אין פיקומט־־צו אז
שטײן.... װאונדערליןד־טײערער א נײער, א

IV.

 היכל, אין דארטען שטערענדעל דאם האט געלעבט
 שמײכעל, א מיט האר זײן פון קרוין אין געלויכטק

 בלי^ בריליאנטענער העלער זײן האט געשײנט
ה מיט  גליק.... און שטתה צופריערענהייט, און ת

 צױבער אין שטערען דער איז צעווען פארזונקען
 ;פ׳צזופידיג-זױבער האט :יעשימערט װאס שלאם, פון

 קריםטאל, רײנעמ פון פענםטער די בלאנקען דארט
 צאהל, אהן טהירק וילבערגע זיןז ציהען דארט

 שװעלען, גאלדענע ליכטיגע, דארט בליצען עפ
 העלען, א טיט >טײן, א מיט נעהױכט זענען װאם
 גענײהט, םאטעט מיט דינע, טעפיכער און

 םארשפרײט.״. לאגקעם גלומײע װי ליגען, דארט
 זײד־באלדאכינען, פערהאננענע יאונטער און

 רונינען, מיט געזײהט און :עשטיקט זענען וראפ
 אױבען־אן שטעהט פײערען פארביגע אין
 טראהן... שטראהלענו־ער דער שטאלצען פון טלך םון
 שעהיען, פארנאצטיגע די אן נור קומען און
 פרױען, ערגעץ-װאו פון צושװעבען קוטען דאן
 פערהילט, קלײרער דורכזיכטע־בלאהליצע אין

 וױלד... און האםטינ זיןי וױקלען זיןז, שלײגגלען װאפ
 װעצטער, זײנע איהם געבען יטטיל, זיצט מלך דער

 טעכטער; לופטיגע די שיטאגצען װי קוקען, זײ
 נעזאננ, שטילער א ערגעץ פון זיןי פידערטראגט

 :עךאנק.... דעם זים און פעריחלומיט געבעלט װאפ
 3הי שט־־אהלענ־ען אין קי פרעהט שטעתדעל דאם
 שט״כעל. א טיט האר זײן פון קרױן אין פינקעלט א־ן
 בליק בריליאנטענער העלער, זײן שיימערט עפ

גליק... און שימחד, צוםדיעדענדײט, און תד, םיט

V.

 לבנהיךיג-שטילע, א געװען איז נאכט ױ
;תפיטה א מיט בעהױכט װי יעורען, איז נאכט די
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 איז װאפ בעשטראהלטעד, דעד יפ דער האט געשטוטט
 ריעז... שדעקלינעד א װי אזוי געלעיען

ק ברעי בײים  געקלונגק, ליעדער אצטיגע האי
 געשפרינגק, נימפען נאקעטע זענען בדעי בײ׳ם

 געטאנצט, פארשײטע האבען און געשפױננק
 געגלאנצט... פערל, וױ אױנען, די םיהאפען און
 םטתנעם ם,ין יעגאםען קלאנגען דןי האבק עם
 דױנעס; די אױף פארטראנט גע׳גופם׳ט האבען און

 װאי>ישט־װאו, וױיך האט אניאבקלאני געציטערט
 רוה... און שטילקייט אין פערװנקק װידער און
 בלאנקען, פארהאניק טיעפעניש, דער אין דארט, און
 - צאנקען, פײערען שמײצלענדע ון6 מהנות אזן

 אצינד־: װאםער פון נולך דער געהט אהין
 קינד... זיין טאצטער, זײן חופד״ דער צו פיהרט ער

װאםער דעם םון דאן זענען ארױם אלע און
 בלאםער, דער פרינצעשץ, שענער דער לנבור

 פערקלעהרט, געשטאנען חתן נעבען איז װאם
 םערטרעהרט... אוײען די פעריחליומ׳ט, פנים דאם

אלטעד, דער מלך, דער פארהאג: רעם בײ שטעהט עס
 קאלטער, פעתלױוערטעד, דער בליק, זײן איז שטאלץ אין

 האגד, אין ער האלט ריעזיגען א שטעקען א
ראנד... זילבערנער זײן וױיטען פון םיפינקעלט און

VI.

 שטיינער, ךי מלןז דעפ פון קךוין אין שמײכלען עם
 קיינער נור אלע, מיט צוזאטק שמײנלק זײ

פליק, שטערנדעלים דעם אױ טריעפ װי נישט, בעטעוקט
צוריק^... היטעל צופ זיןז רייסט און זיך ציהט װאם

 היטעל, דעפ װיעדער ער זעהט ירעג דעם אויף דא אט
 דרימעל; נאנטיגען אין פונאנדער זץל שפרײט װאפ

 דערזעהן... װידער ער האט מאנד דעם שטערען, ד
 װק... נישט שוין געדענקט ער דארט... ער איז געװען

 בענקק... הארצײעם זיץ זיף צופלאטט קרענקליןי און
 :שענקען איהם פרײהײט ךי װאלט האר דער װען גאט, א,

 יף1אר װיעדער װאלט שמחה א פאר ,ױאפ טיט
 גוף:.״ נאלדענער זײן וױיטק אץ הימעל אין
 צוואנגען, טיט וױ געװען, ער אױ צוגעשמיעדט גור
;ךערלאנגען הימעל דעם צו געקאנט נישט האע און
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האדץ, קלײנינקעס זײן האט לייה אין געצאפעלט
שמארץ... גתנדלאוק א אין לײד, אין געצאפעלט

שטעדק... דער פינקעלט דדנקעלער דונקעלער, ואזן
װערען.... גאלדענע די נליקק די טריעבער און

שטארנט... ער גוססיעט... ער מםסיעט... ער דאם?.״ איז װאס
נעפארבט... פניש זײן יער1גר א שאטען א

שטארבק... עלענדע דאם נישט געמערקט קיינער נוד
יארבען בלוטיגע דופטיגע, מיט בעקןױנטע

אוזם, טאנצען לזפטייע די ניטפען די
אום... זײ ריגי-לען פער׳שכור׳טע בליקען אזן
קלינגען, זײ - הארפעם די טאצען, די ד״יחשען עם
רינגען, אין קערפערים אטלעםנע זיןי פלעצטען עס
לופט־קאראהאד, שטורמישען א פיהרען און

םוד... געטליצען א טיט װעהט און אטהעטט ױאס
זיםע, פון שעה׳ק, פון טומעל רוישײען אין

יםיםה... אײנזאמע זײן שטערען, דעם קיינער זעהט
פדײדען>עשרײ פערצאפעלטק וױלדען, אין

װעה... אונענדליפען פרעמדק, דעם קײנעד זעהט
שטערען... בענקענדער דער געשטאדבק איז אניסט אין
םפערען הימלישע ױ צו דערשװענט האט שטיל און

- י— דויך גאלדענעם פון סטענגע דינינקע א
הױך.... דער אין אװעק, נשטה זײן איז דיאה

.1910-1911 וױלנא,
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♦ ן ע נ נ ו ב ע ל ר ע ב י א

ניט... רייד

ניט... געליבטע, מײן ניט, רײד

 - װערםע־ קופעם דורות פיעלע פון ליגען אט
הארצען. מענשעניפ דעם פון פאלשע מטבעות

שװייג. טריע, מײן שוויײ, ששש:

הארצען, מײן פון טענער די הער
- טױל פון ניט װערטער קײן װארט

-------דיידען: ניט מידארף שששי

 נעהט, הימעל אין װאלקענדעל א כיהעי
- הױבט זיך ערד פון גרעזעלע א טזעד״

 שלאפט, ים■ וױגײ אין פישעלע א
- האפט, קינד קךאנקק א בײ מויטער א

 יױגט, װאלד טיעפען אין ילעטעלע א צוױײעלע/ א
— ליגט הארכענד וועלדעל פינםטער יאין שטענעלע א

-  ш

:בתאיל־ברואיל־ברואיל

 — םלירשקעט לױפענד לענענס־ליעדעל א װאםעדעל א װאו ערגעץ
בתאיל־

. . ש. ש ___ש
. . ש. .ש . . 

. . . ש . . .
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עדרען־לאז: און בעטריגעריש ס׳איז

- קיםען
תלופ, מיין פון שליטען לײכטען דעם אן אנגעהאנגען

- אניעקלײדעט
לבנד-שטראהלק, פון זײדען״פעדים לאנגע גרינליןי אין

\ - געשטאלט אין
 זיך באדט עם װאפ םעיע, א פון
נאצט, העלבליןי־בלױער א אין

- קאפ א מיט
 אונטער ,אראכגעלאזטק

האד, ^װארצע װײבע,

- אױגען די אין
 טענער שטיקלעןי טתימען, בלײכע

ירעמען, צנועיייט־ציטריג אונטער

- ליפען די אױף
אזנשולד־־צױבער,

פנימ, ילײכליןי־לאנגען א בײ
ברוסט, צאפעל־ציטרײ א ביי

- טיר צו זיך
טוליען צערטליןי

קושען לאזען ליפען די און

- אנטלױפען און
■־ - אויג אױפמאכענדען מיץ £ון שנעלקײט די אױף

ז םערדאדיק ם׳איז געליעבטע, לײן

, !תלום אין גיט אויך קום - װאדיר אויפין ניט קומסט

* * 
%

קלאפ... ניט

 קלייה װײםען זיירען, א אין געליענטע ךיין װאש הארץ, מײן קלאפ, ניט
- געהט חופה דער צו צװײטען א מיט



 האר ױ איהר פלעכטען װײפ״געמלײדטע פױינדינם, איהוע
 װערטער... האלבע צניעייש... ,שטײפלען

איײען... ;אדאבצעלאזטע

ששש...

 וױיםע אונ׳צזולד די ש-טיל פלאטערט דאפ
פ  קאפ... געללעבטעריפ דײן איבער מאל לעצטען «
 וױיכע פליגעל ברעגען די טיט

הײםע... ליפק איהרע אויף צויבער־־שמײבעל זי הויכט

מוזיקי די אי

קלאפ״ ניט הארץ, מײן קלאפ, ניט

 נגוניפ די פעוהילצען קאנפט
 - צושטערען פדייד די איהר נײ אזן
קלאפ... גיט

 שנור מיך טאצט ניט ניט... בלוטען... איהר קאצט, ניט
 צימער איהר אין זי צעהט אן !ששש

 טריט... שטילע יעשײדען טיט
זעהסט?!

 - צעלאשען ליצט ךאפ
ניט... בלוטען... נלט, ג־אצט

קלײדער?.״ הי פון דוישק ךאפ הערפט רו שששי

 הויןי... ברענענדלגער א ם׳פלייהט
. .  עטטק... שווערע .

. א ..? ש! ד ק

שכורי ניט טאצט בלוטק, ניט, פליפט ׳א

ניט!... קריצט תהיגי... צײנער,

- יעליעבטעד מײן ניט שטערט
גליק־ליך... - איז - זי גליקליך, איז זי

ר טהוט ביידען פון  װעד״ מיר קאפ ת
דערעםען. נזט איהר האט בײדע



2425. ן צ נ ײ נ ^ ר ג ן ב י ! *

טובות-רעות
יויענד-אלט,

 און נאכט װי טאג
װארם-קאלט.

קנאה-שנאד״
ליעבע-פרײד,

 אמת-פאלשקײט,
-טױט. לעביק

 קוליכעל פון אי
 נעבארען, ׳■בײם
 קרעכצען דעים &וי

פערלארען, בײם

 אבױן א פון
 תחנונים, די

 זאטען א פון
- נמנים די

װעד,: אה

קאפי הער מיר בײ פלאצט ,עס

 טײכעל, ירעגען, װעלכע פין
 ניט, לויף

לויםענד
ברעגען. נײע מאכסטו

 מענשעל קייטען, װעלכע פון
 ניט, לויף

לויפענד
רףטעץ... נייע דו שמידטט

בףעג:? א אהן טייכעל א
?קײט א אהן מענשעל א ;



 ביעיען די םערלירט טײןז דער װען
ניט, עוץ טייןי קיץ איהפ טען חיפט

 קייטען די פערלירט מענ>ט דער װען
ניט..״ טעהר מעניט קיין עױן ער איז

* *
•X•

בין? איןז װער - -

לענען, םון קלוני א צ׳בין

- ביע: הויצען א אויף כװאלעש פון װארף דער

- פעלד אםען א אין הערבםטק־־וױנד פון פײף דער כיבין

- בלומען־פארב פון סוד א

ע א אויף בלומען״פארנ, װי טען,1 איןי בין ת
יטק... איך נין

דורך, איןז לױף ריע א אין וױנטען־פייף, װי
דורך... אץי לויף

טטארק:’ איף בין װיילע א אויף נװאלעם־װאדף, װי

יטלאף, איןי ווער װײלע יעדער מיט קלוני, דער װי און
יטלאפער... און... שלאף

26 ױ8י з ז !ל א נ 1.שа;נ 7

- בר

)װארפג
*צפעטזו

 בח־יט
א פון
: ו טאג
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נר■ - בר

♦ ניטא איז בעל־הבית דער װען
אקט. אײן אין שפאט א

ן: V נ א ז ר ע פ

יוננ. לןגגןגײנןגר א דארןגר, א יכ?ר,1ה א ״קאך״, ק ל ש ט װ לל פ
פלללצעפ. טלט נהלר א - נלרןגרלנןגר א .,פללפיגל״, ש װל לל ה

״כימללך. ל у ק נ ע י
ל• У נ נ ו י א
.ר ע ט ל ל ב ר א
גראבער. א - ת י נ ל״ד, ע ב ר у ד

האלז. הויכלגד א מלט ר, ע ל ט ע ב ר ע ט ל ניא א
כאראראװקעפ. מלט פנים א ,у ק ר >ג ל ט >ן з у ט ל ניא א

 עפ װעלכער אױף מאשין, א רענטש ^זניידער־־װערקשטוב. ׳א
 ז־צט נענקעל א אויף איהפ נעבעץ ״פײםעל״. הײװיש ארבײט

 שנײדער״ א לינקש נעדט. און ״כימייך יענקעל פוש פוס־אויף־א א
 טיעף דער אין ״קאןד״. פייװטשיק פרעםט עם װעלכען אױף טיש,

 ױנגעל דער ערד דער אויף אױשנעצויגען ליגט ביהנע דער פון
אג׳אײןען. מאכט אזן

 עפעש פ־יפען און זינגען ״םײפעלי' דײוױש און ״קאך פײװטשיק
ליעדעל. א

ו פײפעלױלע פײפעל: י היױױש אייער( רײשט דנגען מיטען )אין ״קאןל״
ת? םערלאננםט װאש אינעררײפען( ניט >װיל י ״פײםעלי'

״איהר״? ביי געװען נעצטען ניזט הער, ״קאך״
נאןי! דו קלערסט װאש ״פײפעל״

הא? זאישטו, װאש נײן, שחודה? שטיקעל לענעדייע א ״קאך.
. ״ ל ע פ ײ  - נאד, דורציעדערט... נעכטען איהד מיט זיןי ד,אב איך אדא! ס

 דיר װעל איך מאשץ( דער פון ״טחעטער״ ףעש פיש רי מיט ןארױפ >װארפט
תי אויף פערדיענען ךארף מען בראטצי, עןד, גנעדט( דעדצעהלק. שפעטער שי

 קאפיקעש פינף םאר אדײן, טיר טראנ - אברעמקע, ױניעל( )צום ״קאך״.
 נעהםט ױנגעל >דאש ביער. םלעשעל א אדיין טיר חאפ און ק.עז. מיט בדויט

 א לעבען ש;ין דארף בקירבעש, שהנשמה פל־זמן פלעשעל( א װינקעל א םון
העטדעל. אונטער׳ן פלעשעל די אמנטער נעמש הער, אברעמקע, טא.י.!

אב.( װנגעל >דער
 זאגט, קיטשארטו! פדעשען. צו כח קיין ניטא עןי, גפרעשט( ״קאןי״.

>טאנצט-צר מאי־ינארקעש? פיעל אזוי אנפדעשק איןד דארף װאש צי ג^שפאדא,



נ - ו 28.ר נ

 דאןר ביזט פייפעל, הײוױש פלײצע.( אין קלאפ א איהם גיט און היױױשין צו
 פיער׳ אוױ איןז דאךף װאפ צו :זאג זיןײ. אויף קאפ הטן׳פ דאןי האפט זזכס, א

? הארעװענדיג װערען צאפעלט
.  קרוטשי ״ניע :זאגען דיר וױל איך װאם '•אר, וױיםט הער, ״פײפעל״

נןאפטור!״
אך. ק הארעויוק? פ:על אװי איך דארף װאם צו זאג, יענקעל, ״
צימיין... ניט, »ען האט - ניט ,טהוט טען אז צימיין, יענקעל.
מען... האט אזױ און )איראניש( ״קאך.

 א אין קעז טיט ברױט אױין טראיט און ארײן קוטט יזניעל >ךער
גיעד.( פלעשעל א און פאפיר

אונ׳ ре נעהטט >ער ׳ טאלאךיעץ איהפ.< ביי איבער עם גנעהמט ״קאך.
 טדינקט אינעוועניי. קארקע הי איהם מיט ארײן ד״אקט און שטעקעל א טיש טערין

 די נעהכוט ער ער. פרעסט צײט זעלגער דער אין :גײפט־־צו און פלעשעל פון
 די האלטענדיי האנד, רעצטע די אױף ער הוייט איזופענדיג, און, פלעשעל,
מניד.( א קאפירט פאזע. אזא אין שטעהן ילײבט און פלעשעל,

ק דארף װאם אײןזי בײ פרעי איך ורבותי! מ,ירי ״קאך.  פער׳ אזױ ט
 פיעל אזױ הארעװען, פיעל אזוי אידד דארפט װאפ האדעװענדיג? װערען צאפעלט
 תעשה!״ ״לא טצוד,: די זײן טקיפ ניט אידד זאלט וואפ פאד פדעל, איןי שטייק?

 גטרא׳ א >מיט עולם־הבא? םאר עפעם בעםער טהון ניט איהר זאלט וואם פאר
 עוישה״.- העולפ דבריפ שלשה ״על געשריעיען: שטעהט חז״ל מאמר אין נײין.(

 װעלצע אױף מיה?״ ״על רש״י: פרעיט װעליט. די שטעהט זאצען דריי אױף
 קשיה: די פערענטפערט און פערםאפעט הטורים יעל דער צולדפען קזטט דרײ?

 )י־־םט־־צו, לןעוי... מיט ביער, מיט ברויט אויף - ושניד,״, וושתיה אצילד, ״על
 נאד, טיש.( אונטעױן פלאש די אתנטעי שטעלט איבעױגע. ךי אויס זופט און

 פאר־« גאר זענט איהר ניט? מיןי הערט איהר איןי? - װאם׳זשע אידען, ליעיע
 רבותיי הארן יראהע מײנע נבוד אב חא:טש ייט הזה. עולופ מיט ערשט טהון

 שטעלט תקופ״, שיבה ״לפני יעשריעבען: שטעהט תורה הײליצעד אונזער אין
טהון( ניט זײ )לאזט גשמױתיען׳ אײערע אװעק װארפט :זיף־

ד מגיד... רנ ע, ל״. ע פ ײ ״״פ ה ר רײםט אי  פײװטשיק י פאלעפ די פונאנדער מי
אבז לאז קא־,

 אײעחנ אװעק װארפט האנד( פון אריייט די יענקלען בײ >רײםט ״קאך.
!...גשפמתין

צימײן... אניארנײט... פאד דאם איז װאם צימײן, יענקעל.
ארבײט.( דע־ צו זיןי חאפען אלע טריט. זיך הערען >עפ
. ל ע ק ענ געהט. “גראיבער ״דער אודאי י
' י ל ע פ ײ !צונג רעפ אנ יעםער זיןי יײם פ

ארײן.( געהט יעטלער )אנ׳אלטער
. דער ר ע ט ל טהיר.< דעד נײ שטעהן )בלײבט אײך; העלף לאט א

ך. א ק אידען.... אלע העלפק זאל יאט ,
. . . טינע.( פרומע א )נואכט אטן. ואממ ״פײפעל״
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;ןרוטישי

!

 אונ־׳ וון
 טדינקט

 די המט
די נריג

 פער־• וי
 םיעל װי

 תעשה!״
 גמראי' ?

 עועה״.-
 װעלנע

 קינױד.: י
 :ײפט־יצו,

 גאד, ט.(
 םאר״ >ר

 י רבותי י
>טטעלט

£ײװטיטיק

אייעחנ ־ן

טהיר.<

. ךער ד ע ט ל  אייער וױפיעל נדנד״ א עפעס שענקען אפשר װעט איהר א
לאםקע.

 האנ אץו דזמץ. קײן ניטא כיטר, קעשענעם( די אױם )נשרט ״קאך״.
)געפיצט :דאשען. א קאפיטאל מײן אין ערגעץ האבען זיך, דופט יערארפט,

א־־ן יאדיר, א איבער דערלעבק זאלען טיר געכען, זאל גאט איהנ«. גיט און
קא־ א אװעקגענען טיר איד,ר זאלט נדנד״ א בעטען אײןי צז קומען זאל איןי

לאכען.( >אלע ויראשען. דעפ פאר פיקע
פזמון? א םאר דאס איז װאם ״פײפעל״'.

. דער ר ע ט ל ך מאן. ױנגער איהר, רעדט װאם הייטק. גאט זאל א אי
צונעװעהנק צו־ױני נאןי איז איץי פאר איהר... אגער צוצעװעד״נט, אביסעל >טךן בין

זיף•
 װאפ פריהער... פון זיןי צוגעװעהנען בעםעד אוים, ניט מאכט עם ״קאןי״.

 ברויט ? הארעװענדיג פערצאפעלט װערט צען אז איהר, טײנט ׳טוין, »ען האט
פרעםט( און שפדיצט װאסער, טויל א אן מעהכוט װאפער! מיט

. דער ר ע ט ל ( א ג. וטמוטהי :׳ ,  ם1השל עלײ אכינו יעקכ אידעלעןז, אױ, )
 האט ןעה פערלאזק. אוהפ אויף זיןי טענק מיר אונז. פון קליגעד יעװק איז

ללבוש״... ובגד לאכול ״לחב :געזאגט
ך. א ק ר, צלויביט ניטא. אױןי דא;פ אבער םיאױ אז ״ יאיףו או איד, ר׳ מי

װאזמיי טשארט עןי, פלודערק. צעױסענע אין מתילה... יעה
דארף מען דעדען״ ניט אזױ טאך מק ניט, זינדיגט .אלטער. דער

״מאן גמרא: די דארטען זאנט װי אײביצ. לעכט װאם דעם, צי .האפק גור
לעבען. צום שענקט לענען, ציט װאפ לער - טזוני״ יהיב זזיי דיד״יב

היטעל פון אדאבװארפען ניט קק גאט נםים, ק״ן ניטא פ־איז ע, ״קאך״.
- ברויט. לאנען א

. על״ ײפ  צושפאלטק דיר ער וואלט ׳נם אזא אפילו טרעפט עש ווק ״פ
- אזש. טוח דעם

. אך ק ואיהר אניאפיקורם. נא־ איז דאם - איד, ר׳ ניט, איהפ הערט ״
̂ע ם־אין אז אייןי, זאי איך טיר, דערט הא״ חלטים אונזערע װאם אמת, טאר

אהן יאויף שטעהט און געלד אהן זיך לענט אניארנײטעד אז :צעזאגט בק
געזונד.

. רער ר ע ט ל  גאט אז געזונד. איז עיקר דעד ׳יע געזונד, זאנט איהר א
 װאס נא־ דאנהין. ניט גאר >טױן מען דארף געזונד, שטיקעלע דאפ שענקט

דאנערש־ הײנט םיאיז אז פערגעםען, גא־ האי איך ? פעררעדט אזוי זיןי איך האנ
>י13 ש׳זאל און געזונד, זײן זאל טען טאג. גוטק א טיר זיןד האט נו, טאג.

זײן. ניט צער קײן אירען
- משיח. קומען םיזאל און ״קאך׳.

. על״ ײפ אטן. ואמרו ט,ינע( םרוטע א )מאכט ״פ
. ךער ר ע ט ל אװים.( )נעהט יעװנד. - עירך דער יעװנר, זיין זאל טען א

)פױזע.(
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ך. א ה אייזק. אין קױהלען פאד א אדײן װארף אברעמקע: ״
. רער ל ע נ נ ז  זעקעל, א פון קױהלען הויםענם פאך א ארױפ )נעהמט י

 אײןען, זיין אין ארײן װארפט און טיש אונטערין פײװטשיקיק בײ ליגט װעלפעס

ארױס.( געהט יאון היטעלע זײן אן ער טהוט דערנא־
. ל ע ק נ ע  ארשין האלב א ירײננען זאלשט הער, ינאןי( איהם גשרײט י

אב.( ױניעל דער צוױנ]. זיך מעצט י האר
ך. א ק ליעדעל.( פרעדליפע א עפעס גזינגט ״

. ״ על ײפ  עפעם דו טאנצט װאש קאך, פאװעל ׳גאספאדין נאר, מיר זאפ ״פ
שװאדבע? נא דוראק קאק אוױמ הײנט

ך. א ק  איך וױ װיםען, זאלםט רו װען ירודעריל; גוטער פרעפםטו, װאש ״
פערבראכט! נעכטק האב

ל ע פ ײ פ פערשטעהן.״. אונטער שױן חאפ איןי א... ׳.,״
. ״קא געװען, װערט שיאיז אבער דרײערל, א גע׳פטרט אפילו האב איך ך

 איהם( צו פרעהלייןי )לױפט־־צו םטאאיט... נאגי יעי יוערט״.. םיאיז דיר, זא; איך
 איהש )דערצעהלט און... נאפט בײ זײגעד א דדיי ביז פערבראכט האנ איןי

ט דערנאך אױער. אױפין  זאגםטו, װאס נו, פלײצע.( אין קלאפ א איהפ ער ^
לאכען.( >זײ הא?

. על״ ײפ  מיר האסטו װאש פאר ארײן, בן טאטעגים דײן אין װח א ״פ
פעזאגט? ניט נעכטק

. ל ע ק נ ע  שמחה, הי גרעסער איז יעױנטעל, די קלענעח ש׳איז אז פימײן, י
כיטײן...

 צווייטען א דערצעהלען ױר װעל איןי דױװישיען( >צז יאלד: א ביזט ״קאך״.
ארבייט.( דער צו געהט >ער מאל.

. ״ על  נעכטק מיר דו האשט װאם פאר :סלאװא טשעשנאיע נײן, ״פײפ
 )טאכט נאפט... א נעהאט נעפטק איןי האנ הערםטו, >אוטעטיג< ? פעזאנט ניט

מינע.( זױערע א
. ל ע ק נ ע פימײן״ נעלעגער, הארטען א געהאט נעבעןי האפט פיטײן, י

ך. א ק  שױן זץי שנײדען בחװ־׳ל דעם בײ ע, טאן.( ציהענדען א >מיט ״

ארבײט.( מען פויזע. לאפען. )אלע צײהנךעלעך....
. ״ ל ע פ ײ פ :<זינגט און )נעדט ״

אנר, גאנצען אײן נאןי דו ״האםט
 בלוט, טראפע; אײן נאך דו דאשט

קיר, בידן ארבײט, ארבײט,
געדוהט. ניט .געשטאנק, ניט

טעלאדיע.( די וױיטער )זינגט
יעט« אג׳אלטע ארײן פעהט עש און טהיד רי זיןד עםענט >עש

־עס געדענקט װאש מאדע, א אין ״נעפרצט״ געהט זי לערקע.
שטעהן נלײבט ןי טויבלעך. אגישעלע איז זי םראנצויז. ערשטק

שוױייט.( און שװעל, אויפין פטעט
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געלד? ;עגראצט האט איהר באבינקע, זאגען, איהר װעט װאס נו, ״ק^ך״.
קעשענע. אין טיר בײ װי רעיעל, זיץ ס׳װעט איבעתענען, מיר קאנט אירר

. די ע ט ל )יצװײגט.( א
נאניגקע? װעלט, דער אויף נײעם עפעם זיך העדט װאט ך. קא
. די ע ט ל עפעם. שענקט א

. ״קא י יפון שקאנדאל א ניט דאש איז אלײן, זאגט נו יאיינקע, ׳אי ך
גאנצען א אהזמלױפק דארפק זאלט איהר װי זקנה, אזא אז ראטע, רעשיאטע

פיס. די אזיף טאג
. די ע ט ל )יעװײגט.( אודאי. א

. א ״ק ,  יאױף זײן זאל עס בעפער, געװען ניט װאלט אלײן, זאניט נו ך
קאמונע. װעלט ךעה

. ״ על אגיטאציע. צו יענומען .״.אר זיך האסט ״פײפ
. די ע ט ל דאם א־יז אודאי יערעבט, זענט איהד פײװט^יקיק( גענטפערט א

לאכען( פײװטיטיקען, תוץ )אלע, חױנ־. שװעףע א
פאריז. אין געװען איז אמאל וױ לטשל, כדומה אט ״קא,ך״.

פזיזע( גקלײנע פאריז. אין זוהן א אױך האב אי־ מיפצט.( אליטע. די
 אג׳אײנ- איהם פון האב איןי װי יאהר, האלנ א שוץ נחת, קיין ניטא ׳אױ

ניט. פען געטונקטע
. ״ על ײפ  א׳ײסי לויפט טאפ דער - נריינע שבת, גוט ״פ

 לאנען גרױשען א אױםבאקען װאלט טק למשל: נדומה אט ״קאך״.
 די גערינען דלפוגיפ אלע מיט צוזאטען װאלטק יײכעי גראנע אלע און נמיט,
!לעבק א געװען װאלט עס ד,ענד< די צופריעדק זיך, רײבט >ער פעודה,

. די ע ט ל צו שװער אודאי איז טא; א .נילדען אנדערטד״אלבען טיט א
לעבען•

. ך א ק  טחלל דארפען זאלען זײ װײנער, רי פערשפארען װאלט מען או־ן ״
זיין. שבת

. די ע ט ל  װעלען רבניט די אז געהערט, אויןי טאקע עש האט איך יא, א
 )אלע ליכט־בעגשען. נאך קאשיקעש די מיט וױיבער די שטעהן לאזען ניט

 - טילא, הייםטי, װאם געלעכטער, א פאר דאס אױ װאט לאנט? איהד לאבען(
נראשען.... א גיט הײװישיען( )צו עפעס -שעגקט - -

 אגיאפיקורסי יאר אין ער איהם, צו איהר :עהט װאס נאבינקע, ״?]אך״.
. די ע ט ל  אידענע. אגיאלטער עפעם שענקט איןי... וױיס א

. ל ע ק נ ע טריפד״ איז ערל דער - רד״5ט דער פון ד,אלט זי כימײן, י
כיטײן... כשר.... איז גראשק זײן אבער

ר יײ קעשענע, אין איהד בײ יעטען, ניט זיןי לאזט מחזתן, ך״. א ״ק  ד
אײנם. אלץ - קעשענע אין

. קאםונע. פון ניט האלט איך ״פײפעל״
. די ע ט ל  שױן מען טאר אטונד״ פון ניט האלט מק אן מײנט, איהר א

טײלען.״. ניט צדקה קײן
' שאר. א ןיןז צו גיט נא־ יעדער איער ״פײפעל״
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נראש׳ען.( א איהד ייט און בורזשוא טעשה בייטעלע, די ארױה נעהמט >ער
. די ע ט ל יאהרק. מײנע דערלענק זאלט איהר א

הײזער..״ די איבער געהן אויןד און ״קאך״.
. ״ על ײפ טארבעי םאטעטענער א מיט ״פ

. די ע ט ל )אב.( טאז״ גוטען א איף״״ וױיפ געבען. גאט זאל א
!פאליטיק קײן ניט נעבעך םערשיטעהט זי עיט, ״קאף״.

פומע.( ליעדעל. א עפעם זיננענדיג ארבײטען, )אלע
ך. א ק  דעפיהיןי לאגיזאפ לאזט פאפיראם. א ינעימות )פעדר־ינערט ״

מויל.( פון
״/  גע* א איהפ אױף גיט ארבײט. דער פון אב זיןי גקעהרט ״פײפעל

 היין אין רות א כעם.( מ,יט בלוטר׳׳צט אתיפ זאגט און קוק, >טטרענצען מאכטען
ק שטעלט טאג מיטען אין אױיןי בן טאטענם דױכערעי. אװעק זיןי מ

ך. א ק ארבעל. אין פאפיראם דעפ בעהאלט דערשראקען. )כלומרישט ״
 פאראי׳ קײן האט האיב... איןי שטאטעלט.( פער׳טטיקען. צו איהם זיך מיהט

אני־־ פון קאױקאטוד מין א פאר ^זטעלט און איין ויןי )הויקערט ניט... פעל
ני>צט אנהויב פון ער: רעדט צײט, נאנצער דער אין אדבײטער. אױםנעהונגערטען

מוטהײער.( אלץ ער וועדט ביםלעפוױיז און ררייםט,
 צו אן זיך, הױבט און בורזשוא מעשה אויף זיןי )שטעלט ש. י װ ײ ה

צו.( שט״כעל א טיט זיןי קוקט יענקעל נעפ. מיט קאכען
.  אייןד צאהל איןי שטיטע.( נאצגעמאכט־שטרעגגער א גטיט ״פײםעל״

 הויבט איהר און שכירות, נענען צו אײןד הארעװע איך געלדי בליטיגע טיט
 דו, טהוןן ציט קײנעפ דאם הײםט דו םטאט׳טקעגיק, ה, טיוען! צו ןאן ניט

װערען? גדלות אײןד םון זאל איןז, מאכען, וױלםט עװת־פגימ,
 װאם זײן, צעזונה צו־פיעל מיר איהר זאלט לעבען, בעל־הבית ןז״. ״קא,

איןז... גראדע װאם איןי.... עפעם
ל ע ם ײ פ  דער צו געקומען :יט נעכטען דו ביזט וואם פאר טיד, זאצ ׳.,״

װעל.... איך קארקי מײן אויף פאנעװען - אריייט?
ך. א ק הוג״ ב״ו פאנעװען אזוי מיר איהר זאלט מורא.( טיט )נלומד׳יטט ״

נע׳־ ואליןז־: איז קינד טײן יעזונד, ניט איז וױיי מײן יאד-ר. צוואנציי און דערט
םעהרליןז....

װילםט, ? יאבע־מעשױת טיר דערצעהלםטו װאם איפער( )רײםט ל״. ע פ ײ ״פ
בוי־.( דעפ זיןו )גלעט ? װילםטו װעדק׳טטוב, די פערטאכק דיר צוליעב זאל איןי

ך. א ק  אז צעזאנט, האט דאקטאר דער טדצן? איןי זאל זואם ״
םקארלאטין.״. בעקומען נאןי קאן צוציקעל מײן

נו, םקא״־־לאטין־טערלעיטין קאפטור? א דרעהפטו װעמק ״םײפעל״.
ק דאי־ף - איך? פרעג פקארלאטין, אז  הא? ? םטאטיצקע א מאכען שױן ט

ײפ׳טוב א ױפ־׳טופי א ארבײט.״. דער צ' צעקוטען גיט פיף׳ א ניט, גאר
!קעפ אײערע אויף

ך. א ק קרעכצעט... װײב דאפ דלות... דעד געפײפט לאט שטיבעלע אין ״



 דעו־ יײ קאפיקע קיין ניטא פ׳איז און טילןז.... בעט יעם וױינט... קינד ראם
נשטד.....

. על״ ײפ ט עםען געװאלט האסט שױן םערשטעה איך אהא, ״פ ז בי - 
 האט איהר קומען, געדארפט ניט אינגאנצק שוין האפט ניט, »נאר יעקומען. דו

 און מאל אײן טיט נעהמען .נעדארםט האט איהר קומען, געדארפט ניט קײנעד
 דארפ& דען װאס דען, װאם טעםערי א טיט קירילעץ דערװערגק, מיך, דערשטיקען

ז טהון ניט און נעלר נעהטק - איהד?
. ך א ק  גאר היינט נאןז איך האב נעהטק, געלד פיעל אוױ פון ואון ״

 אײער אנגעשטאפט אניםעל הײנט זיך, דוכט שוין, האט איהר און גענעפען. ניט
בייכעל....

. ׳ װערען, נדלות אייןז פון דאןז װעל איןי ניט( איהם )זזערט ״פײפעל׳
 יף1א אניעזעצט זץי האט איהר :בײטעל־־שנײדער איהר !םטאטשקעניקיעם איהר
 אײןי?- צוליענ טארבע א טיט אװעקלאזען זיןי זאל איך װילט, איהד קארק, מײן

 פוםט״או^ עזות׳ניקעפ, איהר אײך, איך זאנ דערלעבען, ניט דאם װעט אױד
איהר... !לײדייגעהער פאפטניקעמ,

אך. ק  טורא קײן אײך פאר טען האט עריטטענס, אזױ, ניט נאר שרײט ״
חלילה... בײכעל, צופ שאדק אײך נאך דאפ קאן צװײטענפ, אזן ניט,

. על״ ײפ  פון איהר װילט װאם צײהןן די אױף שרײ ױנג: גראנער ״פ
 אוהד г טענשען א פזן אױםזעהן קןין ראגען ניט אינגאנצען שױן זאל איך מיד,

אט  גיטי נח ׳קײן שוין דאך האי איןי פערמאטערט״.. װענײ נאך טיך ה
חלילה... מיר דאןז־ םיקאן :אם, אויפץ פאלען דאף װעל איןז

 אונטעד׳ן געזונד דאם אונטערשפארק חלילה, אײ־, נאך פיקאן ןי״. א ״ק
הארצק״..

על״. ײפ  !עזות׳ניק ׳דו ״פ
 היהנער־פרעפעי! איד-ר, ״קאך״•

ל׳ ע פ ײ פ כל־־ברניק,! ה, '.,״
. א ״ק  ביױך... גראבען א האט איהר אז מײנט, איהר ך

.  הוננערי פאר פגר׳ן, יאיהר דארםט תנגער פאר ״פײפעל״
. אך ק  בױןי״. אײער אויף הארעװק זאלק טיר איהר, װילט װאפ ״

. על״ ײפ אץ פערשיקעןז אייף איןי װעל םיביד אין טיש< אין )קלאפט ״פ
!פיביר

 הארעװק מיר - אלעס געהערט אונז העלױש<צו בלומרישט >שוין ך. א ״ק
שװײסי מיט

״. על ײפ ק..״ דארף איןי בעל־ד״ביח, א בין איך פארנישטעןו ״פ לענ
 הארעװען״.. מיר - חאפ־לאפ קײן ניטא ןי״. א ״ק

. על״ ײפ דאדעװע! איך פיאליגעןי ״פ
 געהערען... אונז צו דארף הארעװען, טיר ך. ״קא

ל ע פ ײ פ בעל־הבית: א נין איך .“״
. ״קא  :װעלען פארץ מכה א אױם( )שרײט ך

. על״ ײפ ק: פאױן צװײ ״פ צענ

33 . ? « ; נ ז י א ת י נ ה - ל י ע ג ר ג ן ד ן ן װ
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!נעהמק פאדין דרײ ״קאןל״.
טהיר. ךי האפטיג זיף־, עפענט פלוצלינג ליארם. א טומעל, )א

 בעמערקט פעקעל. א א־ײנטראנענדיג ארײן, לױפט ױנגעל דער
טומעל.( נאנצען ךעפ

. העד ל ע ג נ ו  געהטי ״גראבעד״ דער טם... י
 לאזט טומעל טיטען אין אהין, - דער אהער, לױפיט ףעד אמישמאש:

רוגזר״ מיט אלעטען אױף קוקט און בעל־־הגית, דער ארײן זיך
ת. דער בי ־ ־ על געשע-עפטען, שע-נע װערטער.( די אױם )ציהט ב

געי׳שעפ־טען שע>ע
. ג אנ ה ר א פ (

, צ, י ו ל ם ל א פ א ג ל א ה

I.

ג♦ ע ו ו ץ י א
קוקוק, דער יאמערט ̂עפ
שטיםען פױגעלעןז די

;םריהליננם׳נאטור דער וױנקען און
פערדיל, דאם הירזשעט עם
פוהרמאן, דער דרעמעלט עפ
פוהר. פון רעדער די פקריפען עפ
 װאגען אין מיר זיץ איך
 - זײטען די אויף קוק און
 באלדי שױן קארן די זאננען אין
 אנטקעגען אונז װארט אן

 - זיידע דער ליעבשאפט מיט
װאלד. רוישענדער דער אלטער, דער
לאננזאם.... זיןי ׳טלעפק מיר

ױנגע, ביעהאזקעלעך
זײט. ביייפ שמײכלק מײדעלעך, וױ

 העלע אין - הימעל ךער
װאלקענם.... צודיפענע

װײט. פון חמארע א זיןי רוקט עפ
 גענומען האט וױנד א

פעלדער.... די בעװעגק
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 בליםט... עם וױיטעי... א דונער א
 פערלארען הימעל דעד
 פעױל, װי טראפענם, האט
 בעשפריצט. װא־ען אונזער האט און

 ;יעגעבען האט ״טראןד־־טךאןי:״
 שטארקער; װערט רעגען דער
 - ערװאבט, אלטער דער פוהרמאן דער
 קאפטען אן ער האט אט
 געװאשען שוין הענו־ די

געכואבט. ברכה א שטיל האט און

II.

♦ ש ו א י

 לעבק, אין געפינען גיט ארט קײן זיןל קאן איך
 ;גרוםט מיין שטיינער מיט װי פדעםט עס

 פעראריטט, א־ן פערקלאגיט נשטה, קדאנקע מײן
 לוסט. קיין לעבען צופ גיט געםינט

 מיניוטק, לאניע שרעקליכע, זיף ציהק עפ
 :טעג גראהליכע זיך ציהען עס

 קאשטארען בײוע און וױלדע נאד שטומע,
 װענ. אין שטענריג מיך פעדפאלגען

 װײטק: פון צוקונפט מײן דייטליך גאנץ שוין זעה איך
 ;פערשפד׳־יט דערנעד »יט איז װעג טײן
 ילאנצען און בליהק זיך, ראכט ךארף, װאם אלעס אמ

 טױט. צום פעױמשפט פלוציפ װערה
 אינגאנצק, מיר פרעמד װערט לעבען ם׳אתטיגע

 ארײן: אכגרונה אין איך פאל אט
 זעלע אויכמג טײן שלאפער, װעחט וױלק טײן

 פײן. און זאדגען פון קלײנלץי װערט
 גלויבען מײן אײבײ אױף געװארען פערלאשק

 בלוט? קאנײע דאס װערט קאלט און
 לעבען פרוכטלאוע דאם פערקירצען אפילו

מוט!.. קײן בלײבען ניט באלד אױןי װעט
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ארשאנםקי. ב■

ר ע ר ד ע ג י ב י י פ« א ו הל
)פאנטאזי?(,

 אניאויגעננליק אױף ״תענוג
שטריק״. דער שוין אעעצוי־׳ען

פרץ( ל. י. )״מאניש״
ב-ן. א. געװידמעט

פערזאנען:
ער.

י. ז

נעװאקםענע. גדאז מיט ערטער אין פעלזען, געלע הויכע, י
 ־:יםט עפ װעלכע םון לעצער, און שפאלטען - זײ אין

 אין שלאניק. פױזען און װאפער שיטראמען קלײנע שטיל
 אני־־ זיך געפינט שפיץ צום נעהנטער פעלזען, די פון אײנע

 א גערויש שטיל א טיט פליםט אונטען אדלער־נעםט.
 זאמדיגער א זיןי ציהט עם װעלבעד ארום טײכעלע, קלײן

 און גרויפע עטליכע זיך געפינק זײטק די גײ ברעג.
 קלײן א רעכטים- פאלטען, די נעגק םאלטען. קלײנע

שטײן. א לינט עם װעלנער אויף יערגעלע,
 זיך בעדעקט הימעל דער און אונטער, געהט זון די

 צילענט שאטען געדיכטער א רויטלךיטי. װנקעלער א מיט
פעלזען. די פון לענער די און שפאלטען די אויף זיך

 װאשער דאפ פון פליםען דאם נור זיך הערט עם שטיל. ם׳איז
שלאניק. די פון שיפען דאם און

 קייטק אין געשטידטער א טודמע־־קלײדער, אין אניעטהזן
 לאננע שטײן. אױפין קאפ טיטין אניעלעהנט ער ליגט

 און געזיצט בלאם זײן עטװאם בעדעקען האר שװארצע
ױגג. שק, איז געזיכט דאפ שולטערען. זײנע פון טײל א

וױיםק. אין געקלײדעט ״זי״, שטעהט פעלז שפיץ אויפין
 קערפעד האלבען איהר בעדעקיק האר ח־נקעלע לאנגע

 הארצק זײן אויף פאלק אויגען איהרע פון טאליע. ייזין
װייך. צארט, רקדט ליצט. שטדאהלק צוױי

 אונטערגעיאנגק איז זון די ניט< קאן ער נוד אױפהויבען, דך >וױל ער.
 עפ פאלטען־-שפיצען. די שטראהלען לעצטע איהרע מיט בעצלהדט האט און

 דער גענונדק, הענד און פים די פערפרעםט, יאיז הארץ דאפ נאכט... װערט
וױלט עם הא־־ץ. דאם הײנט איז אונדוהיג טאדגע עפעפ געשמידט... נאנצער



י זיך וױלט פליהען װאפ... זי־ ן י נעיצמידם... בין איןז - ניט איער קאן א
נע׳ איהר בעדעקט שמיישעל מילדער א איהם. אויף צארט )קו־קט זי.

 דיינע צורײם אויף, שטעד. נעקומק. איז צייט די ליעבערי מיין ערװאך, זיכט(
:דיך רוף איןי - לעבען נײעם א צו עחואך קײטען,

 אויפ׳ן מיר בײ וואריםרךט... אנגענעהטע מאדנע, א הײנט פיהל איך ער.
 אזױ גלעטען און שפיעלען זײ שטראהלק־ליכט צװײ הײנט שפיעלען הארצען

 דאש? איז װאנק פון אנגענעהם... וױ הארץ... קךאנקעם מײן צארט אזױ װײך,
 פאר א אהער זון פעתאנגענער װאס נור ךער פון פער׳ננב־עט דען זיף־ האבען

 הוינע ,ד הינטער נעד,אלטען לאנג שױן זיך האט זון די ?שטראהלען לינטײע
 א האריזאנט הנקעלװערענדען דעם אויף עלאזען1ו. האט אזן פעלזען שטײנערנע

 װערט עש אונטערגאנג.... איהר פון צײכען שטענדיגער דער - פאש בלוטיצק
 װאנען ון6 שטראהלק(. די צו זיך. )םערטראצט פינשטעד..״ פינסטער.״. שוין
 אזנטער האלט איהר - פיהל איך ? זונען־־שטראהלק ליעבע אהער, אידר קוטט
 פעךװאונדעךט שטױבעל, א מיט קוקט >עך כוחות... נײע מיר שאפט נשטה, טיין
 הארצעף. אויפין ייאיהם שפיעלען צו אויף ניט הערק װעלכע שטראהלק, ױ אױף

איהר?.״ קוניט װאנען ,־ן5
ע םאלען דאש דאש. זענען זיונען־־שטראהלען יניט זי. נ ײ ן ט ע ק י ל  ב

 לעבק, צום היןי רופען בליקען מײנע עש. װארעמען און האדצען יאויפ׳ן דיר צו
 בעמ־ײ דיינע, ?ךטק די צורײס ליענעך, טיץ עדװאןךי, לעבען... נײעם א צו

דיר. אױף װארט איןד - מיר צו слр אין ײאױן ךייין
 פערװא־נדעױט אויף זיןי ער הױבט ביפלענװײז און זיןי־צו )הערט ער.

 װילדע פון אניארט אין ? י איןז הער וואש אױף( ער שפױנגיט ענדליןי ;ארט פון
 טיט בלישצענרײ שיפען, בלוטדורשטיגען א מיט װאז דא, עלזען;5 שטײנערנע

 לופטי; די פערגיפטען און שלאנגען טורא׳דיגע ארוש םויזק אױגען, ירינע זײערע
 אניאיטה אן מאנט נענעל קזפערנע און פלײלען שװארצע זײנע טיט וואז ;׳דא

 בענקענדער א פון שטימע א פרויען־־שטימע, צארטע אזא איןי הער ־א - אדלעד דער
 פאר )פויזע( ביסטו? װעד ארויף< )קזקיט איז: שטימע ױ ז;פ װי :הארפע

 בעט איןי ? שװיײםט דו אניאנטװארט(. אויף )װאדט ;יט? ריך איך זעה װאס
 הארץ, קראנקעם טיין םאר זײן יײמאײל וױ שטימע הערליכע דײן זאל ׳ ,־ײד דיך,

 האר־׳ןז... מיײן גליעדער, מיינע היילק און װאדמען װיךער בליקען ךיינע זאלען
:קוק רײד,

 עש ר*יד איך יײענד, דער פון קראפט די ליעבע, דןי איך;, נין דאפ .י ז
 קןשען מוינע מיט װעל היד, צו אראי איןי װעל דןאן און ערװאך, דיר. ליט

 אונןעדע האדץ. קראנקעס דײן הײלען אטעם טײן מיט וואונדק, דײנע בעדעקעץ
 טטד״?נ אײן - ישמהים גײדעג׳ס הארץ, יאײן װעךען װעלק הערצער בײדענס
ערװאף: - װארט איןי !קערפער אײן - קערפער בײדעניס

 שטיק א נעםט, דין אין פערשוױנדט און אנ׳אדלער דורך פליהט >עס
 װערט עס פליאםק. א דעריײ גענענדינ טײכעל, אין אראכ פאלט פעלז

שטורש. א - יאלד יאון ירעשערער א שםעטער װינטעלע, קלײן א
א זיןי הערט עש הימעל. דעש נעדעקען װאלקענש בלײענע שװערע



 שלאנ׳י פורא׳דיגע און פינסטער װערט באלד דונער. א ®ין קלאפ װייטער
 מיט בל־שצענדי; פעלזק, הײלע רי איבער ארומצורךצען אן חויבק י.ען

 אן זיף הויבק באלד און שטיל, איז סעקונדע א אױגען. גרינע זייעדע
בליצק<. און דונערען יטרעקליצע

ר.  איהר אין בלוטען>עדױש שטילעןר א פדעצטינ: װי יטק, וױ אר״ ע
 אוץ האלו איהר פון זיןי גיםט מעלאדיע טיעף־נענקענדע א מעלאריע, א קול,

 י װאדעטקײט איהר פיהל איך _נאהענטקײט, איהר פיהל איך לזפט. די אן זאנפט
 קײטק» אײןערנע טײנע םרץ מיןד בעפרײ מולאןד,: מײן טיר, צױ קום איהר(. )צו

 הויבט >עם גן־עדן׳טעלאדיעי דײן טוט נליקען, ױינע »יט אונטער טיך האלט
 איןק מוראי האב איך בליצט... עם דוניערט עס בליצק( און דונערן .צו אן

פיהל- איך - װעלצע םלײלען, דיינע מיט טײערע, מיין מיןי, בעשיץ טורא האג
און הנעןרען די ון5 רעגק, פונים מיך פערשטעל בעשטימט דיר בײ זענען

:נליצען
גע־■ בליצען און הונעדען די זענען הארצען דיין אין ערשײנען מ״ן מיט י. ז

 שטודפ״. אין נור פיהלק, טיך װעסטו שטורמ אין נוד ו ניט דיך עזרעק קזטען,
 באלה װיעט יליץ א בעפר׳ייאוני.״ ד׳ין אין זײן ד.ילף צו דיר װעט שטורם דעד

ל״ װעסט רו דערזעהן. מיך װעסט דו א-ון פעלוען, װ פון שפיצק די בעלייצטק
קײן האב קומק״.. גיצעד װעט בעפױיאונג ױ און דערפיהלק נלייך קײטען

 דונעדען >די צוקונפט דיין בעהאלטען, לענען דײן איז יטטורפ אין מורא:
 בליקק. ל״דענשאפטליןי־אנגעשטרענגטע מיט ארױף קוקט ער שטאדקער. װערען

?״ פיהלפט דו זעהםט, דו ״ני, ;<^וטיפ איד,ר טאלי עטליצע זיך הערט עם
 4אהי] טיןי ציהט עפ אז איעד, פיהל איך גיעטי זעה איןז ינײן, ער.

 ואיהר דערזעהט ער :פעלזען די פק שפיצען די צעלײצט נליץ א :דיר ציו
 ערשטןינט(. אײן. זיך יײגט אױגען, די ליצטיגרףט צופיעל פון מאצט־־צו אזן
 י פליה יליק, טוין טיר, צו גיצער פליה י צויבעױן מײן דערזעהן, דיף האי איך

:דיר הײפ איך - הײנע קײטען די צערײם י. ז
גל״ןי. דערפיהלטי קראפט טעצטיגע א זיך אין האב איך יא: יא, ער.

 אין הענד, די דריק א טאל עטליצע >גיט י װערעין פרײ איץי װעל ליעבע, מײן
 פון איך װעל באלד פרײ, שוין טיר בײ זענען הענר ןדל פלאצען(. קײטק .ךי

 בלײבען רײ6 אינגאנצען װעל און אדאיװארפען פיט ךי פון קײטען די זיך
 רוילען פיס ױ גיט(. זיןי רײםען זײ נוור פים, די פון קײטק די רײפען )פחייירט

 פון קרעפטען אלע טיט איבער זײ װעל איןז בעפרײען? ניט פיך ןאזזי זיך
 איצט איז ־א ניט צוריפקי. װערט קײטעןי זיןיי יעפרײען נױטען נשמה טײן

 די און פיפ די מיט דריק א גיט קךעפטעין, אלע אן )שטרענגט !ארטי אײער
 אױף פליה ־עצט לעבקי מײן יעזמך״ט, האנ איןז צופריעדק( פלאצק. קײטען

פליהי מיר, צו פלײלען װײפע דײנע
 שידײפ ;אך זענען דאס :טורמע־קליידער די זיןי פון אראב װארף זי.

 דו שקלאפערײ. מיט ס־שטעקט װאפ אלץ, פוץ זיך בעפרײ קגעצטשאפט. פזן
 קנעצטי קײן ניט קעניג, א גיזט דו און - יעצט ליענפט

בלײבען? הײל איער דאןי װעל איך ער.
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 זונען״י פון בגדיס נײע דיר װעל איןי טייערער, מיין טורא, קיין האב זי.
 !...פרויען־־יגזײם מיינע מיט צודעקען דיןד װעל איך ;אױםשפיענען שטויאהלעי

אראיי װארף אלטע, ױ אדאב װארף מודא: קײן האנ
)װארפט זייןל בעשיצעיץ טײן װעפט הו :.גלײך־ טײערע, מײן גלייןי, ער.

ре קיטעל גרויפ־־ארטיג־־שענעם א אין בלײבט און טורטע־־קלײדער ךי אראב זיזי 
 שען, װי אה, פערוואזנדערט(. געשפונק. פעחים נילרענע מיט שטאף וױיפען פון
 פון עס האםט דו :נעשאפק עם האפט צױגערין, מײן דו אלץ י גדיױםארטיג וױ

געשפונען. דא־צען ריינעפ רײן פון פעדים זײ מיט נליקען צארטע דײנע
!...,קןשען הײםע דײנע אומאדטוננק, דײנע אונגעדולט מיט װארט איך זי.

 תנערען וץ אהין. און אהער ברעי זאטדיגען איבעד׳ן ארום )לויפט ער.
 די ערטעך־־װײן זיןי וױיזט עס און אױפיעהעױט שוין האנק בליצעז און

 ךן שלאננ, א וױ ארופ, םיױננעלט װעלצע טײכעלע, די וואלט יאיןי װען לינה<.
י געקאנטי אריבער׳טפרינגק פעלזען אין  ךי אט שרעקען טיןי ניט. אבער קאן י

 לעבען, »יין פעלזען: שטײנעךנע די אדלערק, מעכטיגע די שלאגגק, גרױזאמע
 ;ליק אונזעד טיר װעלען ברענ נעבען אטא־דא, פליהי פלשלען, דאך האפט ה

■>! I ! ׳; י ■ ן »קױם שאפען,
באלה פעלזען. די אויף שארןי א זיך הערט >עם ״ ליעבער טײן ילײך, זי.

אןי דציבק שלאגגען די נעםטק, די פון אללעדם צוגעטוליעטע די ארױם פליהען
 גע׳ װײטעך א זיך, הערט עם פעלזק־שפאלטק. די פון קױכען צו א־ילענד״

 טיט׳ן בערגיל ךעם שײן טאטען א טיט בעניםט ילבגה די נאכטינאל.' א פזן זאנג
 גע׳■ שטילק דעם הינטער ארויף. קוקט און בעתעל אויפין שיטעהט ער שטײן.

ט ער ׳.,״זי אראב פליהט רוייט פ א  שטאדק איהר דדיקט און ארום איהד כ
זיך<- צז

קוש(. דויערנדעד )א לעבען: טײן ער.
איהם(. )קושט טײערער: טײן ליעבער, מײן זי.
געגיםען. גליק פון יעכער פון און זעצק זלןי מיר װעמען אטא־דא קופ, ר ,ע

 אהש אידר נעהמט ער בעתעל. אויפץ בײדע זיף זעצען מײ קוםי זי.
. זיןז( צו שטארק איהד דדיקט אזן

אז... אט אזוי, אט זיךי צו דריק שטארקער נאןי שטארקער, .נאך זי.
נעהט ? װעניג איז דיר לעבק? מײן שװײנסטו, וואם פויזע(. )לאנגע אז.״. אט

דײנעי בין איך - וױלםט דו װיפיעל געניפ נאןי,
גן׳*־ א אין ;ניט שטער פיהלען, צו ינליק דאס ניט שטער שװײ;, עד.

״ק־עלן אין איןי, בין ערן .!
 םאה איןי האי פאלאצען גאלדענע צויבערשלעםער. מײנע זענק דאפ זי.

 אײנע! זיך גדדיקק דירן... פאר אלץ דיר... פאר בריליאנטענע... יעבייט, דיר
14■ ! אנדערע(. די צו

 דער אויף זענען גליקק אזעלכע זײ. פידל איןז זיי, זעה איןז יא, ער.
 דער פון אױפיעד׳וייק מיך האםט פליגלען דײנע אויף ת, ניטא... ניטא, ערד

ן אין אװעקנעטראנען מיןי האםט און ערד נאםער קאלטער, י י אה> לאנד... ד
שעהן: וױ
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 ברוםט »יין ре זײג זייג, מיו־! צו פעםטער שטארקער, זיןז טוליע זי.
 ן מייגע איז האיץ דײן הארץ, היוין איז הארץ מיין - ;הא איז עס ראנען ניז

 בארג *שפיץ אױפץ פױזע. לאגגע אנדערע. די צו א־ינע שטארקער זיך )דריקען
םערשװינדט(. און בדום א טהוט גייװע, דער מיט דרעה א טהזט לייב, א זיך װײזט

 קײנער :ני־ן איהו־(. צו שטארקער נאך זיןי דהיקט זיך, )דעדשדעקט ער.
 !גליקליך גליקליך, בין איך קיינערג... אברײםען, ניט גליק טיץ פזן מיך װעט

 אשטיק זײ. ארום זיןז דרעה און שלאננ א ארױס פױזעט שטײן אונטערץ דן5>
 (ארײן. װאפער אין רעש א מיט פאלט און בארנ פון אראב זץז רײסט פעלז

 נאלך פינסטערגיש, דער אין קרעצץ א מאל עטליכע ױט ״ער״ פינםטעד. װערט עם
ליכטיג(. װערט

 זיינע אין אננעטהון כערגעלע/ אױפ׳ן אדט, אלטען זיין אויף )לײט ער.
 ליגט הארצען אויםין פים. און הענך די יאויף קייזטען זזי מיט קלײדער, אלטע

 שלאנג... א געבליבען... חלום טיין פון מיר איז שלאננ א ישלאנג, א שלאנ־.(. די
שלאני... ,א

ל נתן ע ד ע פי

ײ ו ו ♦ צ ץ ע מ ו ל ב

I.

 בלטען ארימע פערװעלקטע, צוױי
געשײנקט... מיר פריהליני דער האט

םערגאננק, ער איז טדזימ א װי
יענקט... עם האדץ, טײן איהש נאך ׳סיבענקט

 שטראהלען הייסע ־אבק בלוים אײן
יעמאכט. בלינד ױגענד אין נאך
 עלטער דער אויף צווײטע די און

נאצט... א הערבםט םון געטױט וזאט
בלוטען, די אויף טדױער מל-ט פ׳קוק

;פול טרעדרען פון אויג מײן טיװערט
 בלומען םערװעלקטע די אין אוי,
לעבענס־־שפיעל... אונזער איך זעה
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 פעדסמ׳טק, שוטויב אין דארן, צװישען
בליהט... און במס א װאקסט

 געפלאנצעף״ דארט זי האט ״װער פרעגסט:
ניט. ענטפערט קײגער

 טאלעז, די װאלד, דער פעלד, רא.ש םישטיומט
 גו־אז... גרינע םיהיינע,

 טרעדען, אין הארץ דײין בענקט עס אוי
װאם. פאר - פרעגענדינ

II

 דערנערי: די זי שוטעכען טערדדיש
 שעלט... און וױינט זי הער,
 בליקען זי װארפט פעהצוױיפלזנג מיה

פעלד. ברײטק ךעפ עו

 ווארצלק איהרע איז שטארק, צו נאר
 ארי_ץ, דריערד אין טיעף

 דערנער ש־וארצע בײ קנעכט א און
זײן... נעבעןל :עם מ,יז

 װינטען פרײע אז א&אל, סיטרעפט
 - זאנג א איהר נרענגען
 װעהען, די זיןי מעד,רען דאמאלט

לאני. וױינט... ניטער

 טרעהרען, איהרע זענען גרוישע
 װאונד. די הארץ פון װי

 בליהען צו זון, ט־ו, איהר גיב
דעדנער־בונט. אין חאטש

 טראנק צו קךאפט פױשע איהר גיב
 לײד. שװערע איהרע

 הלום שענעם גדינגען, א פון
קלייד, א אױפ איהר װעב
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 שטערען צוױיפעל דעם זאל װעלכעם
 יאןד, איהר גױננערען

 םערװעלנןען זי לאזק גיט און
דערענ׳שטאןי. דעם םון

.ילױטער אפלים

אוייםגעגאבגעץ♦ איז ליכט די
ד(. Ь ל ב )א

פריהצייטיג־ מײן פון אנדענקען דעם
געװידמעט. בלודער געשטארגענעם

I.

א־יער״ טאג ערב־־ױפ־־בפזדידיגק היינטיגק רבקה שוױנתו־כטיגע די ,האט פיעיר
 זי האט הוסט דער - נאצט שלעכטער דער גאןי איבערגעליטק און יעלעיט

 זי וױ נלײך פריד, דער יאין זי איז - אמעלאזט ניט היע קײן אויף נטעט
 דאקטאר דער דאקטאר. צום מוטער דער מיט אװעקגענאנגען אױפגעשטאנען, איז

 :אר איז געפאהר די אז טרייפטק, זי אנגעהרבען דערנאך בעטראכט, זי האט
 האט זי וױיל םערשטארקט, אייסעל נאר זיןי האט הוםט דער צרויס. אזױ ניט
 לײצט״. זעהר אלע זיף פערקיהלק דאן און הערבםט, שוין ״סיאיז צוגעקיהלט, זיןי

 א־ןי און עפק, טרינקען, עפיס װעסט אהײם, ויעזונדערהױד טאכטער, מײן ״גער״
 שױן טאקי און רעצעפט, דעפ דאקטאר פאניע ביים נעהמען אלײן דא שױז װעל
 דערצו?״ אױץד ױך נאך איך דארף װאם יעשטעלק, איהם אפטײק אין געהן
 די װאם צוליעי פערשטאנען, האט זי געטהון. זאצ א ^וטער די איהר דאט

 ארויפגענאנגק איז און יעפאלנט האט זי נאר אװעקגעהן, זאל זי אז וױל, מוטער
 דעד׳ זי האט צימער אנדערן אין זיןי אנטהון בשעתין אבער קאבינעט. ו:׳פ5

 אװעקגעגאנגק, שױן איז רבקה אז נעוױם, מײנענדיג דאקטאר, דער װי הערט
 אױף ט׳יטער דער געזאנט שטיטע הארטעד קאלטבלוטיגער, א מיט ענדליך האט

 גאננ דעמ אכשטעלק שפיעםט, װער אדער, צײט, א אױף ״פעדהאלטק :‘רוםיש
 רצקה טאדאם״... הענד, טיינע אין ניט שױן ליגט קראנקהייט אײער)טןאכטערים פון

 און טהיר, דער צו ,:עהן שוין זיןי לאזט מוטער די וױ דערהערט, באלד ד״אט
אהײם. אװעקגעגאננען שנעל איז

דארט יעטראפק שוין האט און שטוב אין ארײנגעקוטען איז מוטער ד
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 דערבײ געביפען רבקה׳ן, אױף געגעבען קוק א םאל יעדעם האט, מוטער די דבקד־׳ן.
 מיט זיך ראננלענדיג אויגק, די פערפאפט און פנים, דאפ פעקרימט ליפען, די

 האבען און ארױס, ארוים, גער-יםען זיןד האבען װעלכע טרעהדען, און געוױײ דעם
 אינערגעלענט. םאטענט דעם אין האט מוטער די װאם דעדצעהלען, געװאלט

 דאק״ דער װאם וױםק, זאל רבקה אז גערעכענט, ניט גאר האט מוטער די
 געהא£ איהר צו זי האט טאג נאנצען דעם און קאבינעט, אין געזאגט האט טאר

 פאלשק א »יט און צופייעדענהײט געטאכטער א מיט ^עטרײפט זי און טענות
אבנעזאגט זיך ־אט זי װק געזאגט, איהר מוטער די האט רבקהילע, ״נו, :שטײכעל

אזױ פערזארנט, אזוי ארום אויןז איצט נאןי געהסטו װאם מיטאו., עםען פזן
 דאלך דער װאפ »יר, מיט נלײןד געהעדט■ זי־, דאכט האסט, ? דערשלאגק נעגעך

דו װי געפעהרליך, אװי גיט נאר ם״איז אז געזאגט, בײדק ;אונז האט טאךי
נעה&םטו תל? א ױר םון טאפפטו אליין, דיך איןי פרע׳י װאם־־זשע, טא מײנסט.

 טראצםט, און ליגםט נאר נייט, שלאפפטו נעפט גאנצע אױין, מויל אין ניט גאר
םערזארגט?״ פערטדאנט, ארום געהסטו טענ נאנצע

 טיט זײ ױאונדען, די עורלײכטערן רבקדי׳ן נעװאלט געװיפ האט מוטער די
ען טוטער ױ האט דעם אנשיטאט נאר ,ארופװאשק, װאםער אנגענעדפ־קיהלעף עי  נ

 יעדעפ האט רבקך■ געיצ׳אטען. זאלץ מיט װאונדק פרישע די אױף װילען איהר
 בײ עפעפ קאנט און פיזידט וױ נעפיהלט, טרײםטען טוטערים דער בשעת מאל
 מאמע, ״ניין, :געישרײ א דזרןי אתיסףײםק זיף װעלענדײ הארצען, ואיי איהר
 !װײפ איןז אטתי דעם װײם איןי : פאלש מיף־ טױיפט דז :אמת ניט פ׳איז נײןי
 פון פום אינ׳מ אונטעךגיפק נאך געװאלט ניט האט זי נאר געהערט״, האי איך
 צײהן די מ.יט געקךיצט ליפען, די פערביםק האפטיג האט צרות, טאמעם רער
געשװיגען.... װידעד האט «ון

קאנטיג, טנחד,. פון געקןמען שוין זענען טוטעד דער מיט פאטער דער
 געקאסט טנתה ערב־יופ־־פפירדײע די ה״אט טוטער, דער פעזונדעדם פײדען, אז

 !אלײן יאױגען די און אוײען, די ארום דויט איז בײדע פײ ןטרעהרק. פיעל
 ד־־נעד עפעם זענען זײ אז זיך, ם׳האכט און ניאדנע, עפעם אױך נאן־ גלאנצען
דורננעװאשען.״. זײ האפען װעלכע טרעה־ק, די פזן געװארען
ן פריה, ייט שוין ם׳איז אז פאשער, דעם פאלד דערטאהנט טוטער די ־ ו  א

 ־אט עפק דאם און געדויערט לאנג ניט ם׳האןט פערפאםטק... עםען, טינעהט
געענױגט. זיך

ליכט. קלאהד־װײםע די מיט לײכטער ךי שוץ שטעהען טיש דעם אויף
 טױא׳ שטוי אין הויף, אויפין אלווים קוקט און פענםטער פײם שטעהט דנקה

 דעם פ«ין עדות - נעװײנען יאון ׳פרויען־שטימען טרױעדיגע ארײין שױן זיך גען
 דורך געװײן נײ א ארוים זיןז רייפט מאל :אלע ^כנים. די פיי ליכט־יענשען

 זיך צוטראגט אזן פריהערדינע די טיט צונויפגעלאפען װערט פענםטעד, אניאנדער
 יאונ״ א צרה, אלפעמײנע א אז זיך, םידאכט און הױף, איבער׳ן נדײט און שרײ

 הא־־ ױט אין ריויז, פונים שכנים אלע ג׳עטראפען יהאט אומיליק ערױארטעטער
האט זיןד, דאכט זון, די קלאגק... און זײ װײנען אױפוועג, קײן שויי פענרײ



 הא׳■ װאש געשרײק, און יעוו״נען די ליידען ניט קאן זי דערשראקען, ;יפעם זיןי
 און הערצער, ױריישע אנגעװעהטאגטע אלע פון ארױםנעױםק פלוצלונג זיןי בען

 װאלקענפ די אין װערען דערטרונקק און אװעקלאןזען עם גיכער זיןי הײלט זי
 פניפ טקיל זי לאנגזאם שױן געהען װעלכע פאםען, גרױע געדיכטע די אין אזן

 שארפע, איהרע ד״ײזער ױדישע הי אין נור זי שיקט אװעקנעהן איהר פאר אזן זײן.
 די אין מאנען לאנ־ אױף ניט חאטש ררילענדינ שטראהלען, רױטליןד^אלדענע

 טראגק פענסטער אלע פון אוטזיםט... נאר פרעהלי׳צער... און ליכטײער הײזער
 דער־ פלוצלוננ ד,אט רבקה מגוױיגק... שטארקערע נאך מאל יעדעפ אתײם זיןז

 מיטין אױפ “זי דרעהט זי שטימע. וױינענדימן עהנלינע א אױןי זיך הינטער הערט
 אך דעש, ציליעפ נור וױ מוטער, זײ שוטעהט טיש בײם שטוב... דער צ,י פנים

ן אינערטראגק איניאנצען זיך זאל זי ר א אי ע ד נ  פעסט זי האט װעלט, א
 ל1זא ד נכדי אױגען, די זיי מיט פעדשטעלט פניפ, צום הענד איהרע צזיעדדיקט

ף קוקען קא>נ;ױ ניט י ו  םון רױט העל זענק איהרע הענר די װעלט. דער א
 פון פנימ. איהר אנטקעגק טיש דעם אױף שטעהען װעלצע ל־־כט, פיעלע די

 א זיך הערט מױל, דאןם אױןי פעדדעקק װעלכע ■הענד, מוטער׳פ דער אונטער
 יואןם העףען, וױל זי צו, זיך הערט רנקה געװייןן. ביטער הײם א איי קול ד״ײך

 װערטעך. די ענטשיעדען צו שװער ם׳איז נאר גאט, בײ בעט זאגיט, טאטע די
 רבונר יאוי, ״אוי, איין אין צונױפגעגאםען זיך האבען װערטער אלע אז זיך, םידאכט

 זעהר יאױם שדײט טאטע די װעלכעם !היטעל״, אין נאטעניו ״אוי, ;יוילם״, של
 װארט, אײן האפען חאטש װיל זי אן, זיך שטרעניט רבק,ה טאל״ אלע הויןל

 ״דאכט אוטזיפט... אומויםט, נאר עולפ״, של ״רבונו רעם אױיםען־ װעירטער פאר א
 געדאנק, א חורצנעפלױגען בליץ א וױ פלוצלייגג איהר ואיז מיר״ פון רעדט זי זיך,
 צו זיך הערט זי ״טאבטער׳. צו עהנליןי אװארט ׳עפעם דערהעדט האט זל װען
 פער״ גאנץ מײן טרײםטי אײנציגע מיין ’טאכטער אײנצײע ״טײן - אמאל נאך

 פניפ. צום העגד די פעםט טעד,ד נאך ה־יקענריג טוטער, די עפעם שרײט מענעןר
 איבער איגערגעגאנגק איהר איז פראםט א ציטער, א עפעם װי דערפיהלט דבקה
 ד׳אפטײ אן זיןי כאפט זי זיןזי״. וואקעלט זי צ״ןטערען, פים די לײב. א־ד״-
 נאך שפריננען אוײק די טוטער... דער אויף שטארק קוקט פענפטער... נײמ

 שטארקער״ און שטארקער אלץ איהר בײ זיןי װארפט ר״ארץ דאפ ארויפ. בילט מעהר
 ניט אליין װײםט זי געוואףק... צונויפגעטישט װי עפיפ זענעי געדאנקק די

 ונױן טאטע, ״נײן, :טהון יעשױי א היױןי. אידר זיןי װילט אןט טהון. צו װא>פ
אר ניט, קלאנ ניט, ן פ ע מ ע ײ ?װײנפטו װ ן ג ע ט ע ? װ ו ט ם ט ע  ארט״ םיאיז ב

 אנער איהר זיןי ד,אט צײט דערזעלנער אין נאר פערפאלק....״ פ׳איז זיפט...
 בעטק, אין קלאגען וױינק, מוטער דער טיט צוזאמען ;ענלופט שטארק אױ־

 דך פיהאט נאר ניט. אלײן זי וױיםט דאפ ?... װעמק בײ בעטען. א̂ו וױינק
ן בײ געגלופט איד״- ע מ ע , פיניט װ ז ײ אי ניט װאם ג ז ם׳  בעטען װײנק, אי

 איהר ותנט נאכדעפ אז גערןאכט, איהר זיןי פ״האט און הילף. צ.י הפען אוץ
אראבפאלען״.. הארצען דעם פון װעט משא שװערע א װעיען, גרינגער עפעס

טאכטער״ אײנצײע ״טײן ווערטער טוטער׳ם דעד פון טעהר נאןז כטעט נאר
ק.יק. איין פאטער׳ם דעם געוױרקט רבקה׳ן אױף האט דערבײ יעװײן איהר און
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 אן אננעשפאדה ליכט־פענשען פונ־ש צײט גאנצע די געשטאנק אױ פאטער דער
 געװאלט טאל אלע ד,אט ער יעחליפעט. און געװײנט 'שטארק האט א.ין בופעט
 טרעהרען ה בעװיזען ניט נאך האט ער אוטזישט. נאד באקען, די מאנען טדזקק

באקעמ... די אייער גערףקעלט שױן זיןי האבק טרעהדען נײע אזן איװישען
פאטער דער וױ בעטערקט, אױך האט און בעמערקט, אלעס האט דבקה

אמאןי קאפ, מיטץ .געטהון שאקעל א האט איהר, אױף געטהון אקוק האט
 ליענע, רײנע װיפיעל אניעקערעװעט. זיןי האט יאון האנד דער טיט געטהיון
 קאפ, »יטין שזאקלק זײן אין געלענק איז טיטלײד הערצליכע טיטלײד, װיפיעל

 פאטעריפ איניש נעלעגק איהר, “זי דאכט יאיז, יאיש אוננעירענצטעי וױפיעל און
זיך. אבקערעװק און האנד דער טיט מאך

 אױף ארױפגעװארפען האט ליכט־בענשק, דאפ יעענדיגט האט טוטער די
 איזן .העגד, די אין זכה״ ״תפלה דעד טיט מתזור דעם נענוטק טיכעל, א זיך

 ברוסט, ציש צװעדריקט שטארק אתמגענוטיען, זי האט רבקה׳ן, צו צוגעגאנגק
 קול ציטערנדיג װײנענדײ א טיט איהר האט און צעקושט, איהר מיט זיך דיאט

 דער דער־לעי...״ מיינע, טאכ־־טער יאדיר, א איב־בער לעב ״דער... .•צישעוױנשעװעט
 הײםען א זי צוגעגאנגען, נור איז ער צװאיען. עפעם בפת געװעוען ניט איז פאטער

 פגעבראצע־ איבעדנייעפ־אױ א מיט שנעל איגעקערעװעט זיך האט און גענענעל קוש
חליפען.... נעפ

חאטיש זאל זי אז קעכין, די נעכעטען טוטער די האט אװעקגעהן פארין
טיטאר קינד, קראגק א פארט דאך ״פיאיז אהײם, קריאת־שטע נאך באלד קיוטען

 נאר פריהעו/ קןטען זעהן אױך װעל יאיך !איבערלאזען. ניט אלײי פארט ד
 ביי װיי דױערן, מעזזר געוויפ װעט דארט שוהל, גדױםע די’ אבער דא״ סיאױ
 נאר קריאת־ששע, נאןי יאלד קוטק צוגעזאנט האוט קעכין די קלײזעל״. אין אײך

ישטוב. אין אלײן רבקה יאיצט איז אט און אויםגעפאלגט ניט האט זי

II.

 שטייב אײ הערשט בית־הקפרות־־׳שטילקײט א װי טיוראיװארפעגדץיגע, טיױדטע, א
 טיט רבקד״ שװינדזוכטינע‘ דארע די שטילקייט די חורך־ ױיםט זעלטען ניר און

 יעהערשט וױדער און ד״ופט, שטאדקען א מיט אדעד קרעכץ, טיעפען א איהרק
 מען האט שטוי דער פון אז זיך, ם־דאכט שטילקײט. טיעפע א שטוב רי

 ניט, װאגק דא, װאויגען וועלכע »ענשען, די און מת, א ארויפיעטראנען ערשט
 ואין ילײןז אנדערן דעם אײנעי נאר קוקק און אויםרעדען, עפעם ניט קאנען און
 אומגליק א אז דאפ, אױ אנאמת צי אנדערן, בײש איינעד פרעיענדינ אוײען, די

 בעװײנען!ארץ זײ און חלום, א יאד ם׳איז אדער נעשעהן, ׳עטוב אין ערשט איז
װערטער... אהן און קולות הארץ־רײםענדע אהן מת דעפ בעהלאגען
 נאהענטע די ארומגעדואפט יך1א האט שטילקײט מוראיױיע דיזעלבע, א»ט

טאיעפטעטיש״ ׳איײענארטיגע א עפעם לינט הײזער און גאפען אלע אויף און גאפען
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 שטעדט ױדישע די אץ אבענד ערנ־ױם־כפוריױגען דעפ פון דוהיגקײט שענע
שטעדטלעך. און

פער״ איז און םאםע, דער אויף פיגור לאננער יאנצער איהד טיט ליגט רבקה
 דורןל איצט נעהען נילדעד פעדשיעדענע פיעלע געדאנקק, און זכרונות אין זונקק

 פער׳ לאני ניט און קינדהײט יאיהר איבער א־ום שװעבט זי אויגען. איהרע פאר
 טרױיעןױנק זיםען א טיט זײ אויף זי קוקט הױך דער פון און יאהרק, גאננענע

 רײנער הײליג איהר אן זיןד דעדטאנט זי בעדויערן. טיעפק א טיט אדער שמײכעל,
 דאכטק װעלכע ;יפנאזיע, אין פערבדאכט האט זי װאפ יאהדען, די אן אזן קינדהײט

 אן זיך דערמאהנט זי פרעתליכע, און זארגלאזע אועלכע פאר איצט איהר זי־
 פעריגיגען, װעגק זכרונות די אןט און לעגען, ױנג א־הר פון צײטעין בעםטע אלע

 אזעלכע, נור ניט אז פיהלט, זי וױיםט, זי יסורים. פיעל איצט איהר פערשאפען
 און פיץ פון יאהרק יאהרען, אוניליקלינע אפילו נאר יליקליבע, זיך, ךאכט

 יעדע עדװארטענדינ אומזיםט, יענעם יאון זיך פײנ־יניען פון קרענק, שטענדיגעד
 רבקר״ ־יעהדיגער20 חעך איהר, זענען יאהרען אזעלכע אפילו אט טויט, דעם מיגוט
 שװע׳• אונגעװעהנליכע, א עפעפ װי פיהלט, רבקה לענען. צו פיעל ניט געבליבק שוין

 עפעש װערט הארץ איהר װי פיהלט זי »וח, איהה געדאנק, איר״ר ד־ריקט טשא רע
 םיהאפען ביז שטעלער, און ש&עלעד אלץ צונױפגעדדיקט, טעהד און טעהו אלץ

 קןילעכ־ הײפע אױגק איהרע פון אדויםגעריסען זיןי וױלענדיג ניט פאר עפעפ
 אײננעפא־ צארטע איהרע אייער פאטעליןי צוגאםק זיך האבק טרעהדק, טינע
 האט הארץ האם :עװארען. לייכטער עפעם איהד איז דאטאלפ און באקען, לענע

 אז דעפ, צזליעב װי פונקט װערק, צו ברײטער און ברײטער צוריק אנגעמיבק
 שווערער דער אונטער װערען שמעלער און צינױפנעדריקט װעףען קאנען םיזאלק
 דואטש זיןד וױל רבקה געדאנקען. טדױעױגע און עױנערזנפק נײע פון װידקונג

 װעײען! ואן נאר בט4ד און פת, א אין שױן זיןז טהוט זי װעין להכעיפ, צו אייף
 װי נאר אנױהרק, ניט לײךק און ׳צחית איהרע ׳זי זאל װאפ ,אנדערש, עפעס
 וװעגען אן נאד הויגט. און ׳כח א אן שױן זיך מהוט זי װק להכעיס, צו אזיף

 באלד־ זי דעהזעהט זיך, אן באלד זיןי זי דערמאהנט טהאבטען, צו אנדערש עפעם
 (אייףז יאון שטעהן. אױגען אײגענע איהרע אה5 זאל זעלבםט זי װי פונקט, זיןי

 ״פעריעפ איהו־: דערטאנט ארױס, הילניג מאל אלע זיןז רײסט װאפ הזסט, דער
יזטר ה־ װער ניט,  דעדטאנטן װידער זיך זי האט אט ניט. פערגעםט זי און י

 פערטעגעך.. יאנץ מײן טאפטערו.... אײנצשע ״ט-ײן ליכט־־יענשק. טאטעפ דער אן
 מוטעריס דער הויך דער אין איצערנעיחוריט1 װילענדײ, גיט פלוצלינג, רבקה האט

 צױײ אײ״ענע איהרע פאר דערשראקען אליין באלד זיך האיט זי נאר ױערטער.
 שטיל׳ טוידטע די הירכייעשניטען אטאל טיט מאדנע עפים האבען װעלכע װערטער,

 א־אב׳ אין און זיך, ארוטנעקוקט שרעק מיט אױפיעזעצט, זיןי האט זי קײט.
 װעלענדינ שטוב, דער איבער ארוטגעד,ן אנגעןהויבען און שאפע דער פון געיאנגען

 גע- איהרע פעדקלאפען פאל ךעפ אינער ארוטגעהן איהר פון רעש דעם מיט
 צוגעגאנגען ארומגעגאנגק, מינוט פאר א אזוי איז זי שרעק. רעם אוז דאנקק

 ליכט, פיעלע די יאויף אבנעשטיעלט זיך האנען אוײען איהרע און טיש צופ
טיש... אױפין געברענט האבען װאש
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 קןרצענקע, זײערע און אױםנעהן כײם געהאלטען שוין האיען ליכט די
 - פײנד אײגיגק זײער מיט געראניעלט שױן זיך האבק פײערלקי שװאכענקע

 ליצמ די בנדי לײצטער, די אין אניעגאסען געװען איז װאם װאפער, דעד פיט
 דעפ אין - ליכט אײן הילף. סטרוזשים דעם אהן װערען פערלאשען אלײן זאלען

נפיםה... דער בײ שזין היאלט לייכטער זילבערנעם פיער־־רעהרעװױגק
דאם ליכט. .טםםידיגער דער אויף קוקט און אנטקעגען שטעהט דבקה

 קנויטעל קורצעגקע דאם און װאםער, דער אױף ארום שוין שװימט חלב ביפעל לעצטע
ל־ינטעד.- אין דעהריל מיטען אין נאקעט כטעט שוין שטעהט ליכט דער פון
מיט זיןי ראנגעלט זי וױ ליבט, העד אויף קוקט רבקה נערװעז־אױפגערעגטע די

כעם, םזן אזש זידט און רעשיט זי וױ װאםער, דער מיה מלאך־דטות, איהר
ײען; איהרע םאר יאויס איצט געהט ל׳זשט רףן ניט אז זיןי, ־אכט איהד און אל

, הענה טױט׳פ פונ׳ם זיך רײםט און ס׳גזםס׳עט נאר פעפ לענק., א האט װאס ע
רבקך,ין זץז פידאבט און לעבעדיג, עפעם אויגען די אין איהר נײ װערט ליכט ךי

ל זי װײל טױט, איהר םיט זיך ראניעלט ליכט די אז ך װי א . נ ן ײ ז
 רײפטי שטארבען, ניט דאןד וױל זי נאר ׳בח אהן שזואך, שוין איז ליכט ד.י

 איץ *אויף נאןי חאטש אב, זיןז פון איהש שטופט און הענד טוידטים פונים זיך
 אנ- שוין זיך האט קנױטעל שװאנענקע דאפ מינוט... אײן אויף ואך מינוט^נ

 גלײןד אזױ ניט ש;ײן ם׳ברענט איפ, שוין םיפאלט אז זיןז, פידאנט געבייגעי,
שיברענט קורצער... איז פײער ציניעלע דאם חנקעלער, םיבדענט פריהער, זוי

 דאכט לאנגזאפ, ארױםנעלאזט שוין ם׳וזאןט גוינזט... א נאןי טונקעל, גאר .שוין
 מלאך־הטזת- ,ױאםער-דעד דאם דױנ־ל... בלױהינקען א - אטהעם לעצטען ז־עש זיך,

 קנױטעל דאם האט פלוצליגנ נאר פרייך, פון שפריגפט און זידט ,שױן, רעש׳ט
מיט זיך ארױסגעחאפט אױפגעחאפט, זיך האיט טױט, פונים אױפגעױםען זיך

 ליכטיױ&ר און לענגעד איז ציניעלע דאם בליץ.... א וױ רעהדיל פונים אמאל
 דער אויף וועלטיל, נאטיש אױף אײנמאל נאןי תאטש געגעבק קוק א געװארען,
 און שװעשטער, גוםפידיגע איבערגעבליבענע איהרע »י» זיןז נעזעגענט משפהר״

 קעפיל מיטץ נעהגטער נאןי רעהריל, אין נירריג אײנגעפאלק װידער אמאל... מייט
געװארק... קורצער און טונקעלע־ נאןי טינוט. א נאך װאםער... דער צו

אונטערשפרינגק און יעשין אננעד״ויבען װאםער די שוין האט אט, נאר
 מינוט... א נאך מינוט... א נאןז שטא־קער?...״ איז װער אהאי ״אהא פױיד: פון
יעװאדען... פערלאשען איז פײעריל דאם געװא־־ען... שטילער איז װאפער די

פערפלאנטערט און צומישט מעהר נאך רבקה׳ן בײ איצט זענק געךאנקען די
העל־י םײערלעך... שטארקערע פײערלעך... גרעפעדע פערלאשק... געװאדען

 ליצטלקי! אינריגע די פערלאשען... דערנא_ןז באקען... די אויף פלעקען רויטע
 הא־■ זײ שוועםטעריל. זײער פון גםיםה שװערע די צוקוקען געקאגט ניט האבען

 די אין מאל אלע זיף נעהאלטענדיג נידרינער, אלץ קעפלעך די געכיױנק יען
טױט.״. שװעפטערים דער זעהן צו ניט בכדי לייכטער,
 פא־נעשטעלט דבקהין איצט זיך האט יילד קלאר קײן ניט בילד, נײ א

 יעװאיםטזײן״ פולען בײפ שטארבען לענען... איהר פון טינזטען לעצטע די
טאטע די קלאגען... עלטערן די נעוױינען... שטארפםט... דו אז וױיסט, דו וועל
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з פולע א הלש׳ט... Ш נ&עט מיט און בעט, אוים׳ן ליגט זי קתביש... טיט
זיך, שטארקט זי זיןז, ריישט זי אלעש... דאס זי בעטראכט אױגען פעתליװערטע

האט זי נאו־ טוידט, פינים אנטלױפק און בעט פון אױפהויבק זיך וױל זי
ײן דערצו ח ק  געפייניגט״ זיןי געטדען, אלעש אליין זיך װאלט זי ניט... נ

 קײן..,., יך1א אוין פחי קײן דערצו ד,אט זי נאך קן&ען, גיצעד זאל טויט ער:ר אבי
פערלאשען שױן איז ליפט די מינוט... א נאןי מימט... א נאך ניט... וױלען

 דורכ- איז קעלט שטעכענדינע א ש־ױדער, א טױדט... שוין ליגט זי געװארעי...
 האסטינ זיןז זי האט אונוױלענדיג מינוט. דעי אין לייב, איהר איבער געגאנגען

 פער״ צײהן, די טגמ אזש - געקךיצט קאפ, ייים הענד בײדע טיט אנגעחאפט
 לאננ, און ארױש, נולט טעהר נאך זענען איד״רע אױגק די ליפען, די ביםען
 אנידערגעװארפעץ זיןד ד,אט זי ביז ארט, אײן אױף נעשטאנק אזױ וי איז לאני
ציװײנט... שוטארק שטארק, זיןי האט און מאפע, דער אויף

שוהל, דער פון אוטגעקעהיט זיך האבק װעלכע עלטערן, די נור און
 מיט שלאף ישװערען א פון װי פונקט זי האפען און איבעתעשלאגען זי דאכען

אױפגעװעקט. חלומות שרעקליכע
זי װי באלד, געפרעגט טוטער די האט - דיר?״ מיןט איז ״װאפ -

?״ שוױיגשטו װאש זאנ, טאבטער? מיין געװעזען, דיר טיט יאיז ״וואש ארײנגעקומען. איז
א װי ניט, זיןי ױהרט שטעהט, שאפע, דער פון אראב איז רבשה

שוױיגט. און פערשטײנערטע,
 מיט אוישגעשדיען ענדליןז מוטער די האט - שװײגשטו?״ װאש ז ״זא.: -

ניטו מעזזד שױן האט רבקה אזן ״זאיר - אועען. די אין טרעהיען
 נרושט, מוטעריש דער אױף קאפ איהר מיט ציגעפאלען איז שװײגען, געקאנט

 אין פלײצעש, מוטעױש דער איבער הענד לאנגע דארע, אידרע אריכערוואדפענױג
:אױםגעשױק זי האט חליפענדײ״ װײנענױג,
!...,,גארניט -

מאטעי.... ש׳גארניט,
אױסנענאנגק....״ אױ ליכט רי

.1909 זו-מער גיעודיטשעװ,






