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 אײן—אעיװערסיטעט, קאזאנער אין לערנען זיך פאר איך אקלאל,
קלייניקגיט.

 גימ« דער ארײנגעגעבן נזיר האט אוניװערםיטעט װעגן נעדאנק דעם
 װײך־גלעטנ־ מיט שײנער, א באכער, ליבער א יעװרעינאװ, נ. נאזיסט

 מיר מיט בױדעם־שטיבל/ א אין ער האט געװאינט פרױען־אויגן. דוקע
 דאפ האנט, אין בוך א מיט נעזען אפט מיך האט ער הויז, אײן אין

 האט אינגיכן און באקענט, זיך האבן מיר פארינטערעםירט. אים האט
 באזונ- ״גאנץ פארמאג איך אז אײנרײדן, אנגעהויבן יעװרעינאװ םיר

װיםנשאפט״. צו פעיקײטן דערע
גע־ ער האט—וױםנשאפט דער דינען צו געבוירן װי זײט איר —

האר. לאנגע גריװע זיין אופטרײםלענדיק זשעםט, שײנעם א מיט רעט
 דער רינען קאן מען אז געוװםט, ניט נאך איך האב דאמאלסט

 טיר האט יעװרעינאװ און קראליק, א פון ראל דער אין װיםנשאפט
 אזױנע אין דאװקע זיך נױטיקן אתיװערסיטעטן די אז דערװיזן, גוט אזוי

 מאזריר דערבײ האט מען אז זיך, ם׳פארשטײט בין. איך װי ױנגעלײט,
 אז געזאנט, האט יעװרעינאװ לאטאנאסאװן. מיכאיל געװען נעשאמעס

 הארבםט פון כזעשעך אין װעל אים, בא װאינען איך װעל קאזאן אין
 ״װעלפע דארט אפנעבן _ גימנאזיע, קװ־ם דעם תרכגײן װינטער און
 —איז׳/ ניט ״װעלכע געזאנט• ער האט אזוי—עקזאמענעם׳/ איז נ.יט
 םטיפענדיע, מעלוכישע א פאשטימען מיר מען װעט אןניװערםיטעט אין
 גאנץ—אלץ געלערנטער״. ״א זי_ין איך װעל אתם פינף יאר א אין א־ן

 פאר- האט און יאר נגינצן געװען אלט איז יעװרעינאװ װניל פאשעט,
הארץ. גוט א מאנט

 « אין און אהײם, אװעקגעפארן ער איז עקזאמענעם, די אפגעגעבן
אים. נאך ארײן װעג אין געלאזט זיך איך האב ארום װאך־צװײ

געאײצעט: באבע די מיר האט מיך, באגלײטנדיק
 גע־ ביסטו שטרענג אלץ, קאעםט ת מעגטשן, אף בײז ניט זײ ת —

 גע־ װאס?—זײדע דער א.ץ—דיר בא דאס איז זײדן פון פאריסן! און װארן
 אײנם זאקן. פארביטערטער א נאר, א נעפליבן און געלעפט לעניט,

 נאר איז—דאס מעגטשן, די מישפעט גאט ניט געדענקען: זאלםט.י
געזונט... זײ נו, גאכעס! א טײװל פארן
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 זי חאט טרערן, קארגע די באקן צעקנײטשטע די פץ װישנדיק און
געזאגט:
 אומרו דו װעםטו, װגיט זען, נישט טער שוין זיך װעלן מיר —
שטארפן... דערװײל ורעל—איך־ א־ן פארפארן, אײנער,

אלטעטש־ ליבער דער פיין אװעק איך בין צײט לעצטער דער פאר
 צאר טיט פלוצלונג אלך האב דא א,ץ זי, געזען זעלטן אפללע און קער

 מענטשן, קײן באגעגענען ניט קײנמאל מער שוין כ׳װעל אז דערפללט,
זי• װי טײער, א,ץ נאענט הארציק אזוי זײן מלר זאל װאס

 שטײט זי װי געקוקט א־ן דאמפער פ־ן דעק אפן געשטאנען בין איך
 אנן האנט, אײן בזלט זיך צײלעמט או=ן ־אפן פ־ן נרעג כאם דארט זיך

 שאל אפגעניצטן פין ברעג א מלט זיך זי װישט—צװײטער דער מיט
 אונזפארגענג־ מלט לײכטן װאס אלרע, אויגן ט־נקעלע די פאנים, דעם

בזענטשן. צ־ ליבע לעכער
 אן אין שטאט, טאטערישער האלב א אין זיך איך געפין אט און

 דאם געשטאנען אלז אײנזאם הויז. אײנשטאקיקן אן פ,ץ דירעלע ענג
 װאנט אײן גאם, ארעכזער שמאלער א פון עק אין בערגל, א אף הויז
 פאר־ געדיכט געװען איז װאם פלאץ, אפגעברענטן אן אף ארוים איז

 קלעפיקע װערםוט, צװואקסענע די צװישן װילדגעוװקםן; מ.יט װאקםן
 דער־ זיך האט האלונדער׳קוסטעס און שטשאװ פערדלשן בערעלעך,

 איז כװ־װע דער אונטער געבײדע, געמױערטער א פון כה־װע א הויבן
 הײמלאזע אויםגײן אץ לעבן פלעגן דארט קעלעו־: גרויםער א געװען
 קע־ דערדאזיקער מיר זיך האט זיקארן אין ארײנגעקריצט שטארק חינט.

אעיװערסיטעטן. מנינע פץ אײנער—לער־
 אן פון געלעבט האבן—זין צװײ מיט מוטער א—יעװרעינאװם די

 טיט באמערקט, איך האב טעג ערשטע די אלן שוין פענסיע. ארעמער
 קומענ־ פלעגט, אלמאנע, גראע קלײנע, די צאר טראגישן א פאר װאם
 בלײבן א־ן קניעם אירע קין־טישל אפן פאנאנדערלײגן מארק, פ,לן דיק

 דעם זיך ברעכן און שטערן פארקנײטשטן א מיט שטײן דעם אלכער
 צוצוגרײטן §לײש מאגערן שטיקלעך קלײנע דידאזיקע פ־ן אזוי װי קאפ־

אלײן? זיך כוץ ױנגען, געזװטע דרײ פאר עםן גוטן זאטן א
 געװען איז אויגן גראע אירע אין שװייגנדיקע; א זל איז געװען

 האט װאם פערד, א פון אקשאנעם שטילע האפענולנגלאזע, א פארגליװערט
 דעם פערדל דאס שלעפט—קויכעם; זײנע אויםגענוצט איעאנצן שוין
פארט! שלעפט און—דערשלעפן ניט ם׳װעט—פילט און בארג־ארוף װאגן

אינדערפרל, אײנמאל מיר זי האט קומען םיין נאך דרגי טאג א אין
 אין געהאלפן איר האב איך און געשלאפן נאך זײנען קינדער די װען
:געטאן פרעג א פארזײטיק און שטיל נרלנם, רײניקן קיך

פארן? צו געקומען איר זײט וראס נאך —
א־ניװערםיטעט. אין זלך לערנען —



 דער םיט צוזאמען ארוף געטאן תק א זיך האבן ברעמען אלרע
 אייננעשניטן מעםער מיטן זיך זי האט דערבײ שטערן, £,=ן ד״ײט •געלער

 טײ־ נאר שט־ל, אפן זיך אראפגעלאזט בל־ט, דאם זויגנדרק און, פינגער א
געזאנט: א־ן אופגעשפרונגען זי אזז קעף

טײװל... צום א, —
 אײנגעשני« דעם נאזטיכל מיטן אתמנעװיקלט האט זי װי נאכדעם,

געלויבט: מיך זי האט פונגער, טענעם
ל.6קארטא שײלן גוט קאנט איר —
 מײן װעגן דערצײלט איר כ׳האב און קענעןו ניט דאם ב׳זאל ני־,
נעטאן: פרעג א מיך האט זי דאםפער. אפן רונםט
אוניװערםיטעט? אין אנצוקומען אף גענוג, איז דאם מײנט, איר —

אנגענומען האב איך הומאר. פארשטאנען שװאך דעמלט האב איך
 כ׳װעל אזוי װי סײדער, דעם איר דערצײלט און ערנםט פראגע יאיר

 טעמפל פונם טירן די עפענען טיר פאר זיך זאל עם דעם, צרי דערגײן
וױסנשאפט. §ץ

געטאן: זיפץ א חאט זי
ניקאלאי... ניקאלאי, ׳אך —
און, צעשויפערטער א פארשלאפענער, א ער, איז רענע דער אין

װאשן. ז:ך קיך אץ ארײן פרײלעכער, א טאמױ־, זױ
 פלראנן געפילטע מאכסט ת װען געװען, גיט ס׳װאלט מאמע, —

פלייש! מיט
מאמע. די געװען םאסקים האט—גוט, יא, —

 נע* איך האב קוכערײ, אין קענטעניש מײנע ארויםװײזן װעלנדיק
 אגעװ ארן מאגער צו פלײש דאס איז פיראגן געפילטע אף אז זאגט,

קנאפ. צו
 געטאן זאג א אוץ געװארן קאם אין איװאנאװנע װארװארע איז דא

 אויערן מײנע אז ע,6שאר אזוינע װערטער, עטלעכע כעשבן מי_ין אף
 אינדערהויך. װאקסן גענומען האבן און בלוט מיט אנגעגאםן זיך האין

פינטל דאם טיש ן6א טוענדיק װארף א ׳קיך פון ארויס איז זי
דערקלערט: און געטאן וװנק א מיר האט ניקאלאי און טערן,

געשטימט... שלעכט איז זל —
»ז געװען, מוידיע ם.יר האט אץ פאנק אפן צוגעזעצט זזך האט ער

זני״ אזוי מענער, די אײדער נערװעזער, ביכלאל זײנען פרויען ־ד.י
אײנעס דורך געװארן דערװיזן קלאר שוין איז דאם—נאטיר, פון זײ גען

ט—שװײצער א געלערנטן, כאשעװן א כ  דזשאן עננלענדער דער זיך, ת
איניען. דעמדאזיקן װעגן גערעט עפעם אויך ־אט מ:ל םט־ארט

 חאט ער אין לערנען. צו םיך נעהאט האנאע שטארק האט ניקאלאי
 קאפ אין מיר ארײנצושטאפן קעדײ געלעננהײט, יעדע אויםגעטצט

 זיך פלעג איך לעפן. ניט קאן םענטש א װאם אן נויטיקעס, װאם עפעס
לאראש־פ*קא פ־קא, זיך £לעגן דערנאך רײד, זגינע צו צוהערן .גיריק



 כ׳פלעג און פערזאן, אײן אין מיר בא ניםן5צונוי זשאקלען לאראש און
 :קאפ דעם אראפגעהאקט האט װעמען װער דערמאנען קאנען ניט זיך

 האט־ באכער ליבער דער פארקערט? אדער—מוריען דױ—לאװואזיע
 מיר דאם האט ער מענטשן׳/ א פאר מיך ״מאכן נעװאלט אופריכטיק

 אי צײט, אי געפעלט אים ס׳האט—אבעו־י צוגעזאגט, זיכערקײט מיט
 זײן פארנעמען. צו מיר מיט ערנסט זיך באדינגונגען איבעריקע די

 באמערקן, געלאזט ניט אים האבן לײכטזיניקײט ױגנטלעכע און עגאיזם
 מוטער־ די כיטרעקײט און אנשטרענגונג גװאלדיקער א פאר װאם מיט
 געפולט דאס האט װײניקער נאך באלעבאטישקגיט, איר געפירט האט

 פ־ך שוין כ׳האב נימנאזיםט. שװײגנדיקער און שװערער א ברװ־ער, ןיין
 עקאנא־ און בימיע פ,ץ פאקוםן קאמפליצירטע די געקענט גייט זײער לאנג
 װאם פרוי, דער פון געשיקטקײט די אײנגעזען גוט כ׳האגנ קיך, דער פון מיע
 און קינדער אירע פון מאננס די אפצונארן טעגלעך געצװונגען געװען איז

 נאטיר־ מאנערן. שלעכטע מיט באכער מיעםן צוגעקומענעם א שפגיזן
 פלעגנו כײלעק, מײן אף אויסגעקומען איז װאם ברויט, ביסן יעדער אז לעך,

 עפעפ זוכן אנגעהויבן כ׳האב הארצן. אפן שטײן א װי לײגן מיר זיך
 צי ניט קעדײ שטוב, פון אװעקגײן אינדער§רי פלעג איך ארבעט. אן

 אין פלאץ, פוםטן אפן אפזיצן—װעטער שלעבט א אין און מיטיק, קײן עסן
 פעם קרעכצן צ?ם און רעגן גום צום זיך צװזערנדיק דארטן, קעלער.

 הינט, און קעץ געפײגערטע די פון איפעש דעם שמעקנדיק און װינט
 פאנטאזוע א איז—או־ניװערסיטעט דער אז פארשטאנען, גיך איך האב
 פערםוע. קי_ין אװעקפארן כ׳זאל װען קליגער, געטאן כ׳װאלט אז און

 װאפ קישעף־מאכער, גראבערדיקן אלם פארגעשטעלט שוין זיך כ׳האב
 װי גרויס טוװעיקערנער, אויםװאקםן לאזן צו מיטל א געפונען חאט

 אופצוטאן באװיזן פיכלאל און פיד, צו װעגן װאם קארטאפל, עפל, אן
 אלײך מיר בלויז ניט װעלכער אף װעלט, דער פאר יעשועם װײניק ױט
לעבן. צו שװער מעשונעדיק אזוי א:ז

 אויסערגעװײנטלעכע װעגן כאלעמען אױסגעלערנט שוין זיך כ׳חאב
 געהאלפן שטארק מיר האט דאם מאיםים. גרויםע װעגן אין טרעפענלשן

 גע־ איך האב טעג אזוינע מאכמעס א,ץ לעבן, פ?ן טעג שװערע די א.*ן
 כ׳האי צעשפילט. מערער אלץ כאלוימעם מנינע זיך האבן אסאך, ־אט
 גליק* קײן אף געהא^ט ניט און אויםן ון5 הילף קײן «ף געװארט ניט

 אקשא־ אן אנטװיקלט ביסלעכװייז זיך האט מיר ב« נאר צופאל, לעכן
 פ,נך פאדינגונגען די געװען ס׳זגינען שװערער װאם און װילן, נעסדיקער

 כ׳האפ געפילט. זיך איך האב קלינער ילע5א און שטארקער אלץ—לעבן
 םװיװע אתמיקער דער צו װידערשטאנד דער אז אײנגעזען, נרי גאנץ

מענטשן. דעם שאפט
װאלגע, דער בא האפנם די אין גײן איך פלעג הוננערן, צו ניט קעדײ

קאפיקעס- פ־פצן־צװאגציק ארדינען5 קענען גרינג פלעגט טען רױ



 געפילט, זיך איך האב זשוליקעם לומפן, אנלאדער, די צװישן דארטן,
 האט טאג יעדער ארײנגעװארפן. קוילן גליענדיקע אין אײזן, שטיק א װי

 האבן דא איינדתקן. ברענענדיקע שארפע אםאך מיט אנגעזעטוקט מיך
 גי־—אנטבלויט מענטשן געדרײט װיכער, א װי אויגן, מײנע פאר זיך

 זײער געװען געפעלן איז מיר אינםטינקטן. גראבע מיט מענטשן ריקע
 אלץ צי באצױנגען פגינטלעכע זײער לעצאנעם, זײער לעבן, אפן קאם
 װאס אלץ, אלײן. זיך צו באציונג זארגלאזע זײער און װעלט דער אין

 דידאזיקע צו געצויגן מיך חאט איבערגעלעבט, אומיטלבאר כ׳האב
 בײ־ זײער אין זיך אעטערצוטוקן פארלאנג א ארויםתפנדיק םענטשן,

 שונד־־רא־ צאל געװאלטיקע די און נאװעלן ברעט׳הארטם םװיװע. שיקער
 אין דערװעקט מער נאך האבן תרכגעלײענט, האב איך װעלכע מאנען,

םװיװע. דערדאזיקער צו םימפאטיע די מיר
 פון שילער געװעזענער א באשקין, גאנעװ פראפעסיאנעלער דער

 שװינדזיכטיקער געשלאגענעו/ אכזאריעםדוק אן לערער־אינםטיטוט,
ארײנגערעט: מיר אין קעסײדער צעג גלאטער א מיט האט םענטש,
 דײך פארלירן צו מוירע האםט מײדל, א װי זיך, שעמסטו װאם —

 א־ן אויצער, גאנצער איר—ערלעכקײט איז מײדל א פאר אומשולד?
 —אקם אן איז ערלעך האלדז. ן5א כאמעט א נאר דאם איז דיר פאר

הײ! טאקע ער פרעסט
 דז מיט באשקין, האט אקטיאו/ אן װי ראזירט, געלונקער, א

 װי אױסגעזען, קערפער, קלײנעם זײן פון באװעגוננען װײכע פלינקע,
 באשיצעריש, לערער, מאיסע מיר צו באצויגן זיך האט ער קעצל. א

 גליק. א־ן דערפאלג הארצן פון מ.יר װינשט ער אז געזען, האב איך אין
 גוטע װײניק ג.יט דורכגעלײענט האט קלוגער, א זײער געװען איז ער

מאנטעקריסטא״: ״גראף געװען געפעלן אים אלז אלץ §ון מער ביכער.
 ער האט—הארץ אי ציל, אי זיך אין האט פוך דאםדאזיקע —

געזאגט.
באלעקנ־ זײ װעגן דערצײלן פלעגט און פרויען געהאט ליב האט ער

 קער־ כארעװן זיין אין צוקן מין א עפעס מיט היםפאילעם, מיט זיך, דיק
 װאם קרענקלעכעם, עטװאם געװען איז צוקן דעמדאזיקן אין און פער,

 פלענ רײד זײנע אבער עקל, §ון געפיל א ארויםתפן מיר בא פלעגט
שײנקײט. זײער פילנדיק איפםערקזאם, הארכן איך

 פולך הויט געלע די און אויםזינגען, ער פלעגט—פרוי! א פרוי, א —
 אויגן טונקעלע די רויטקײט, א מיט אנצינדן זיך פלעגט פאנים זײן

 גרײט. אלץ אף—איך בין פרוי א פאר—היספאילעם פון לגיכטן פלעגן
 —;פארליבטער א לעב זינד! קײן נישטא שעד, פארן װי איז, איר פאר

װעלט. דער אף בעסערם קיין ניטא
 פארי גרינג פלעגט און דערצײלער טאלאנטפולער א געװען איז ער

פון צאר װעגן לידלעך הארץ־רירנדיקע פראםטיטוטקעם די פאר פאםן
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ט לידער זנינע—ליכע :א־מגליקלעכער א  שטעט אלע אין געזונגען מען ־
 שטארק־פאר- דאס אויך געהערט אגעוו/ אלם, און װאלגע, דער בא

לידל: ־שפרײטע
שײן, נלט און אלך בלן ארעם

—קלײרל, מײן אויך אלז שלעכט
 װײב א אר6 קײנער ניט װיל

מײדל... אזא נעמען

 א טתסאװ, פארשױן טונקעלער דער באצויגן םיר צו זיך האט ג־ט
 מיזיקאנט. א ון6 פינגער מיט ראנטיש,5 אנגעטאן געשטאלט, פײנע

 א מיט קרעמל א אדמלראליטעט־פארשטאט דער א:ן געהאט האט ־ער
 מיט זין־ ער פלעגט פארנעמען אבער ״זײגערמאכער׳/ א §ון שץלד

פאסערײ.
 שטי־ גנײװישע צי צו ניט אקארשט זיך געװאין מאקםום, ת, —

 גרוילעכע די כשיװעם מיט גלעטנדיק זאגן, מיר ער פלעגט—פערײען!
 אץ־—אויגן. פרעכע ביטרע דל דערבני פארזשמ־רענדוק זיינע, בארד

מענטש. נייםטיקער א ביסט п אנדערער. אן איז װעג דײן :זע
גײםטיקער? א—הײםט װאפ —
 נייגע־■ בלויז ניט, ק:נע קײן זאך קײן צ־ זיך אין ס׳האט װער אט —

ריקײט...
 אםאך דאװקע כ׳האב םיר. בענױגײע ריכטוק ניט געװען איז דאם
 זי_ין פאר באשקינען זײן מעקאנע איך פלעג אגעװ, געװען. מעקאנע
 מעליציקע און גראמען אין ן5אוי באזונדערן א אף רײדן צי פעיקײט

 דער״ איך װענתנגען. און פארגלײכונגען איימגעריכטע מיט אויםדריקן,
ליבע־פאסירונג. א װעגן מאיסע א זײנער פון אנהויב דעם זיך נזאן

 פרן לאך אין םאװע א װי איך, זיץ נאכט טריב־אויגיקער א ״אין
 םװיאזשקע, שטעטל קאבצאניש אינם צימער, מעבלירטן א אין גוים,

 אטעמט, װינט דער רעגנדל, א זיפט פויל אקטיאבער, ם׳איז חארבםט,—א־ן
 לידל: א םאף א אן ציט, לידל א טאטער, געאװלטער א װי פעקט

א־א׳א־או-או-או״...
Г Т Т־

 זץ־ פאם װאלקן א װי ראזע, א לײכטע, א זי, קי־מט אט ״.״און
 ״לי־ נעשאםע. דער פון טמלמעם פאלשע—אויגן די א.ין א,ין א^גאנג,

 דיר״. קעגן שולדיק ניט בין איך—קאל ערלעכן אן מיט זל רעט—;בער
 איך װײם סײכל מיטן עמעם! ם׳אלז—כ׳גלויב אבער לײגט, זי—װײס איך
.״נ:ט! אויפן בעשום ניט, איך גלויב—הארצן מיטן ז:כער, אף

 פארמאכנדיק צרשאקלען, ריטמיש זיך ער פלעגט דערצײלנדיק,
 זײן בארירן האנט־באװענונג װײכער א מיט ט5א אץ אויגן די דערבײ
הארצן. באם בר־םט
 װערטער די אנער מאטע, א און דומפע א געהאט ער האט שטים א
 קלאנג דעם פון נעװען זײ אין איז עפעם און לויטערע געװען לײנען

גאכטיגאל. א פ,ץ



וװנדער• האט טענטש דער—טרוסאװן, געװען םעקאנע האב אלך
 און קאמיש בוכארע, כיװע, םיבװ־, װעגן דערצײלט אלנטערעםאנט לעך

 ער האט אײנמאל אולן ארכירײען די פ,ץ לעפן װעגן בײסנדיק זײער
:דרלטן דעם אלעקםאנדער קײםער װעגן געזאגט געהײמניםפול

זאן־! זײן אין נעריע א איז קײםער דערדאזיקער —
 טין יענעם פלן אײנער װי געװען, אויגן מײנע אין אזז טתםאװ
טן׳/ די אנ  אומדערװארט—ראמאן פון םאף צום ארױס זיך װײזן װאם ״י

העלדן• גרױסמוטיקע ־פאר—לעזער פארן
 מענטשן דידאזיקע זלך פלעגן זומער־נעכט, שטיקנדיקע אין אפטמאל,
 די אין לאנקעם, די אף דארט און קאזאנקע, דער איבער אריבערשיפן

 אפ־ אבער אײסאקים, זײערע װעגן שמולעסנדיק עםן, טרינקען, ק־םטעם,
 פלאנ־ מאדנעם װעגן לעבן, מענטשלעבן קאמפליצירטן דעם װעגן—טער
 װעגי פרויען. װעגן—פלל באזונדערם באצװנגען, מענטשלעכע די פון טער

 הארץ מיט—אמאל צאר, מיט פארביטעתנג, מיט גערעט מען האט זײ
 א אײ ארײנגעקוקט װאלט מען װי געפלל, אזא מיט שטענדלק קימאט א־ן

 כ׳האכ אלבעראשונגען. שױדערלעכע מיט פול ארז װאס פלנצטערנלש,
 מיט הימל פלנצטערן א אונטער נעכט צװײ־דרײ זײ מיט דורכגעלעבט

 גע־ געװען איז װאם טאל, װארעמען שטיקנדיקן א אין שטערן, ט־נקעלע
 פינצטער־■ דער אין זאמד־װערבעס. פון ק־סטעם מלט באװאקסן דלכט
 זײ־ װאלנע, נאענטער דער פון פײכקײט מלט אנגעזאפט איז װאס נלש,
 דל פין פײערלען די געקראבן שפינען, גאלדענע װי זײטן, אלע אין נען

 ברעג בארגיקן פולנם מאםע פינצטערער דער אין םאםטפוים־לאמטערנעס,
 אין לײבטן דאם—אדערן און שטיקער פײערדיקע ארי״ינגעטרלפט זײנען

 אוםלאן. דארף רײכן דעם אלן הײזער אולן טראקטירן די פ,ץ פענצטער די
 צל* דאמפערס, די פון רעדער־שפלצן די װאםער איבערן קלאפן ד,למפ

ערגעץ שלעפ־שיפלעך, די אף מאטראסן די װאיען װעלף, וױ ענדיק,
שטלל—ליד א טרויעריק זיך ם׳ציט אײזן, אן איבער האםער א קלאפט

 אש װי אוםעט, אן זיך לײגט ליד דעם &ון—נעשאמע, א עמיצנס טללעט
הארצן. אפן

די §ון רײד פליסנדלקע שטיל דל הערן צו איז טרויעריקער נאך און
ײדן און לעבן װעגן פארטראכט זיך האבן מענטשן—סענטשן, איט־ י

 זלצנריק צװײטן. דעם אײנער הערנדיק ניט קימאט זײניקע, דאם ללבער
 נלט װען פאפלראםן, זײ רויכערן קוםטעם, מ אונטער לרגנדרק אדער

 אין אװעק זיך לאזן און ביר בראנפן, זײ טרינקען—גיריקײט אן—װען
זיכרוינעס. פלן װעג א§ן ערגעץ, אװאר

 צו־ א אײנער רעט—געטראפן, מאיסע אזא האט טיר מיט ארן —
ערד. דער צו נאכט־פינצטערניש דער פ,לן געדריקטער

טאסקים: מענטשן דל זײנען מאיםע, די אויםהערנדיק
װעלט... דער אף פאםלרט אלץ—אויך... אזוינס ס׳טרעפט —
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 טיר און איך, חער—טרעפן״ ״פלעגט טרעפט׳/ ״עם ״געװען׳/
 צו דערנאננען מענטשן די זײנען נאכט דערדאזיקער אין אז זיך, דו-נט

 װעט םער געװען, שױן איז אלץ—לעפן, זײער §ון שאען לעצטע די
זײן! ניט גארנושט שױן

 טהלםאװן, און באשקינען פיץ זײט א אן אפגעװענדט מיך האט דאס
 לא־ גאנצער דער לויט און געפעלן, געװען מיר זײ זײנען פונדעםטװעגן

 איך װען נאטירלעך, גאנץ געװען װאלט איבערלעבונגען, םײנע פיץ גיק
 העכער,. זיך אולפצוחויבן האפענועג צולטראטענע די זײ. מיט אװעק ױאלט

 וך5 צײטן אין זײ. צו געשטױסן אויך מיר האט—לערנען זיך אנצוהויבן
 גענ־ג געפילט זיך איך האב פענקשאפט, פון א,ץ קאעם פ,ין ־יננער,

 פ־ן יעסוירעס ״הײליקע די קעגן בלױז ניט פארברעך א באגײן צו פעיק
 געשטערט מיר האט ראמאנטיזם ױננטלעכער דער נאר אײגנטום״.
 פארמישפעט געװעי בין איך װעלכן אף װעג, דעם פון אראפצוױין

 ׳טינד־ראמאנען, די אכוץ און ברעט־הארט ה־מאנעם דעם אויסער גײן. צי־
 האבך זײ—פיכער, ערנםטע װײניק ניט דװיכגעלײענט שוין איך האב

 איד װאם אומקלארעס, אזוינם עפעם צו שטרעבן א מיר אין דערװעקט
געזען. האב איך װאם אלץ, אײדער װיכטלקער, פיל ועװען אבער

 א־ן באקאנטשאפטן נײע געמאכט איך האב צײט דערזעלבער אין און
 דלרע, יעװרעינאװם לעבן פלאץ, פוסטן א§ן אײנדרוקן. נײע באקומען

 אײ־י און *(, ״גאראדקי״ אין שפילן גימנאזנםטן צולנויפקומען זיך פלעגן
 מיבד ברונעט, א פלעטניאװ. גורי—באצויבערטי מיך האט זײ פון נער

 שװארצע- קלײנע פול פאנים, א מיט יאפאנער, א װי האר, בלוילעכע
 פלינ? פרײלעך, קעםײדער פולװער, מיט אײנגעריבענע װי פונטעלעך,

 מיפד אנגעזאפם געװען ער איז— שמועם אין שארפזיניק שפיל, אין
 טא- אלע קימאט װי האט, און טאלאנטן פארשײדעגע פון שפראצונגען

 נא־- די װאם דעם, פון כעשבן אפן געלעבט לײט, רוסישע לענטפולע
 אוך פארפולקאמען צ,י עם שטרעבנדיק ניט געשאנקען, אים האט טור

 פאר כןש פרעכטיקן א און געהער פײן א האבנדיק אנטװיקלען. ציי
 באלעלניקע, א אף צימבל, א אף געשפילט ארטיםטיש ער האט מוזיק,

 שװע־ און אײדעלערן אן באהערשן צו גאר פרװרנדיק ניט חארמאניקע,
 װאי־־ זײן צו גאר אפגעריםן, ארעם, ער איז געװען אינםטה־מענט. רערן

 ׳/קערפער אדערדיקן זײן פון באװעגונגען פלונקע די צו אויםזען/ לערישן
 צעקנײטשטע,, דאס געפאסט נוט זיך ־אבן זשעםטן, ברײטע זײנע צו

 אפגעטרא*־ די לאטעם, אןן לעכער מלט הויזן די העמדל, צעפליקטע
שיך. גענע

נעשטעלט־ ערשט זיך האט װאם מענטש, א װי אויסגעזען האט ער
 ארע־ אן װי אדער קראנקתײט, שװערער און לאנגער א נאך פיט דל אף

לעבן אין אלץ—טורמע. נעװארן באפרײט נעכטן איז װאם סטאנט,

דרענגלקך. מיט שפיל א *(
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 א אים בא ארויםגערופן האט אלץ אנגענעם, נײ, אים פאר געװען ■איז
 שפיל־ א װי װעלט, דער איבער געשפרונגען איז ער—פרײד ראעשדיקע

ראקעטע.
 צל איז מיר געפערלעך און שװער װי דערוױםט, זיך האט ער װען

 צונרײטן און אים צול זיך ארײנקלײפן פארגעלײגט מיר ער האט לעכן,
 פרײלעכער א מאדנער, א אין איך װאין אט און דארף־לערער. א פאר ז:ך

 פוץ דאר אײן ניט באקאנט מיםטאמע איז װאם ״מאהלםאװקע׳/—העק
 האלב־כארעװער גרויםער, א געװען איז דאם סטודענטן. קאזאנער די

 פראסטוט־טקעס סטודענטן, הונגעריקע פיש־מארק־גאם. דער אף מײער,
 טויער דעמדאזיקן פארכאפט װי האבן מענטשן־שאטנם אפגעלעפטע א-ן
 אונטערן קארידאר אין געװאינט האט פלעטניאװ באלעפאטים. די פא

 באם קארידאר, עק אין אץ בעטל זײן געשטאנען איז דא בוידעם־טרעפ,
 אין ארוים זײנען טירן דריי מער. ניט—און שטול א טיש, א פענצטעו־:
 אין פראםטיטוטקעס, געװאינט דא האפן דירעם צװײ אין—קארידאר,

 א םעמינאריםטן, פ־ן מאטעמאטיקער שװינדזיכטיקער א—דריטער דער
 הארטע מיט באװאקסן מענטש, שרעקלעכער קימאט דארער, א לאנגער,

 די תרך ;שמאטעם שטוציקע מ.יט צוגעדעקט קוים און האר, געלבלעכע
 בלוילעכע די ארויםגעקוקט שױדערלעך האבן שמאטעם די ון6 לעכער

םקעלעט. פונם ריפנבײנער די אלן ד.ױט
ט זיך, ער האט גענערט כ  נעגל, אײגענע זנינע מיט בלויז זיך, ת

 גע־ אי־ן געצײכנט ער האט נאכט און טאג בליט, ביז זײ ארויםבײסנדיק
 פראםטיטוטקעם די נעהוםט. שטױםנדיק תמפ, אופהער אן אץ רעכנט

 נאר אים, פאר געהאט מוירע א־ן מעשוגע פאר געהאלטן איפ ־אבן
 טײ ברויט, טיר זיין בא אװעקלײגן זײ פלעגן װעגן ראכמאנעם פון

 דאס פלעגט פעקלעך, די ערד דער פין אופהויבן פלעגט ער צוקער;
 אבער לעגן5 זײ װען פעךד. מידער א װי פרײכנדיק, זיך, צו אװעקטראגן

 ברענגען קאנען ניט סיבע א פאר איז עם װאם צ,לליב אדער פארנעסן,
 קא־ אין ארויםכריפען ׳ט.יר די עפעגעדיק ער, פלעגט גאפ, זײער אים

רידאר:
ברויט! —
 א פ־ן גאױוע די געפינקלט האט אוינן אײנגעפאלענע טיף זיינע אין

 װײ־ גרויסקניט. זײן פון באוװםטזײן מיטן גליקלעך א.יז װאס מאניאק,
 פארזע־ הויקערדיקער קלײנער א א:ם צול ארײנק־מען פלעגט װען ניט

 אנ:?ל־ דער אף ברילן בלויע מ.יט פום, אויםגעקרומטן אן מלט עניש
 פאנלם געלן זײן אף שמײכל כיטרן א מ.יט גראער א נאז, שװאלענער

 זיצן שאענלאנג און טיר די פארמאכן פעםט פלענן זײ *(. קאפעץ א פץ
 דער אין שפעט אײנמאל, נאר שטילקײט. מאדנער א אין שװױגעדיקע,

 פלן נעשרײ צארנדיקער הײזערלקער, א אלפגעװעקט מיך האט נאכט,
מאטעפאטיקעו־: דעם

גאנײרן, אין אריין מען קוסט זיך זײן מעסארעס דורכן ז8 האלט, װעלכע סעקטע, רעליגיקזע
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 א יא! שטײג, א א.יז—געאמעטרוע טורמע! א—זאנ איך אןן —
טורמע! א יא! פאםטקע,

 אײער-• קװיטש, א נזלט ײכזקעט חאט פארזעענ.יש הױקערדוקער דער
 מאטעםאטל׳ דער און װארט, מעשעעדיק א עפעם בזאל פיל כאזערנדיק

צװ־עװעט: פלוצלעג זיך האט לןער
ארוים! טײװל! צום —

 ארױס׳ קװיטשענדיק א־ן שיפענדיק זיך האט זײנער גאםט דער ורען
 טא־ דער איז—טענדע־װערענדע זיין אין קארלדאר אין געקוליעט

 שרעקלע׳ א לאנגער, א טיר. פון שװעל באם געשטאנען טעמאטיקער
 האר צעפאטלטע זײנע אין פונגער זנינע ארױנגעתקט ער האט בער
געכרופעט: און

 גאט אז דערװניזן, װעל אוך שוי־טע... א שויטע! א איז עװקליד —
גריך! פארן קליגער אוז

 צימער זײן אין אז ט.יר, דער מיט געטאן זעץ א שטארק אזוי האט אןן
געטאן... פאל א גערידער א מיט עפעם האט

 —װיל םענטש דערדאזיקער אז דערוװסט, זיך איך חאב אינגיכן
 פון עקזיםטענץ די דערקלערן—מאטעמאטוק דער אף זיך שטיצנדיק

 אײנגעגעבן אלם ז.יך האט דאם אײדער געשטארפן אבער איז ער גאט,
טאן. צו

 נאכט־קארעקטאר אלם דריקערגי א אין געארבעט חאט פלעטניאװ
 פלעג א.יך װען און נאכט, א קאפיקעם עלף פארדינענדיק צײטונג, א פץ

 פאר ברױט, פונט פיר מיט טאג דעם לעבן מיר פלעגן ארדינען,5 ױט
צײט קײן פלעגט מיר פא צוקער. דרני פאר און טײ קאפוקעם צװײ

לער• ראס לערנען. געדארפט זיך חאט מען—ארפעטן אף קלעקן נ:ט
באזונדערס אנשטרענטנג, גרעסטער דער מיט פײקלמען אלך פלעג נען

אומנעאמ• אירע מלט גראמאטלק די לעפן דאם דערגאנגען מיר ארז
ט לאכאטן נ׳האב פארמען, פארשטײנערטע שמאלע, פערטע,  גע־ ע

 קאפריז־בױגעװ׳ שװערע, אלן לעפעדיקע די זײ אין ארײנפרעםן קאנט
 ארויסגע׳ פרײד, מגין צ־ זיך, האט גאר^באלד שפראך. ר,לםושע ־לקע
 װאלט איך װען און, לערנען פרי״ ״צו אנגעהויבן זלך האב איך אז װיזן,

 צולזפ—איך װאלט דארף־לערער, א אף עקזאמען דעם אפגעגעבן אפילע
פאק־ימען. נוט שטעלע קײן—עלטער פרוען מײן

פעט, דערזעלבער אוין אײן אף שלאפן פלעגן פלעטניאװ און א.יך
 נאכט, שלאפלאזער דער פין צובראכענער א פאטאג.—־ער באנאכט,—א:ך

 פאנלם פארפינצטערטן מער נאך א מיט פרי גאנץ ק.־מען ער פלעגט
 נע- נאך שענק און לויפן טײקעף פלעג אוך אויגן. אננעצ;נדענע א*ן

 גע־ ניט זיך, פארשטײט מור, האבן סאםאװאר קײן װאםער. קאכט
 מלט טײ טרלנקען פענצטער, באם זיצנדוק מור, פלעגן דערנאך האט.

 פארלײענען צײטונגען, די ון5 ני_יס דערצײלן מיר פלעגט גורי ירויט.
דא* ״רויטער אלקאהאלזק־פעלעטאנוסט דעם פץ לודער שפאפחאפטע ד.י
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 צ־ם; באצױנג לעצאנעםדוקער זײן מלט מלך פארוװנדערנדלק מלנא״,
 װל פונקט, לעבן צום זיך אציט2 ער אז געתכט, זיך האט מיר—לעבן,■

 פרױען- אלטע מלט האנדלט װאס גאלקלנא, טענדלערקע גראבער דער צ,־
םכוירע. לעבעדלקער מלט א־ן קלײדער

 טרעפ, א־נטערן װינקל א נעתנגען ער האט פרוי דערדאזלקער בא
 האט געהאט, נלט ער האט ״דלרע״ דער פאר צאלן צו געלט קנין אבער

 הארמאנלק, אף שפללן מיט געלעכטערלעך, פרײלעכע מיט געצאלט ער
 דלנעם זנין מלט זינגען זײ פלעגט ער װען לידער. םענטלמענטאלע מלט

 גאל־ שמײכעלע. אלראנלש אן פרנקלען אויגן זנינע אלן פלעגט טענאר,
 ארז זי אפערע, דער אין כארלסטן א ױגנט דער אלן געװען אלז קלנא

 בוצפעדלקע אלרע פלן פלעגן זעלטן ניט און לידער, אף מײװן א געװען
 פאר־ בלאע אירע איבער טרערעלעך קלײנע אראפרלנען מאםנװײז אויגן

 פעטע די מיט אראפװישן זײ פלענט זל פאקן, פרעםערלשע איץ שלקערטע
 שמוצלקן מיטן פלנגער די אפרײנלקן גלט נאבדעם איץ גנאקן דל פין פלנגער
טלכל.

 קינסט־ א זײט אלר—זיפצנדיק, זאגן זל פלעגט—גיראטשקע אך, —
 אײנ־ אײך אלך װאלט—שענער הארעלע א געװען װאלט אלר װען לער!

 פא אײנגעארדנט שוין איך האב ייגנטן יעגע װיפל לעבן! א געארדנט
אײנזאמקגיט! פון בענקט הארץ זײער װאם פרױען,

אונדז. איבער דא געװאינט האט ״ױגנטן״ דלדאזלקע פץ אײנער
 וץי6 ױנגערמאן א זלן, א קירזשנערס א סטודענט, א געװען ארז דאם

 װאם זײטן, שמאלע העםלעך און נרוסט ברײטער א מיט וװקם, טלטעלן
 דער־ אלנטן. אף װינקל שפלציקן א מ.יט דרײעק א װי אויםגעזען האט

 קלײנע, געװען זגינען פיס־טרעט די אבגעבראבן; אביםל איז װלנקל ־אזיקער
 דל אין ארײנגעתקט טלף אלז װאם זײנער, קאפ דער פרוי. א בא ווי

 פץ און האר, געלע קלרצע מיט באװאקסן קלײן, אויך איז אקםלען,
 ארוים« פאר א געשטארט אנגעברויגעזט האבן פאנים בלייטלאזן װײסן

אויגן. גרינלעכע שטײענדיקע
 אלם, זיך חאט הונט, עלנטער אן װי הונגערנדיק, םל, גרוים מלט

 גלמ• ענדלקן צל ארז עם װי אגינגעגעבן דאך פאטער, זײן פיין װילן קעגן
 ארויסגעװיזן, אבער זלך האט אתיװערםיטעט; אלן אנצוקומען א־ן נאזלע

 פארװאלט אלם זיך ס׳האט איץ באם, װײכן ן,5טי א פארמאגט ער אז
זלנגען. זרך לערנען

 א בא אײנגעארדגט אלם א־ן געפאקט דעם בא אים האט גאלקונא
 געװען שוין אלז אלרער ז,ין דער פערציק; יאר א פון םויכערטע רײכער

 ענ׳ בא געהאלטן האט טאכטער דל און קלרם דרלטן פון םטןדענט א
 א פרוי, פלאציקע דארע, א געװען איז סויכערטע די גלמנאזלע. דיקן

 אן—װי טרוקענעם, א געהאט זי חאט פאנים א םאלדאט, א וװ גלײכע,
 א־2 געלעגן זײנען אויגן גרויע גרויםע, אירע מאנאשקע. א אםקעטן

שװארצן א ארן געװען זל אלז אנגעטאן לעכער. פינצטערע די אין חאלטן
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 גע־ האבן אויערן אירע אין הויב, אלטמאדישער זײדענער א מיט קלײד
שטײנער. גיפטיק־גרינלעכע םיט אױרינגלעך ציטערט

 םטו־ איר צו קונזען זי פלעגט אינדערפרי, אדער אינאװנט אפטנזאל,
 פלעגט, פרױ. דידאזיקע װי באמערקט, איך האב אײנמאל ניט א־ן דענט,

 טרוט, פעסטע מיט הויף אוכערן גײן טויער, אין זיך ארײנכאפנדיק
 פארקװעטשט, פעםט אזוי ליפן די שרעקלעך, אויםגעזען האט פאנים איר
 ק־ןקן צועפנט, ברײט אויגן די אגגעזען, ניט קימאט זײ האט מען אז
תכט נאר—פארוים, פארבענקט, פארמנשפעט, װי  איז זי אז ז.יך, ס׳

 דײטלעך ז:ך ם׳האט נאר העםלעך, א:ז זי אז זאגן,. נישט קאן מען פלינד.
 אנ־ די געבזאכט. העםלעך זי האט װאם אנשטרענגונג, אן איר אין געפילט

 װײטיק ביז און קערפער איר אויםגעצויגן װי אזוי, האט שטרענגונג
פאנים. איר צונויפגעקװעטשט

מעשוגענע! א װי פונקט,—געזאגט פלעטניאװ האט—נאר, זע —
פון זיך פלעגט ער געהאט. פײנט סויכערטע די האט םט^דענט דער

 אומבעראכמאנעםדיקער אן װי נאכיאגן, איפ פלעגט זי און באהאלטן, איר
שפיאן. א אדער םאלװע
 שיקערערהײט ער פלעגט—איך, יין מענטש פארשעמטער א —

 פאר־ אזא מיט זינגען? דאס איך דארף װאם צ־ און—זײן, טיסװאדע זיך
 מען אתפלאזן, ניט סצענע דער אף מיך מען װעט פוגזר אזא א־ן צעף
לאזן! ניט גועט

געאײצעט. פלעטניאװ אים האט—אײםיקן, צו דעם מיט א>ף הער —
 ז.י פארטראג אוך איר! אף ראכמאנעס א אבער מיר ם׳איז יא, —

עך״.—זי װי װיםן, װאלםט ת װען ראכמאנעם! א—נאר גלט,
 פרוי דידאזיקע װי הערן, פלעגן מיר װייל געוװםט, עס האבן מיר

ט, פלעגט  פארשטיקטן, א מיט פעטן זץ־ טרעפ, אפן שטײענדיק באנאי
קאל: צלטערדיקן

לינ! ריר איז גאט װי—נו לײינקער, ליב... דיר איז גאט װי —
 פאר־ האט פאבריק, גרויםער א פ־ן אײגנטימערן אן געװען איז זי
 אקושער־ אף טויזנטער זײן מענאדעװ פלעגט פערד, הײזער, םאגט

 אביםל—נעדאװע א אױםבעטלק זי פלעגט בעטלערן א װי און ן,רםקי
צערטלעכקײט...

 אװעקגײן פלעג איך און שלאפן לײגן פלעטניאװ זיך פלעגט טײ נאך
 גורז פעשאס אהײם, א־מקערן זיך באנאכט שפעט או-ן ארבעט ז,־מן

 ברויט, ברענגען פלעג אלך אויב דרוקערײ. אין אװעקגײן דארפן פלעגט
 דער אף טײלן דאם מיר פלעגן ״קישקעם׳/ געקאכטע אדער וװרשט,
זיך. מיט מיטנעםען כײלעק זײן פלעגט ער א,ץ :העלפט,

קארידארן. די איבער פלאנדשען איך פלעג אלײן, איבערבלײבנדיק
 עפ וױ זיך, ציקיקן און ״מארוםאװקע״ פון װינקעלעך פארװארפענע די -אין

 הויז דאם נײ אזוי געװען מיר §אר זגינען װאם מענטשן, די דא לעבן
טוראשניק. א אף ענלעך געװען איז אץ זײ מיט אנגעפאקט געװען איז
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 די אין אולן רײכעם שארפע א,ץ זויערע טיט געשמעקט דא האט עס
 שאטנס. טענטשן־פײנטלעכע געדיכטע באהאלטן זץ־ האפן זױנקלעך

 געקאכט. הויז דעם אין האט אינדערנאכט שפעט ביז אלנדערפרי פון
 פון כאריסטנם שנײדערנם, פון מאשינען די געקלאפט האבן א־פ־ער אן

 האט סטודענט א »טגטרבזען, זײערע פר־בורט האנין אפערעטקע דער
 צל« האלב שוקערער א גראמען, זגינע באם א אף זיך פאר :עבר־טט
 פראםטיטוט־ פארשיקערטע דעקלאמװ־ט, אויך האט אקטיאר ־רײטער

 נא־ די דערװעקט זץ־ האט מיר בא א־ן געשריען היםטעריש האבן קעם
פראגע!: אומלעזבארע נאר טירלעכע,

אלץ? דאם איז רואם צ־ —
 אר־מגעבלאנקעט טאלק אן ז:ך האט ױגנט הולגגעריקער דער צרױשן

טיט און יאקנבײבער ברײטע מיט מענטש פליכעװאטער געלער, ־א
מיט און מויל גרויםן געװאלטיק א מ:ט פים, דינע אף בויך, גרויםן א

״גע« געגעבן נאמען א אים מען האט צײן די צוליב—צײן פערדישע
זײנע מיט געמישפעט יאר דרלטן דעם שוין זיך האט ער פערד״. לער

דערקלערט: אלטלעכן א־ן םאכרים, םיבירער קרויװים, וױיטע
טעל א איך בז,לז זײ פ־ן—אבער לעבן, מנין קאםטן מװ־ טעג עם —

 נעדאװעם §ון אװעקגײן, מיר בא זײ װעלן טארבע דער מיט טאכן!
 װאס אולמקערן, אלץ זײ איך װעל דערנאך— לעפן יאר דריי זײ זועלן
 טאיװ• נר,—פרעגן-. א,לן אװעקגעבן אלץ אויםמישפעטן, זײ פון װעל א:ך

איר! אט-האט •לאנים?
אים טען פלעגט—פערד? לעבן, דײן פון ציל דער איז דאם אט —
• נ י ױי ?• г >  —

 דעם אף זיך איך האב נעשאמע גאנצער דער בזיט אינגאנצן, —
טאן. נלט גארניט איך קען טער און—אנגעצילעװעט

 פא־ אין קרײז־געריכט, אין פארברענגען ער פלעגט טעג גאנצענע
א דאטע  אהײפ קומען ער פלעגט אװנטן די אין אפט אדװאקאט, זגין י

שמו־ א:נם זיך פא און פעקלעך, זיך מיט ברענגען דראזשקע, א אף
פאדלאגע, צעקרימטער דער און כאלקן נידעריקן מיטן צימערל ציקן

 אײנלאדן ער פלעגט דערבײ חוליאנקעס. טומלדיקע פראװען ער פלעגט
 זאט זיך אנעסן געװאלט האין װאם אלע, די—שנײדערנם סט,ידענטן, די

 נאר טר.ינקען פלעגט פערד׳/ ״געלער דער אלײן, ער קויםע. א כאפן אלן
 פגאדים די אף טישטעך, אפן פלעגן עם װעלבער פון טאשקע, א—ראם
 קײנ־ זיך האבן װאם פלעקן, געלע טי־נקל בלײבן פאדלאגע דער אף א־ן

װאיען: ער פלענט אנגעשיקערטער אן—אפגעװאשן,■ ניט טאל
 ארנט־ זײט איר ליב, אײך האב אוך ליבונקע! טגינע, פויגעלעך —
 —קראקאדיל, א און אויםוװרף מיעםער א בין—א:ך, אבער לײט! לעכע

 אץ־ טאן! דאס װעל—א־ן קרויװים מײנע פלן מאנן טעל א װיל א:ך
אבעד,.. במין^עפן; קאםטן טיר םעג עם גאט! פא ־*גװער

д .אובױוערםיטעטן. מײבע גארקי. מ



 נײ־ נארישע דאם און פינטלען, טרױעריק פלענן אויגן פעררם דעפ
 ער װעלכע טרערן, שיקערע פון װערן נאם פלעגט פאנ:ם נעח־וקע

 דר אובער צושמװ־ן א־ן פאק פון אראפװישן הענט די מ:ט פלעגט
פלעקן. פעטע נעװען טאמיד זײנען הױזן זײגע אף—קני,

 שלעכטע קעלט, הונגער,—שרײען, ער פלעגט—איר? לעפט װי —
 אוים־ לעבן אזא אין זיך םען קען װאם נעזעץ?׳ דאם א:ז—קלײדער,
לעבט... איר װי װיםן, װאלט קײםער דער װען עך, לערנען:
 פארשײדנפארפיקע מיט פעקל א טאש §ון ארויםכאפנדיק און

אנבאטן: ער פלעגט אםיגנאציעם,
ברידערלעך! נעמט, געלט? דארף װער —

חארז־ זײן פין רײםן שנײדערנס די און כאריםטנם דנ פלעגן גירנק
זאגן; און כאכאטשען פלעגט ער געלט, דאם חאנט קער

םט־דענטן. די פאר איז דאם אניךי פאר ניט אבער איז דאפ —
נעמען. ניט געלט דאס אבער פלעגן םטודענטן די
 דעפ געשריען קאעס מיט האט—געלט! מיטן רוכעם אלדע ’צ, —

זון. קירזשנערם
 פעקל א פלעטניאװן געבראכט שיקערערהײט אמאל אלײן האט ער

 אפך דאס געטאן װארף א קנויל, אײן אין א־פגעקניטשטע צענראנלדיקע
געזאגט: און טיש

ניט!״ דארף—א:ך דארפםט?—האםטול! אט —
 א־ן ריטשען אנגעהויבן איץ פעטל אונדזער אף זיך געטאן לײג א

 װאםער. קאלטע מיט אפגיםן געמהט אים האט מען אז אזוי, יאמערן
 דאם אויםנלייכן נעפרװוט פלעטניאװ האט אײנגעשלאפן, איז ער װען

 געװען זײנען אםיגנאציעס די—אומעגלעך. געװען אבער ם׳איז ;געלט
 פײכטי װאםער מיט געמוזט זײ האט מען אז צינויפגעפרעםט, פעםט אזוי

אנדערן. ון5 אײנם אפצװ־ײםן קעדײ מאכן,
ארוים: קומען פענצטער זנינע װאם צימער, שמוציקן רויפיקן, א:נם

פאר־ ענג, איז הויז, שכ-ײנעםדיקן פ־נם װאנט געםויערטער דער צי
פאר־ העכער שרניט ״פערד״ דער שוידערלעך. און טומלדיק שטיקט,

;אים פרעג איך אלעטען.
האטעל? א אין ניט און דא איר װאינט פארװאם —

װארעפ: איז נעשאמע דער נעשאמע! דער צוליב ליבער, —
אײך... מיט

:מאםק.ים א:ז זון קירזשנערם דעם
ט פערד! ריכטיק, — ך װאלט אנדערשוװ אזוי. אויך איז מיר מי  אי

געװארן... פארפאלן
פלעטניאװן: בא זיך בעט פערד דער

עפעם! זינג עפעם! שפיל —
זינגט: און קננ זײנע אף הארף די אװעק לײגט גירי

ײ ג ללכטלקע...״ די זון אוף, גײ אוף, .
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נעשאמע. דער בא ציט װײכע, א איז שטים זגין
 קלאגנדיקע די פארטראכט הארכן אלע שטיל, װערט צימער אין

הארף־סטר־נעס. די פון קלאנג שטילן 'דעם און ווערטער
 טרייס- אומגליקלעכער דער בורטשעט— תבעס! אלדע צ־ ג=ט, —

סויכערטע. דער פון טער
 פלעטניאװ, גירי האט הויז אלטן פעם באװאינער מאדנע די צװישן

ט װאס כאכמע, די פארמאגנדוק פ  ראל די געשפילט פרײלעכקײט, זיך ת
 בא• א נעשאמע, זײן װינטער־טאיםעלעך. די אין גײםט גוטן דעם פ־ן

 מיטן לעבן דאם באלויכטן האט ױגנט־פארבן, העלע מיט פארבטע
 שפאט שארפן מיט לידער, שײנע געלעכטערלעך, פײנ׳ג פון פײערװערק

 דלב־רזם אפענע מיט געװאינהײטן, און מינהאגים מענשלעיע די אף
 געװארן אלט װאם נאר איז ער לעבן. ון5 שעקער גראבן דעם װעגן

 אלע איער יינגל, א גאר נאך אויסגעזען אויםערלעך האט יאר, צװאנציק
 אץ קען װאם מענטשן, א אף װי אים, אף געקוקט האפן הויז דעם אין

 מ:ט גרײט שטענדיק א:ז און אײצע גוטע א געבן צגיט שװערער א
 —ערגערע געהאט, ליב אים האבן מענטשן בעסערע העלפן. צו עפעס
 נ:ק.י־ װעכטער אלטער דער אפ:לע און געהאט, מוירע אים §אר ־אבן

ט באגרוםן שטענדיק אים פלעגט §אריטש פוקסן־שמײכעלע. א מי
ציענ־ און, תרכגאנג־הױף א געװען איז ״מארוםאװקע״ פרן הױף דער

 פושמארק־גאם די גאסן= צװײ פארײניקט ער האט ארוף, בארג זיך דיק
 װײט ניט זיך האט גאס דערדאזיקער אף אלט־גארשאטשנער. דער מ:ט
בײדל. נוקיפאריטשעם צ־געטולליעט װינקל א אין טויער אונדזער §ון

קװארטאל; אונדזער פון גאראדאװאי עלטערער דער געװען איז ער
 גײ׳ האט ער מעדאלן, מיט באהאנגען אלטער, טו־ויקענער א הויכער, א

אויגן. היטרע און שמײכל פרײנטלעכן א פאנים, קלוג א האט
 קא״ ט־מלד:קער דער צ־ אופמערקזאם זײער באצויגן זיך האט ער
 טאג אין מאל עטלעכע מענטשן; קינפטיקע און געװעזענע די §ון לאניע
 פלעגט גײן הויף, אפן באװגיזן זרך פיגור געשניצטע גלאט זײן פלעגט

̂ן פענצטער די אין ארײנקוקנדיק געאײלט, ניט ער  מיט הײזער די פ
 די ון5 שטײגן די אף גארטן זאאלאגישן א פון א־פזעער אן פיץ קוק א

 אײנ־ דעם ארעסטירט דירעם די פ־ן אײנער אין מען האט ורינטער נאיעש.
 גע־ בײדע—מוראטאװן, םאלדאט דעם און סמירנאװ אפיצער האגטיקן

 אכאלטעקינער סקאבעלעװם אין אנטײלנעמער קאװאלערן, ארגיעװער
 גריגאר־ אװםיאנקינען, זאבנינען, ארעםטורט אויך מ׳האט עקםפעדױציע;

 דרו׳ געהײמע א גרינדן צ־ פרוװ פארן אימיצן נאך און קרילאװן יעװן,
אטאג זונטיק זײנען םמירנאװ און מוראטאװ װאם צוליב קערײ  גע־ י
 קאכיקער א אף זיך גע§ינט װאס דתקערגי, קלוטשניקאװם אין קיטען

א שר.יפט. ארויםגאנװענען שטאט, §ון גאם  געפאקט.- זײ מען חאט דעם י
 דעכ געכאפט מארוסאװקע אין זשאנדארמען חאבן באנאכט אײנמאל איץ

געגעבן נאמען א כ׳האב װעלכן אײנװאינער, מארעשכײרעװדיקן לאנגן
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 דער־ זיך האט גורי װען א.ינדערפר:, גלאק־טורעם״. .״נילאנדזשענדיקער
 שװארצע זיינע צולשויבערט אופגערעגטער, אן ער, האט דעם, װעגן וװםט
-עזאנט: מיר און ־אר

גיכער... ברודער, לויף, רוכעם, אלדע צ־ מאקםים, װאס, אט —
צוגעגעבן: ער האט לויפן, זאל א.יך וױהין םױ־, פאנאנדערזאגנדיק

שפיאנען... עפשער זײנען דארטן פארזיכטיק! זיי—נאר זע —
 פ,ץ פײל און דערפרײט, שטארק מיך האט שליכעם געהײמע די

 אין א:ך האב דארטן אדמיראללטעט־פארשטאט. דער אין איך בץ בױנן
 טנגן געגרײזלטן א דערזען קולפערשמיד א פולן װארשטאט טונקעלן א

 פאן, א געװײםט האט ער אויגן. בלויע אויםערגעװײנטלעכע טיט טאן
 באם װינקל א אין ארבעטער. אן װי אױםגעזען, נישט האט ער נאר

 גרגיז־ די אף רימענדל א מיט אלטיטשקער קלײנער א זיך האט פרעם
קראן. א פארליטעװען באם געפארעט האר גרויע

קופער־שמיד: אלטיטשקן דעם געפרעגט האב איך
ארבעט? אײך בא עפשער פאראן —

געענטפערט. בײז האט אלטער דער
ניט! דיר פאר אפער דא, איז—א־נדז בא —

 אראפגע־ װידער איץ מיר אף געטאן בל:ק א ק,ירץ האט י־נגערמאן רער
 שטוים א שטילערהײט אים האב איך פאן. דער איבער קאפ דעם לאזט

 מיט אנגעקולקט בײז און פארכידעשט מיר האט ער—׳פום אין געטאן
 הענטל, פארן פענדל דאם מאיםע בעשאם האלטנדיק אויגן, בלאע זגינע

 פא־ אפער קאפ. אין מיר עם װארפן צו געהאט יעדײע װאלט ער ווי
געזאגט: רױק ער האט ׳צ־ אים צול װינק איך װי טערקנדיק,

זיך... טראג זיך, טראג —
 אפנעװארט אים האב אולן ארויס בין צולגעוחלנקען, נאכאמאל האב אלך

 בײ־ די אויםגעגלײכט האט קודלעס די מיט יןנגערטאן דער דרויסן. אין
 פארויכע־ אנגעקוקט, שװייגנדיק מיר האט ער ארוים, אויך איז און נער

פאפיראם: א גענדיק
טיכאן? זײט א:ר —
יא• נ־, —
פיאטרען. ארעםטירט האט מען —
 זײנע מ:ט מ:ך דורכנעמענדיק אנגעכמולרעט, בײז זיך האט ער
אויגן.

פיאטרען?־ װעלבן —
דיאקאן. א װי אוים, זעט ער לאננן, דעם —
נו? —
גארנישט. מער —
 אנדערע אלע אולן דיאקאן א פיאטר, א אן מיך גײט װאם —
 ווץ או־יפן, דער און קופערשמלד, דער געטאן פרעג א האט—דארט?

ער איבערצײגט: אינגאנצן שױן מיך האט געפרענט, האט ער אזוי

20



 שטאלצער א אהײם אװעקגעלאפן פין איך ארבעטער. קגין נישט איז
 אט שליכעם. די אויםצופירן אײנגעגעבן ז.יך האט מיר װאם דערמוט,

איניאנים״. ״קאנםפיראטיװע אין יאטײליקונג ערשטע מײן געװען איז אזא
 אף אבער אוניאנים, דידאזיקע צול נאענט געװען איז פלעטניאװ גורי

 קאנםפיראטיװן דעם אין ארײנפירן אויך מיך זאל ער אז פאקאשע, טײן
:ענטפערן ער פלעגט קרניז,

לערן!״—יп צ־פרי! נאך איז ברודער, ייר, פאר —
געחײטנים• א עפעם מיט געמאכט באקאנט מיך האט יעװרעינאװ

 מזט ארומגעשטעלט געװען איז באקאנטשאפט דידאזיקע מענטשן. פללן
 פארגעפלל א מיר אין איבערגעלאזט האבן װאפ פארזיבטיקײטן, אפאך

ערנםטעם... זײער עפעם פ־ן
 פעלד, ארםקער אפן שטאט, הינטערן געפירט טיך האט יעװרעינאװ

 פולן פאדערט יאקאנטשאפט דידאזיקע אז אונטערװעגם, װארענענדיק
 נאכדעם, בעםאד. האלטן עם טייז מע און פארזיכט, גרעםטע די טיר

 פא־ האט װאס געשטאלט, גראער קלײנער א אף פי־נװײטן אנװייזנדיק
 אתמגע־ יעװרעינאװ זיך האט פעלד, פוםטן איבערן געשפרייזט װאלע
געזאגט: שטיל א־ן ק־קט

אפשטעלן, זיך װעט ער װען און, נאך, א.ים גײט ער! איז אט -
אנגעפארענער... אן בין איך זאנן: און צ־גײן איר זאלט

 מיר איז נראד דא אבער אנגענעם, שטענדיק א.יז פוידעםדיקע דאם
 װיגט פעלד אפן טאג, חעלער הײסער, א לעכערלעך: פארגעקיימען דאפ
 איך גאר. דאם אט—מענטשל אײנזאם אן גלעזל, גרא א װי זיך,
 פאר דערזען האב און בײםוילעם, פ־ן טויער באם אננעיאנט אים האב
 בלוק שטרענגן א מיט אין פאנומל טר,לקן קלײן, א םזט באכערל א זיך
 פ,ין מאנטל גראען א געטראגן האט ער אויגן. פויגלשע קײלעכדיקע פון

 פאר־ אלן אפגעטרענט געװען זגינען קגעפ פלאנקע דז נאר גלטנאז.יפט, א
 קאנ־ געװען איז היטל אפגענוצטן דעפ אף בײנענע, שװארצע םוט פיטן
 פאר עפעם אויםגעזען ער האט בוכלאל א־ן הערב א פ־ן שפ־ר די טיק
 ארויפ־ צוגעאײלט ז:ך װאלט ער װי פונקט—אתמגעפליקט צײט דער

מענטש. גאנצער א שוין איז ער אז אלײן, זיך פאר צ־װױזן
 ק־פ« נעדיכטע פין שאטן אין קװארים, צװישן געזעםן זײנען מיר

 ד,ירכױם מיר איז א,ץ זאכלעך, טר־קן, גערעט האט מענטש דער טעם.
 אויםגעפרעגט, שטרענג מיך האט ער װי נאכדעם, געװארן. געפעלן ניט

 לערנען ארײנגײן פארגעלײגט טנר ער האט געלײענט, חאפ איך װאפ
 מאםקום האב איך ארגאניזירט, אלײן האט ער װאס קרײזל, א אין זיך

מ־ ערשטער, דער אװעק איז ער צעשײדט, ז.יך האבן מיר א־ן נעװען, ה  א
פעלד. פ,לםטע דאם פארזיכטוק ק־קנדיק
״ קרגיזל, אןנפ  איך פין לײט, װנגע דרגי*פיר א נאך געװען פ׳זגינען ו

 אדאפ םטודירן צום צוגעגרײט ניט לאכלוטן אלן יינגפטער דער געװען
צ,י>־ זיך פלעגן מיר פאמערק,לנגען. טשערנישעװםקים טזט בוך פטיטם
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 לערער־אינםטו־ פולנם שילער א—װאינונג םילאװםקים אין זאמענקומען
 פסעװדאנים אונטערן דערצײלונגען געשו־ובן ער האט שפעטער ט־ט.

 בענדער, פינף אתם אנגעשריבן האט ער װי נאכדעם און, יעליאנםקי
 איך װאס די, פון נזענטשן פ:ל װי—לעבן דאם געני־מען זיך ער דואט
װעלט! דער פון אװעק װילן אײגענעם מיטן זײנען באגעגנט, דזאפ

 אינם שעמעװדיקער א שװײגנד.יקער, א מענטש א געװען איז ער
 קע־ א אין געװאינט האט ער װערטער. ,אין פארזיכטיקער א דענקען,

 נע> אוין גוף פון ״גלײכנעװיכט צוליבן און הויף, שבזוציקן א פ,ץ לער
 אים מיט געװען ם׳איז םטאלער־ארבעט. מיט פארנ־מען זיך שאמע״

 די ארײנגעצויגן, נישט מיך האט ב־ך סמיטס לעזן דאפ לאנגװײלזק.
 פארגעקומען אינגיכן גאר מיר זײנען עקאנאמיק פ,ץ גר־גט־יעםוידעם

 זײנען זײ לעבן, פולנפ דירעקט געלערנט זײ האב א.יך באקאנט, זײער
 עם אז געתכט, זיך האט מיר און הויט, מײן אף אנגעשרײן נעװען

 שװערע מיט בוך גראפן אזא אנצושרײפן געװען נױטיק גארניט אוז
 פאטערט װאם יעדן, פאר קלאר זײנען װעלכע זאכן, װעגן װערטער

 פעטער״. פרעבזדן ״א פו־ן װאילשטאנד אין גליק פארן קויכעס זנינע
 דער אין שא דריי צװײ, אויםזיצן איך פלעג אנשטרענגונג גרויפ גז:ט

 װי ציקיקנהק, קלײ, פ־ן רײעך מיטן אנגעזאפט גערוען איז װאם גר־ב,
פרײםן... אתם קריכן װאנט ברװ־יקער דער אף

צ־ קומען צו פארשפעטיקט גלױבנם־לערער א־נדזער חאט אײנמאל
 נזט שוין װעט ער אז מײנענדיק, נזװ/ אין צײט געװײנטלעכער דער

 בראנפן פלעשל א געקויפט פ־דעלע, שטיקל א אגינגעארדנט האבן קימען,
 תרבגע־ פענצטער פאחנגי זײנען פלוצלתנ א־גערקעפ. מיט ברויט א-ן

 צו באװיזן קוים האבן טמ־ לערער. אונדזער פון פים גראע ד.י שפאנט
 אנגעחויפן זיך חאבן גלײך אןן בראנפן, דעם טיש א־נטערן פאהאלטן

 זײ׳ םיר אויםפירונגען. קל־גע טשערנישעװםקוס אנפער קאמענטאריעם
 שרעק, מיט װארטנדיק נוילעמם, װי אולמבאװעגלעך, געזעםן אלע נען
 איפער־ פלעשל. דאם פום מיטן אובערקערן װעט א־נדז פון אײנער אז

 אןנטערן טוענדיק קןק א און,—לערער אונזער גראד עם האט געקערט
 גוט שוין פעםער אונדז ער װאלט אך, געזאגט. נ:ט װארט קײן טיש,

אויםגעזידלט!
 פארזשמורעטע באלײדיקט די א־ן פאנים הארבער זגין שװ־נן, זײן

 די אף בליק קרומען א כאפנדיק ציטומלט. שרעקלעך מיר ־אפן אויגן
 גע־ זיך איך האב כאװײרים, מײנע פון פענינזער גערויטלטע כארפע פ־ן

 הארצן טיפן פון אלם האב און לערער דעם קעגן פארברעכער א וױ פ:לט,
 אי־ מײן תרך ניט געקויפט מען האט בראנפן דעם האגאם מיטגעפילט,

גלציאטיװ.
 גענלוםט ז:ך האט עם אומעטיק, געװען איז פארלעזונגען די אף

 א עפעס מיט לעבן עפ וװ פארשטאט, טאטערשער דער אין אװעקגײן
גוטמוטיקע שטײגער, אײגענעפ זײער אף לעפן, זויבער פאזונדער
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 תםיש. פארדרײטן לעכערלעך א אף רײדן זײ מענטשן: פרײנטלעכע
 מי־ הויכע די פון שאמאשים די אװנט יעדן רופן קױלעס טאדנע כזיט

 די פא אז געתכט, זיך האט מיר—ארײן, בזעטשעטן די אין גארעטן
 אומבא־ אײננעארדנט, אנדערש עפעם לעבן גאנצע דאם איז טאטערן

 פרײט עס װאם און װײם איך װאם דעם, צײ ענלעך ניט מלר, פאר ־אנט
קנאפ. .נזיר

הארעפאש־ פונם מוזיק דער צי װאלגע, דער צו געצויגן האט מיר
 נע־ מײן מעכאיעדיק אדהאיאם פארשיקערט מולזיק דידאזיקע לעבן; געם

 דער־ צוערשט האב איך װען טאג, דעם גולט זײער געדענק איך שאמע;
הארעװאניע. פ־ן פאעזיע העראישע די פילט

 אנ־ םכוירעם פערסישע מ.יט לאםט־שיף גרוים א איז קאזאן הינטער
 טרעגער ארטעל אן דעק; דעם זיך תרכגעבראכן און שטײן א אף זנעלאפן

 םענטיאבר, געװען ם׳איז שיף. דאס איבערצולאדן מיטגענומען מיך האבן
 גע־ בײז זיך האבן טײך גראען איבערן לאנד*װינט, א געבלאזן האט שע

 און קאמען, זײערע גער.יםן װילד האט װינט דער כװאליעס, די דוארפן
 —פו§ציק, מאן א—ארטעל די רעגן. קאלטן מיט טגיך אפן ־געשפריצט

 לאםט־ לײדיקן פון אויבערדעק אפן צעלײגט אנגעברויגעזט זיך האט
 לאםט־ דאם ברעזענטן. און ראגאזשעם אין זץ־ אײנהילנדיק ־שיף,
 און שװער, םאפעגדיק שלעפ־דאמפער, קלײנער א געשלעפט האט שיף

פונקען־גארבן. רויטע רעגן אין זיך פון ארויםװארפנדיק
 פינצטערנדיק זיך האט הימל נאםער בלײענער א געטונקלט. ס׳האט

 גע־ זיך און געמורמלט האבן אויםלאדער די טײך. איבערן אראפגעלאזט
 אומ־ פויל זײנען לעבן, דאם װינט, דעם רעגן, דעם פארשילטנדיק זידלט,

 קעלט דער §ון באהעלטעניש א זוכנדיק אויבער־דעק, איבערן געקראכן
 פאר״טלאפענע האלב די אז געדוכט, זיך האט מיר פייכטקייט. און

 ארויםראטעװען ניט װעלן ארן ארבעט דער צ־ פעיק ג:ט זײנען מענטשן
סכוירעס. אונטערגײענדיקע די

ט נזיטן צוגעשיפט זיך מיר האנן נאכט חאלפע ארום אי  אונ־ ון5 ב
 די אף געלעגן איז װאם לאסט־שיף, פ־ן בארט צום לאםט־שיף דזער

 אלטער געשטופלטער א געװען איז ארטעל ונם5 אופזעער דער שטײנער.
ט ניװלפעניק, א און ביטרער א גיפטוקער, א םעבטשל,  און אויגן מי

 שארבן פליכעװאטן זײן פון אראפרײסנדיק רויבפויגל. א פון נאז א טיט
קאל: װײבערשן חויכן א בז.ים געטאן געשרײ א ער האט היטל, נאםע ז־אס

טפילע! א יאטן, —
 אויםלאדער די האבן לאסט־שלף, פון דעק אפן פינצטערניש, דער אין

 אגגעהויבן בערן װי און קופע שװארצער אײן און ציינויפגערוקט ז:ך
 פארענ־ אלעמען פאר פריער האט װאם עלטערער, דער און פר־מען,

קװיטשען: אנגעהויבן האט טפילע, די דיקט
קונדער! ערלעך, קענט! איר װאס װניזט יאטן, ׳נ,י לאמטערנעס! —

אן! הויבט—הילף גאטס ט.יט
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 אר־ ״װייזן אנגעהויבן האבן מענטשן נאםע פוילע, שװערע, די אץ
 אויבער־ אפן געטאן לאז א זיך זײ האבן שלאכט, אין װי פונקט בעט״.

 לאםט־ פארטרונקענער דער פון רױמען אונטערשטע די אין און דעק
 אר־פ גלניכװערטלעך. און געשרײען װילדע מיט הו־הא, א מ:ט—ש.יף,
 מ:ט פעק רײז, מיט זעק געפלויגן קישנם, פוכענע וױ לײבט, זױנען טיר

 גע־ געבױטע פעםט אומגעלאפן ם׳זײנען קאראקול, פעל, ראזשלנקע■,
 פײ־ געשרײען, מיט אנדערן דעם אײנער אופמונטערנדיק שטאלטן,

 אז גלױבן, צו געװען שװער א:ז עם זידל־װערטער. שארפע א־ן ־,פערג
 אקארשט זיך האבן װאם מענטשן, ברויגעזע שװערע אײגענע, די אט

 דאם ארבעטן קעלט, און רעגן אפן לעבן, אפן געקלאנט איבערדריםיק
 געדיכטער געװארן איז רעגן דער פלונק. און פרײלעך אזוי לײכט, אזוי
 העמדלעך, די געריםן געשטארקט, זיך האט װינט דער קעלטער, א.=ן

 דער אין בײכער. די אפדעקנדיק און קעפ די אובער זײ פארקאשערנדיק
 חאבן לאמטערנעם, זעקם פ־ן שגין שװאכן באם פינצטערקייט, נאסער

מפ ט^פענדוק מענטשן, שװארצע ארומגעדרײט ז:ך  אי־ פ:ס די מלט ת
 וױ פ־נקט, געארבעט האבן זײ לאםט־שיפן. די פון אױבער־דעקן די בער

 שוין װאלטן זײ גלניך אךבעט, נאך אױםגעהעגערט געװען װאלטן זײ
 פיריקע פװ־ רזאנט צ־ האנט פ־ן װארפן צ־ טאינעג נאכן געגאדט לאנג
 האט מען פלײצעם. די אף פעק מיט געלאף מיט זיך טראגן און זעק

 יענער מיט קינדער, פון כײשעק פרײלעכן א מנט שפילנדיק, געארבעט
 די בלויז איז איר פון זיםער װאס עפעם, טאן צו פרײד פארשיקערטער

פרוי. א פון א־מארט־נג
ארבל, אן קאמזוילקע ק־רצער א אין מענטש, בערדיקער גרויםער א

 סכוירע דער פון באלעבאם דער אפאנים נליטשוקער, א נאםער, א
 געשרײ א א־פנערעגט פלוצל־נג האט—פארטרעטער א זײנער א־־ער

נעטאן:
וט־. גײט! צװײ—גאזלאנימלעך אוך! שטעל עמער אן—יאטעלעך —

חאבן פינצטערנוש דער פון עקן אלע פין מוטאמאל קוילעס עטלעכע
:געטאן רעװע א געדיכט
עמער! דרײ —
נאר! און—געטאן גײט! דרײ —
פארשטארקט. מער נאך זיך האט ארפעט דער פון װיכער דער אןן

 געלאפך װידער געװארפן, געשלעפט, זעק, געכאפט אויך האב איך
 און אלײן אוך אז געתכט, מיר זיך האט עם און געכאפט װידער אין

 םענטשן דידאזלקע אז טאנץ, װילדן א אין אװעק איז מיר אר־פ אלץ
 יארן, כאדאשים, אופהער אן ארבעטן פרײלעך מוירעדיק, אזוי קענען

 ט־- די אן זיך אנצןכאפן פעקויעך זײנען זײ אז זיך, שאנעררענדוק ױט
 זײער וױהין זײ, אװעקשלעפן אןן שטאט פון מינארעטן רי און רעמם
ױן א גל־םט. ־
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 מײן אין פו־ײד, פץ נאכט אזא דורכגעלעבט ניט קײנמאל האב איך
 פאר־ צול לעבן גאנצע דאם פארלאנג, א אנגעצונדן זיך האט נעשאמע
 ראנדן די הינטער טאן. פון פרײד האלב־װילדער דערדאזיקער אין ברעננען

 געפאטשט האט רעגן דער כװאליעם, די געטאנצט האבן שיף פון
 אינם װינט, דער געפײפט האט טניך איבערן שיף, פון דעק איבערן
 א־מגעלאפן חאםט.יק אופהער אן זײנען באגינען פינם טונקל גראען

 אנקװעלנ־ געלאכט, געשריען, האבן און מענטשן נאםע האלבנאקעטע
 װינט דער דערצו נאך האט דא אדן מ.י. זײער פון קויעך, זײער פון ד.יק

 פלעק בלאען העלן אפן און װאלקן־מאםע שװערע די פאנאנדערגעריםן
 די װעלכע—ז־ן־שטראל ראזלעפער א געטאן בליץ א חאט הימל פתם

 געמײנזאמען א מיט אופגענולמען מיטאמאל אלע האבן כאיעם פריילעכע
 מארדעט. נאיעםדיקע זײערע פ,ץ חאר נאםע די טרײחלענדיק בתם,

 כא־ צװײפיםיקע דידאזיקע אט געװאלט זיך האט צוקושן אתמנעמען,
 איבערגע־ אזוי אריעט, דער אין פלונק א־ן קלוג אזוי זײנען װאם יעס,
לעבן. אין לײב מלט אור צו גענבן

 צו־ פרײדיק פון אנשטרענגתג אזא קעגן אז געדוכט, זיך האט עס
 שטעלן, צ־ אנטקעגן זיך בעקויעך ניט זאך קײן איז קראפט בושעװעטער

ט אײן אין קאן זי װעלט, דער אף וװנדער אןפטאן קאן זי אי  באדעקן נ
 װעגן דערצײלן עם װי שטעט, אדן פאלאצן פרעכטוקע מיט װעלט די

 האט װאם זון־שטראל, דער מאיםעלעך. װארזאגערישע אונדזערע דעם
 נזט איז טענטשן, די פולן ארבעט די אנגעקוקט םינוט צװײ אדער אײן

 און װאלקנם די פון געדיכטעניש שװערע די, בײצוקומען געװען פעקויעך
 רעגן דער און—יאם אין קונד א װי זײ, צװישן געװארן דערטר־נקען איז
גום. א אין אריבער איז

 בײז אים האט מען נאר אױטגעשרוען, עמיצער האט—אפרו! —
אפגעענטפערט:

אפת!—געבן דזר איכל —
 איבערגע־ נלט האט מען ביזװאנען פאטאג, אזײגער צװײ ב:ז און

 א,=פ־ אן טענטשן האלב־נאקעטע דידאזיקע האבן םכוירע, גאנצע די לאדן
 מיך־ צװינגענדיק װינט, שנײדיקן א,ץ גוס־רעין אינטערן געארבעט הער
 דאם קויכעם מעכטןקע א פאר װאם באנעביען, צ־ ייראסאקאװעד מ:ט

פארםאגט. לאנד מענטשלעכע
 ש:־ װי אלע, זגינען דא א-ן דאמפער אפן אריפער טען איז דערנאך

 ארויסגע* זרך זײ האבן קאזאן, אין קומענמק א־ן אגינגעשלאפן, קערע
 זײנען און ברעג פון זאמד אפן שמױן §ון שטראם גראער א וױ לאזט,
יראנפן. עמער דרײ די טר.ינקען שענק אין אװעק

 אר^מ- מיך האט באשקין, גאנעװ דער צ־געגאנגען מ:ר צ,> איז דארט
געפרעגט: א־ן געקיקט
געטאן? דיר מיט זײ האכן װאם —
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 האט ער ארבעט, דער װעגן דערצײלט היספאילעס מלט אים האב איך
ארויםגעזאגט: פאראכטיינג מיט און געטאן ץ5זל א אויםגעהערט, טלך

אידיאט!—נאך ערגער—1אולן שױטע׳ —
 אװעק ער איז פיש, א װי קערפער, דעם בױגנדיק א־ן צלפײפנדיק

 פרײ• האבן עם װעלכע פא—טישלעך, אנגעשטעלטע געדיכט די צװישן
 טענאר א אף עמיצער האט װינקל א אין אויםלאדער, די געהלליעט לעך

■ לירל: ציניש א געזונגען

באכט, דער אין שפעט גענץ מאיםע רל ה$ט פאםירט עך,

פארטראכט. באריניע דל גארטן אלן האט שפאצירט

 מיט צוקלאפנדיק צולרעװעט, הילכיק זיך האבן קוילעם צענדליק א
טישן: די איבער הענט ־די

נללקט, און הלט װעכטער, דער הלט

ט... זל גארלנלע די—זעט ללג

 לויט האבן װאם װערטער, הילכן עם פײפערײ. א געלעכטער, א
 דער אף נ.יט זיך צו גלײכן קיין מיםטאמע ציניזם אויםגעלאסענעם זײער

װעלט.
 גע׳ האט וואם דערענקאװן, אנדרײ מיט באקענט םלך האט אײנער

 שמאלן ארעמען, אן פון עק אין פאר־קט שפײז־קרעמל, קלײן א חאלטן
מיםט. מיט פארלײגט געװען איז װאם פארטיפונג, א איבער בעסל,

 מיט האנט, אויםגעצערטער אן מיט מענטשל א געװען איז דערענקאװ
 די געהאט האט ער אויגן. קלוגע מיט בערדל העל א ארן פאנים גוט א

 —ביכער, זעלטענע און אולמלעגאלע §ון שטאט אין ביבליאטעק כעםטע
 לערן־ פיל די פון םטוידענטן די באנוצט זיך האבן ביכער דידאזיקע מיט

 רעװאליצואנער-געשטימטע אלערלײ אויך װי קאזאן, אין אנשטאלטן
טעגטשן.

 צוגעבויט נידעריק א אין געפלנען זיך האט קראם דערענקאװם
 גע§:רט האט קראם פין סקאפעץ. א—געלטװעקםלער פון הויז־ פאם חײזל

 א תרך באלויכטן שװאך געװען איז װאס צימער, גרויס א אין ט:ר א
 האט אים, פארזעצנדיק צימער, דעמדאזוקן הינטער הויף. צ־פ פענצטער

 פון הויז דעם צװישן קרך דער הינטער אןן קוך, עננע אן געפ־נען ז:ך
 באהאלטן פארהויז פינצטערנעם פ,ינם װינקל א אין זיך האט צ־בוי, דעם

 בײזװיליקע די נעװען דאם איז קעמערל דעם אין אט א,ין קעמערל, א
 א מיט איבערגעשריבן געװען זײנען ביכער די פון טײל א פיבליאטעק.

 ברירו״ היםטארישע ״די לעמאשל, אזוי,—העפטן דיקע אין פעדער
 ון5 ארטיקלען אײניקע טשערנישעװםקי, פץ טאן״ ״װאם לאװראװ, פון

 דידאזיקע—מעכאניק׳/ כיטרע ״די הונגער׳/ מײלעך ״דער פלםארעװן,
צעקנײטשט. און אפגענלצט שטארק געװען זײנען מאנוסקוײפטן אלע
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 דערענקאװן, צ• קראם אין געק־טען םאל ערשט צ־ם בין איך װען
 טיר, דער אף אנגעװיזן מיר קוינים, די מ:ט פארנ־מענער א ער, זזאט
 אין דערזען: איך האב אהין, ארײנקומענדיק צימעו־; אין פירט װאם
 אלטיטש־ קלײנער א קני די אף שטײט װינקל א אין טונקעלקײט, דער
 א־ן פארטרעט, םאראװםקים םעראפים צ־ געװען ענלעך א.יז רואם קער,

 דער־ איך האב אלטן, דעם אף קולקנדיק דװײקעס. שטילער אין דאװנט
םטירעםדיק. מאדנע און גלאט נ:ט עפעס א.יז דא אז פילט,

 נאראד־ ״א װעגן ווי דערצײלט, מיר מען האט דערענקאװן װעגן
 רעװאלוציאנער, א געװען נאראדניק א א.יז פארשטעאנג מגין אין ;ניק״
 גאטםפארכטיקער דער גאט, אין גלויפן ניט דארף רעװאלוציאנער א א־ן

שט,יב. דערדאזיקער אין אובעריקער אן װי פארגעק־טען מור איז זאקן
 די פארגלעט אקוראט ער האט דאװנען, געענדיקט האט ער װען

געזאגט: און מיר אין זיך אײנגעקוקט באח־, א־ן קאפ אפן האר זיײסע
ר פאטער. אנדרײם — אי  האב איך אין גאר? אזוי זי_יט? װער און

םטװ־ענט. איבערגעטאנענער אן—.געטײנט
 גע־ אלך האננ—איבערטאן? םט־דענט א זיך זאל װאם צ^ליב —
פרעגט.
 טען װי—אלטער, דער אפגעתפן שטיל זיך האט—אזײ, אוױאדײ —

דערקענט! אױבערשטער דער—אנטאן ניט זיך זאל
 זיך האב פענצטער, באם זיצנדיק איך, "א ׳ТР -וא ייעקא איז ער

אויםרוף: אן דערחערט איך האב פלוצלונג פארטראכט.
איזי ער װעלכער א אט —
 די װײםן, אין אנגעטאן מײדל, א געשטאנען איז קיך־טיר דער בא

 פענימל פרלן בלאםן, פ־ן געשארן. ק,יר*ן געװען זײנען אירע דואר העלע
 ענ־ זײער איז זי אויגן. בלאע פאר א געשטראלט שמײכלענדיק האבן
אײלפארב־געמעלן. ייליקע די צײכענען עם װי מאלעך, א צי געװען לעך

 שרעק־ אזא דען איך בין דערשראקן? זיך איר האט פארװאם —
 זיך און שטים ציטעריקע דינע א מיט גערעט זי האט—לעבע?

 דער בא זיך אנהאלטנדיק מור, צ• געתקט פארזיכטיק און פאװאלע
 דער אין נאר דיל, פעםטן א אובער ניט איצט גײן װאלט זי װי װאנט,

 ניט־ דאסדאזיקע אט שטריק. װיגנדיקער אנגעצויגענער אן איבער לופט
ט גײן קענען א  פון באשעפעניש א צ־ געמאכט ענלעך מ;יר נאך זי ־

 געטראטן װאלט זי װי געציטערט, אינגאנצן חאט זי װעלט. אנדער אן
 הענט, פולע קינדערש אןרע געברענט װאלטן װענט די און נאדלען איבער

א־מפאװענלעך. מאדנע עפעם געװען זײנען הענט אירע פון פינגער די
 א פון געפיל א מיט שװײגעדיקער א איר פאר געשטאנען פין איך
 אומגעװײנ• אזוי איז אלץ ראכמאגעם. ביטערן א־ן צעמישטקײט מאדנער

צימער! טונקעלן דעמדאזלקן אין לעך
 גלײך פארזיכטיק, אזוי שטול א אף געזעצט זיך האט מײדל דאפ

איר. אונטער פון אנטלויפן ניט זאל שטול דער געהאט, מוירע װאלט ־זי
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 אז דערצײלט, מ.יר זי האט ניט, מענטש קײן ט־ט דאם וױ פאשעט,
 א־ן אומגײן, אנגעהויבן האט זי װי טאג, פינפטער דער ערשט איז עם
 אפגענומען האט אור—בעט אין געלעגן כאדאשים דרגי זי איז דאן פיז
ים.5 די און חענט די

 שנזײנ־ געזאגט זי האט—נערװן־קראנקהײט, םץ אזא איז דאם —
לעגדיק.
ט זאל צושטאנד איר—געװאלט זיך האט טױ־ אז געדענק, איך  מי

 איז דאם—נערװן־קראנקהײט א װערן; דערקלערט קענען אנדערש עפעם
 אלץ וװ צומער, מאדנעם אזא אין נאך א־ן מײדל אזא פאר פאשעט צ,י

 װינקל, אין וװ א־ן װענט, די צ־ צ־געט־ליעט שעמעװדיק אזוי זיך האט
 װניםן אײערן און לאמפאדע, די העל אזוי ברענט איקאנעס, די פאר

 טע־ אורע פון שאטן דער אר־פ קר.יכט עפ־טיש גרויםן פץ טישטעך
קײטלעך. שענע

 פארװאלט ט.יר ז.יך האט אײך, װעגן דערצײלט פ:ל מ:ר האט מען —
 ק:נ־ דין א דערהערט אץ־ האב—אוים, זעט איר װי טאן, קוק א

שטים. דערשע
בליק, אומדערטרעגלעכן אן עפעם מיט באקוקט מיך האט מײדל דאפ

 דורכדרינגלעך לײענען אויגן בלאע אורע אז געדאכט, זיך האט נײר
מיר. אין

רײדן, צי פארשטאנען נ:ט געקאנט, נ:ט איך האפ מײדל אזא ט.יט
 גאריבאלדים א־ן דארװינם גערצענם, אנקוקנדוק געשוױגן, האב איך און

פארטרעטן.
 מיפו עלטער אײן אין פאנערל א ארויפגעשפר־נגען איז קראם פון

 אין פארשוװנדן איז ער אויגן, פרעפע א,ץ ברעמען װײםע מיט מ.יר,
:קאל אפגעהאקטן אן מ:ט אויםשרײענדיק קזך,

מאריא? ארױפגעקראפן, פיםט־ װאם —
 דאם געזאגט האט—אלעקםײ, ברװ־ער, יינגערער בזײן איז דאם —
 קראנק—אט—איך בין אק,ישאר»קורסן, אף זיך לערן א:ך און—טײדל.

שעמעװדיקער? א זײט—איר איר? שװנינט פארװאם געװארן.
 אויםגע־ זײן פ,יזים אין ארײנגעתקט דערענקאװ. אגדרײ געקומען

 אופער שװעםטער די געטאן גלעט א שװגיגנדיק ער חאט חאנט, צערטע
 װאם פאנאנדערפרעגן, אנגעחוײן מיר און צושויבערט זײ ־אר, װײכע די

זוך? איך ארבעט אן פאר
 גריגלעבע און לאקן געלע מיט מײדל שלאנק א ארײן איז דערגאך

 מײדלי װײסע דאם אנעמענדיק א־ן אנגעקוקט, שטרענג מלר האט אויגן,
זאגנדיק: אװעקגעפורט, עפ זי חאט ארעם, אעטערן

בזאר:א! גענרג, —
 גראב צ־ געװען מײדל, פארן געפאםט נוט זיך דיאט נאמען דער

איר. פאר
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 אין אבער אלפגערעגט, בזאדנע געװען בין איך אװעק. אויך בין איך
 צל־ דעםדאזיקן אין געזעםן װידער אינאװנט, איך, בלן אר־ם, טאג א

 לעבט טען װאם מיט אין אזוי װי—פארשטײן צ־ זלך מאטערנדיק טער,
געלעבט. םאדנע עפעם חאט טען דארט?

 װײסינקער, א איװאנאװיטש, םטעפאן זאקן, שטילער ליבער, דער
 ארויסנע־ א־ן וױנקל א אין געזעםן איז ד־רכזיכטלקער, א זלך, ד־נט
 שמײב« שטלל לןפן, טונקעלע דל מלט שעפטשענדיק דארטן, פולן ק,לקט

נעבעטן: װאלט ער װי לענדלק,
נלט! מלך טשעפעט —

 א פון שרעק דער געלעבט האט אים אין—קלאר געװען ארז טלר
א,למגליק. אן פולן פארגעפיל אולמרויקער דער האז,

 איז װאס קולרטקע, גראער א א.ין אנגעטאן אנדרײ, קאליקער דער
 געװען אלז אדן פעטס אולן מעל אלן אױםגעשמירט פארנט פולן געװען
 א ט.יט עפעם ציטער איבערן אולמגעגאנגען איז קארע, א װי הארט,

 האט מען װעלכן קלנד, א וױ פ־נקט שמײכלענדיק, פארשוללדיקט זגיט,
 אים פלעגט האנדלען שקאצערײ. באגאנגענע א געװען מויכל ערשט
 —בר־דערי דריטער דער פאכער. גראבער פוילער, א—אלעקםײ העלפן

 דארט געװאינט האט לערער־אינםטיטוט, אלן געלערנט זיך האט אװואן,
 אלז דאם יאנטעװ. א אף נאר אהײם קומען פלעגט אלן אינטערנאט אך־ן

 איו יער צולגעקעמט, גלאט א־ן געקלײדט רײן מענטשל, קלײן א געװען
 געװאינט האט מאריע קראנקע די באאטטן. אלטן אן צל געװען ענלןיך
 פלעגט זל װען און אראפק,לטען, זעלטן פלעגט א־ן בוידעם אפן ערנעץ
געפענטעט. װי ב־ט, ניט פילן זיך איך פלעג קלטען,

 דער םקאפעצס, דעם געפלרט האט באלעבאטישקײט דערענקאװס
 פאנים א מיט פרוי, מאגערע א הויכע, א מיטװאינערן, ־הויזװירטם,

 מא־ בײזער א פון אויגן שטרענגע מיט א,ץ לאלקע הילצערנער א פו-ן
 טאכט-ער רויטהאריקע אלר אולמגעדרײט אדיך זיך האט דא נאשקע.

 פלענן מענער, אף ק־קן אויגן גרינע אירע מיט פלעגט זי װען נאםטיע;
נאז. שפױציקן אװ־ פ־ן נאזלעכער ד: ציטערן איר בא

 געװען זײנען דלרע דערענקאװם אין באלעבאטלם עמעסע די אבער
 װע־ פון אקאדעמלע, גײסטלעכער דער פון אוניװערםיטעט, פ?ן פט,ידענטן

 געטראגן האט װאס ערעװראװ, טומלדיקער א—טערינאר־אינסטיטוט,
שן פארן זארג די קאפ אפן  זיך אין אולמרול ׳םטענדיקע א און פאלק תסי

 פ,לן איפגערעגט שטענדיק זגיענדיק צולקונפט. רייםלאנדם פין גוירל פארן
 תרכגעלײענטע װאם נאר די פ,=ן אויספירן דל פין צײטונג־ארטיקלען, דל

 אוניװערסיטעט, פון אין שטאט פ־ן לעבן אין געשעענישן דל פ,לן בלכעו/
 אלן גאםן קאזאנער אלע פ,ין צ־נויפלויפן אװנטן די אין זלך זײ פלעגן

 שטלל אדער װיקוכים, הײםע געפירט האבן זײ וױ קראם, רערענקאװם
גראבע זיך מיט מלטברענגען פלעגן זײ װינקלען... די אין זלך געט־ידעט
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 געשרנגן בלעטער, זײערע אף פונגער די מ.יט טײטלענדיק און, ביכער
געפעלן. איז װעמען װעלכע עמעםן, די באהויפטנדיק אנדערן, א§ן אײנער
 דידאזוקע פארשטאנען װאם װײניק האב איך אז זיך, פארשטײט עס

 יאם־װער־ דעם אין גײן פארלארן מיר פאר פלעגן עמעםן די װיקוכים,
 ארעמעלײט. פון זופ שיטערער דער אין פעטם־אויגעלעך די װי פ־נקט טער.

 סעק־ פון זאגער אלטע די אן דערמאנט מיר האבן םטודענטן אנדערע
 דא זע איך אז פארשטאנען, אבער האב א.יך װאלגע־קאנט. טאנטישן

 ניט אןן לעבן, דאם פארבעםערן צ• זיך גרײטן װאס מענטשן, זיך פאר
 איך טרונקען זיך פלעגט אופריכטיקײט זײער װאם דעם, אף קוקנדיק

 אופ־ די געװארן. דערטרונקען ניט פארט אבער זי איז—רײד יאם א
 קלאר מ.יר פאר זגינען ׳לײזן צ,י געהאט בעדײע האבן זײ װעלכע גאבן,

 זײ אז פארינטערעםירט, פערזענלעך געפולט זיך האב איך און געװען,
 היכטן,, מיר זיך פלעגט אפט װערן. פארענטפערט דערפאלג מיט זאלן

 א־ן געדאנקען, שטונזע מנינע איך הער םטודענטן די פ־ן רײד די אין אז
 היםלאי־ מיט ווי קימאט מענטשן דידאזיקע צו באצויגן זיך האב איך

פרײהײט. צו זאגט מען װעמען געפאנגענער, א װי װעם,
 פלך האלץ, שטיק א אף םטאלארעם װי מיר, אף געקוקט האבן זײ
זאך. געװײנלעכע קײן גאר ניט מאבן קען מען װעלכן
 פאר־ אנדערן דעם אײנער מיר זײ האבן—נאטור־גערעטעניש! א —

 װניזן גאםן־נעװרע קלײנע װי פןנקט, גאדלעם, אזא מ:ט געשטעלט,
ט זגינען מיר מאטבײע. קופערנע געפ־נענע א צװײטן דעם אײנער  ני
 איך ״פאלק־קינד׳/ און ״נאטור־גערעטעניש״ נעמען די געװען געפעלן

 שטארק צגיטנװײז חאב און לעבן פתם שטיף־קינד א װי געפילט, ז:ך חאב
 אנט־ דער מיט אנגעפירט האט װאס קויעך, דעם פון לאםט די געפילט
 אײנמאל האפ איך װען לעמאשל, אזוי, פארשטאנד. םגין פון וױקלונג
 באי געװען איז װאם בוך, א בוך־געשעפט א פרן פענצטער אין דערזען
 מאקםימען״, און ״אפאריזמען װערטער: א,למבאקאנטע די מ.יט טלטלט

 געבעטן און הירכצולעזן עס כײשעק געװאלדיקן א באקוטען אלך האב
א ב־ך. דאם געבן צו מ:ר אקאדעמיע גניםטלעכער דער פ,־ן םט^דענט א י

 אר• קינפטיקער דער אויםגעשריען איראניש האט—מארגן! נוט —
 ל:פן גראפע מיט געגרײזלטער, א נעגער־קאפ, א מיט מענטש א כיערײ,

 װאמ לײעי, ת שטוםערײ! פרודער, אוז, דאם—צײן. אויםגעשטעלטע אין
ניט! דיר פאר פאםט עס װװזין ׳נ.יט קריך אין גיט, טען

 דאני באלײדיקט. זײער מיך האט לערער דעם פון טאן גראפער דער
 פינט טײל א פארדלנענדיק געקויפט, זיך, פארשטײט א.יך, האב ב,יך

א אויסגעבארגט איבעריקע דאם און האפנס די בא געלט  דע- אנדרײ י
 חאב איך װאס בוך, ערנםטע ערשטע דאם געװען איז דאם רענקאװן.

טאג. הײנטיקן ביזן מיר בא נאך ליגט עם געקויפט, נזןר
 א:ך װען שטרענג: גאנץ באגאנגען מיר מ:ט זיך מען איז פיכלאל,

א:ז װיםנשאפטן״, םאציאלע פון ״אלעף־בײז דעם תרכגעלײענט האב
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 פאם־ די פו=ן ראל דל אלבערטרגיבט מעכאבער דער אז פארגעקוםען, טזר
 פאר־ און לעבן קולטורעלן פונם ארגאניזיתנג דער אין טעכער־שװאטים

 איפ פ־ן זײנען יעגער, די אומלױפער, אעטערנעמענדיקע די קערט,
 אײנעם ארױםגעזאגט איך האב מײנע םפײקעס דידאזיקע געקריװדעט.

 װעגן ארײנגערעט שא נאנצע א מיר אין האט יענער און פילאלאג, א
 װײ־ זגץ צוגעפן צרי דערבײ זיך באמיענדיק קריטיק״. פ.ין ״רעכט דאם

אויםדתק. בעקאװעדיקן א פאנים בערלשן
 עפעס האבן מען מוז—קרלטיקלרן צו אף רעכט האבן צ.י קעדײ —
ן ער האט—איר? גלויבט װאם אין גלויבט. מען װאם אין אזוינס,  גע־• מי
פרעגט.
 איבערן ער גײט—גאס אין גײענדיק אפילע בלכער געלײענט האט ער

 ד־רב־ די שטויסט און בוך מיטן פארשטעלט פאנים דאם טראטייאר,
 אלן בוידעם־שטיבל אין זיך בא געװאלגערט זיך האט ער בעשאם גײער.

געשריען: ער האט הונגער־טופעם, א
 פ־ן עלעמענטן די זיך אין אנטהאלטן הארמאניש דארף מאראל די —

האר־האר־האר־הארמ... הארמאני,— צװאנג א־ן פרײהײט
 אוים• אן דערעסן, נלט שטענדיקן פון קרענקלעכער א צארטער, א

 ער האט עםעס, פעםטן א נאך זובעניש אײביקער פולן געמאטערטער
 בעשאם א־ן לײענען, ביכער אויםער טאינוגים, אנדערע קײן געהאט ניט
 צװישן מאפן צ,י שאלעם געל־נגען אוז אים אז געתכט, אים זלך האט עם
 אויגן טונקעלע ליבע, זײנע פלעגן מויכעס, גרױםע צװײ פון סטירעם די

 םיין נאך אה־ם צען יאר א אין קינד. א בא װי ללקלעך,ג שמײכלען
 כארקאוג אין געטראפן, מאל צװײטן א אים איך האב קאזאן אין לעבן

 צ״רוקןמענדיק, אין, םקע אץ יאר פלנף אף פארשיקט געװען איז ער
 ער אז פארגעקומען, איז טלר אוניװערםיטעט. אין געלערנט װידער זוך

 פון אומקומענדיק ;געדאנקען םטירעםדיקע פ־ן סוראשניק א אין לעבט
 ניטשעץ צװישן מאכן צײ שאלעם געמאטערט זיך ער האט שװינדזוכט,

ט הענט מײנע פאפנדוק געכרזפעט, בלוט, מיט געשפיגן מארקםן, און  מי
פינגער. קלעפיקע קאלטע זגינע

לעבן! צו אומעגלעך איז ם.ינטעז א אן —
 א:ך אוניװערסיטעט. צום פארנדיק טראמװאי, אין געשטארבן איז ער

 — װוסן צ־לינ מארטלרער אזעלכע לעבן אין באגעגנט װײניק ניט האב
הײליק. מיר פאר איז זײ װעגן אנדענק יער

 אין צ־זאטענק־מען ז:ך פלעגן מענטשן טין דעם פ־ן צענדליק פאר א
 םט־־ א יאפאנער, א געװען אפילע א.יז זײ צװישן—דירע, דערענקארום

 צײטנ־ םאטא. פאנטעלײמאן—אקאדעמיע גײסטלעכער דער פון דענט
ט מענטש, ברײטבר־םטיקער גרויםער, א ארײנק־מען אהין פלעגט װײז  מי

 ער קאפ. געגאלטן טאטערושן א מיט און בארד ברײטער געדיכטער א
 װאם קאזאקן־ראק, גראען א אין אײנגענײט פעםט װי אויםגעזען, האט

פלעגט נעװײנטלעך העקלעך. אף פארשפלליעט געװען האלז צוים בלז איז
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 קוקן און פופקע קורצע א רויכענענדיק װינקל, א אין ערנעץ זיצן ער
 פלעגט בליק זײן אויגן. לײענעדיקע ר־יק גראע, די מ:ט אלעמען אף
 ערנסטער דערדאזוקער אז פילן, פלעג איך מװ/ אף אפשטעלן אפט ז.יך

 מוירע עפעם האב איך איץ געדאנקען, זײנע אין אפ מוך שאצט מענטש
 ארום אלע געכידעשט, מלך האט שווײגעדיקײט זיין אים. פאר געחאט

 גע־ האבן עם שארפער װאם און אנטשלאםן, אפאך, הויך, גערעט ־אפן
 גע־ געפעלן מ:ר זיך, פארשטײט זײ, זײנען מער אלץ רײד, די קל־נגען

 שארפע אולנטער אפט װי פארשטאנען, נ:ט א:ך האב צײט לאנגע א דוען;
 װאפ װעגן געדאנקען. צװיעסדיקע געמײנע, זרך באהאלטן װערטער
גיבער? בערדיקער דערדאזיקער שװײנט

ט האט, אנדרײען אויםער אוץ ״כאכאל׳/ אום טען האט גערופן  תכ
 אז דערוװםט, זיך איך האב אינגיכן נאמען. זי_ין געוװםט ניט קײנער ץיך, .

 פאר־ געװען איז ער וװ געגנט, יאקוטער פין געקוםען לאנג ניט איז ;יר
 נאך אויגן מגינע אין ער איז דערמיט יאר. צען אפגעלעבט און ש:קט

 מוט קײן צוגעגעבן נ:ט אפער מיר האט דאם געװארן, אלנטערעםאנטער
 שעמעװ־ די פון געװען ניט פין איך כאטש אים, מיט באקענען צי זץ־

 אומ־ אן פון געלוטן חאפ א.יך פארקערט, נאר שרעקעדיקע, און דיקע
 מידע די אט גיכער. װאם און זיך דערװיםן צ־ אלץ נײגעריקײט רױקער

 װעל־ א םיט ערנםט ז:ך פארנעמען צ־ נעשטערט לעבן נאנ״ן א נז.יר האט
זאך. אײן א:ז עפ בער

 פארוװנ־ ט:ט איך האב פאלק, װעגן גערעט ז.יך האט עם בעשאם
תנג  טעמע דערדאזיקער אף אז געפילט, אלײן זיך צ,ל אוטצוטרױ און דע

 די־ דעם װעגן דענקען עם װי אזוי, דענקען צ־ פעקויעך ניט א.יך בין
 פ־ן פארקערפעתנג די געװען פאלק דאם איז זײ פאר טענטשן. דאזיקע
 גאט־ענ־ קימאט א ג־ט־ארציקײט, א־ן שײנקײט גײםטיקער פ־ן כאכםע,
 ם׳איז װאס אלץ, פון טרעגער דער װעזן, אײנהײטלעכער א־ן לעכער

 א:ך געקענט. ניט איך האב פאלק אזא דערהויבן. א־ן ױישערדיק שײן,
 האב איך בתקירער, אויםלאדער, טשעםליארעם, זיך פאר געזען ־אב

 גערעט גאר מען האט דא א,ץ נריגאריען, אםופן, יאקאװן, געקענט
 ני־ געשטעלט מען האט ז:ך און פאלק, אײנהײטלעכן אן װעגן דאװקע

 אבער זיך האט ם:ר א,ץ װילן. זײן פון אפהענניק א:פ, פאר דעריקער
 ז:ך אין פארקערפערן מענטשן דידאזיקע דאװקע אז געד-כט, נראד

 זיך קאצענטרירט זײ אין אז געדאנק, פונם קראפט א-ן שײנקײט די
 דער צי לעבן, צים װילן מענטשן־ליבנד.יקער גוטער, דער פלאקערט א־ן

 פןן קאנאנען גײע אזעלכע עפעם לויט עפ אייפציפויען פרײחײט
.טענטשן־ליבע.

 די בא פאמערקט ניט א:ך האב מענטשן־ליבע דל אט דאװקע און
 האט דא און געלעבט, אהער ביז האב איך װעלכע צװישן םענטשלעך,

בליק. יעדן אין געברענט האט װארט, אוטלעכפ פון ארויםגעקלונגען זי
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 רײד די הארצן מײן פאר געװען זײנען רעגן דערפרישנדיקער א װי
 נאיװע די אםאך אויך מיר האט געהאלפן און פאלק־פארערער, די §ון

 —פויער דעם װעגן לעבן, דארפישן פינצטערן דעם רועגן ליטעראטור
 דעם ליבנדיק הײם און שטארק נאר אז דערפילט, האב איך מארטירער.

 קױכעם, נויטיקע די שעפן ליבע דערדאזיקער אין מען קאן מענטשן,
 אופגעהערט האב איך לעבן. פו־ן זין דעם פארשטײן און געפינען 4צ קעדײ

 באציען זיך אופמערקזאמער אנגעהויבן האב און זיך װעגן טראכטן ־צו
מענטשן. צום

 האכ־ באשײדענע די אז פארטרױט, מיר האט דערענקאװ אנדרײ
 מענטשן, די העלפן אף אװעק אינגאנצן גײט געשעפט זנין פון יגאסע
 האט ער אלץ. פון פריער א.יז פאלק״ פוץ גליק ״דאס אז גלויבן, װאם

 דער בײס קלויםטער־שאמעם עכט־פרומער אן װי זיי, צװישן געדרײט זיך
 שאר־ דער פאר היםפאילעם זיין באהאלטנדיק ניט ארכיערײ, פון .טפילע

 ארײנ־ שמײכל, גליקלעך א מנט ביכער־פרײנט; די ון5 םײכלדיקײט פער
ט און בתים, אין האנט דארע די תקנדיק  צופנ* האנט אנדער דער מי

ן ער פלעגט בערדל, װײך זײן זײטן אלע פון ז־יק פרעגן־ מי
א! אזױ אט גוט? — т ־ז־

 שטים א געהאט האט .װאםי לאװראװ, װעטערינאר דער בעשאם און
 זיין מיט ארויםטרעטן פלעגט גאנדז, א §ון גאראגאטשען צולם ^עבלעך

 דערענ« פלעגט ״נאראדניקעס״, די קעגן אפענטפערוגג אפיקולרםישער
שעפטשען.׳ און אוינן די צומאכן שרעק אין קאװ

טומלערי ם׳ארא —
 די מײנער, צו ענלעך געװען איז ״נאראדניקעם״ די צו באציונג זגין

 אויםגעזען מ:ר האט דערענקאװן צו םטודענטן די פון אבער באציונג
 ארבע« אן צו באלעבאטים פ־ן באציונג די װי ביטלדיק, ארן גראבלעך

 באמערקן. ניט דאם פלעגט אלײן ער טראקטיר. א פון לאקײ א צו טער,
 מיר נעכטיקן. אלם בא בלױבן געסט, די באגלײטן נאכן אוך פלעג ט5■אא

 פאדלאגע, דער אף ליגנדיק שפעטער, א־ן צימער דעם צוראמען פלעגן
 אין שמועםן לאגג און שטיל פרײנטשאפטלעך מיר פלעגן װאיליק, אפן
 לאםפאדע. דער פ>ץ באלויכטן קוים געװען איז װאס פינצטערקײט, דער
געזאגט: מ:ר ער האט גלויביקן א פון פרײד שטילער א .מיט

 װאילע אזעלכע טויזנטער הונדערטער, אנקלײבן זיך װעלן עס —
 און תםלאנד אין שטעלעס אנגעזעענע אלע פארנעמען װעלן ■טענטשן,

לעבן! גאנצע דאס ענדערן מיטאמאל ,ז־ועלן
 בא־ האב איך און מור, פאר עלטער צען יאר א מיט געװען איז ער

 זיך האט ער זײער, אים געפעלט נאםטיע רױטהאריקע די אז מערקט,
 די א.ין לײטן §אר אויגן. אזעםדיקע אירע אין קוקן צו נישט באמיט

 באלעבאס, א װי באפעלנדיק, טתקן, איר מיט רײדן ער פלעגט אויגן
רײדנדיק און, בליק, בענקענדיקן א מיט באגלײטן אבער זי פלעגט ■ער
אונלװערסלטעטן. מײנע נארקל. מ. .3



 צולפנדיק שמײבלען, שעמעװדיק ער פלעגט אויגן, פיר אונטער איר מיט
בערדל. דאס

 װערטער- צולם צוקוקן װינקעלע א פון פלעגט שװעםטערל קלײן זגין
 אנגע־ פון אנבלאזן קאמיש זיך פלעגט פאנים קינדיש איר שטרײט.

 אגן, עפענען ברײט זיך לעגן.5 אויגן די אופמערקזאמקײט. שטרענגטער
 מען װי ׳ןצ5אפזי אייך זנ פלעגט װערטער, שארפע צו דערהערנדיק

 האט האן םאלידער א װי װאםער. קאלטן אגיז מיט באשפר.יצן זי װאלט
 גע־ האט ער מעדלקער, רױטהאריקער דער ארומגעדרײט איר ארום זיך

 ברע־ די צונויפגעצויגן װיכטיק און געהײמגיםפ־ל, שטיל, איר מיט רעט
א:נטערעםאנט. מאדנע געװען איז אלץ דאם מען.

 געקאנט ניט האב איך און הארבםט, דער אנגעקומען ם׳איז אבער
 נעי• פארכאפט בין א:ך ארבעט. שטענדיקער א אן לעבן א אויסהאלטן

 אלץ האב אולן מלר, ארום געטאץ זיך האט װאם אלעם, דעם פון װארן
 לעבן צו אויםגעקומען א:ז מ:ר אז אזוי, ארבעטן צו אנגעהויפן װײניקער

 האלדז. אין שטענדיק באקאנט, װי זיך, שטעלט װאם קעםט, פרעמדע אף
 באקומען אים כ׳האב און פלאץ״, ״א זוכן װינטער אף געמ־זט האב איך
 לעבך מײן טקופע דידאזיקע בײגל־בעקערײ םעמיאנאװם װאםילי אין

 ״קאנאװא• באלעבאם׳/ ״דער דערצײלונגען די אין געשילדעט איך האב
 צײט, שװערע א געװען ם׳איז—אײנע״ און צװאנציק און ״זעקם לאװ׳/
פאלערנדיקע. א אבער

מאראליש.—שװערער־ נאך פיזיש, געװען איז שװער
 איד בעקערײ, דער §ון קעלער אין אראפגעלאזן ז:ך האב איך װען
 נויטװענדיק געװען שוין איז מיר װעלכע מענטשן, יענע און מיר צװישן

 צר־ פלעגט זײ ולן5 קײנער װאנט. א אויםגעװאקסן—הערן צ־ אולן זען צו
 פערצן ארבעטנדיק איך, אץ ארײנקומען, ניט בעקערײ דער אין מלר
 דערענ־ צ,ל אינדערװאכן ק־מען געקאנט ניט האב מעםלעס, אין שא

 אדער שלאפן, אדער איך פלעג טעג יאנטעװדיקע די אין און קאװן,
 פון טײקעף, האבן זײ פון טײל א ארבעטער־קאלעגן. מגינע מיט בלגיבן

 לעץ, פרײלעכן א אף װי מלר, אף קוקן אנגעהויין אן, טעג ערשטע די
 קען װאם אײנעם, צו קינדער פון ליבע נאיװער א מיט—אנדערע און

 פלענ איך װאס װײם, רועך דער מאיםעם. א:נטערעםאנטע דערצײלן
 האט װאס אזוינס, אלץ זיך פארשטײט נאר מענטשן, דידאזיקע צו רײדן

 פאר־ און לײכטערן א פון מעגלעכקײט א אף האפענ־נג די געװעקט זײ אין
 באמערקנדיק, אין, אײנגעבן מיר עם זיך פלעגט אמאל לעבן. טיקן5נינ
 מענטשלעכן א מלט באלויכטן װערן פענימער אנגעשװאלענע די װי

 לעג5— צארן און באלײדיקונג מיט אן זיך צינדן אוינן די און טרויער,
 ארבעט ״איך אז טראכטן, שטאלץ מיט און יאנטעװדיק פילן זיך איך
אים. ״בילד״ א־ן פאלק״ אין

 פילך צו אויםקומען מיר פלעגט אפטער אז אבער, זיך ם׳פארשטײט
ניטקענען דאם װיסן, מי_ין פ*ן קנאפקײט די אומבאהאלפנקײט, מײן
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 דיאן שטײגער. אין לעבן פין פראגן פאשעטםטע די אפילע פארענטפערן
 די װ־ גתב, פינצטערער א אין ארײנגעװארפן װי פילן, זיך איך פלעג

 א.יז זארג אײנציקע זײער װאם װערים, בלינדע װי װיםלען, טענטשן
 ד.י ארן פארגעסנהײט דידאזיקע זוכנדיק וױרקלעכקגיט, די פארגעםן צ?

פראםטיטיטקעס. פון אומארעמונגען קאלטע די אין אדער שענקען
 טאג א.ץ כױדעש יעדן מוז א געװען איז ״הײזלעך״ באזוכן דאס

 געטרױמט מען האט פארגעניגן דעמדאזיקן װענן אויםצאלינג. דער פון
 —נאכדעם איץ טאג, גליקלעכן דעם פאר פריער װאך א מיט װאר אפן

 איבערגע־ די װעגן צװײטן דעם אײנער דערצײלט לאנג זיך מען האט
 איבער־ ציניש זיך מען פלענט שמןעפן דידאזיקע אין טאינוגים. לעבטע
 פ־ן מאין כײזעק אכזאריעסדיק קראפט, געשלעכטלעכער דער מיט נעמען

עקל. מיט אפשפײענדיק זײ װעגן רײדן פרויען, די
 האט אזױ—געהערט איך האפ אלץ דעם הינטער—מאדנע! אפער

 אז געזען, האב איך בושע. און צאר פון אפקלאנג אן—געתכט מיר זיך
 קויפן געקענט מען האט רובל א פאר וװ הײזלעך׳/ ״פרײלעכע די אין

ט, גאנצער א אף פרוי א אי  עפעם געפירט כאװײרים מײנע זיך חאבן נ
 אנדערע נאטורלעך. פארגעקומען מיר א.יז דאם—שילדיק א־ן שעמעװדיק

ט פרי_י, צו שוין געהאלטן זיך האבן זײ פון  װעל־ אין װאילערישקײט, מי
 מוירע« האט םיר פאלשקײט. און אנשטעל אן געפילט זיך האט עם כער
 האב איך און געשלעכטן, די פולן באצװגגען די אינטערעםירט דיק
 באנוצט ניט נאך זיך האב אלײן איך דעם. צ,י צוגעקוקט שטארק זיך

 אין אװעקגעשטעלט מיך האט דאס א־ן פרוי א פון צערטלעכקײט מיט
 אי געמאכט כײזעק בײז מיר §ון האבן עם מאצעװ: אומאנגענעמען אן
 צ.י אןפגעהערט מלך מען האט אינגיכן כאװײרים. די אי פרויען, די

זאגנדיק: אפן הײזלעך״, ״פרײלעכע די אין פארבעטן
א,־נדז! מיט ניט גײ בתדער, דו, —
פארװאם? —
דיר. מיט אנגענעם ניט איז עם אזוי! אט —

 עפעם זײ אןן דערפילנדיק ווערטער, ךי אן אנגעבאפט זיך האב איך
 אוך האב טשוװע קלארע קײן נאר מלר, פאר װיכטיק זײער איז װאם
יאקומען. ניט

 אומעטיק איז עם ניט! גײ—דיר זאגט מען ביסט! דו מאדנער א —
דיר... מיט

געזאגט: שמײכלענדיק האט ארטעם נאר א,ץ
געיוען. דערבײ װאלט פאטער דער אדער גאלעך דער װי פונקט —
אײנגעהאלטנקניט, מנין אויסגעלאכט צןערשט האבן מײדלעך די

:פרעגן צר אנגעחויבן מיך באלײדיקטע זײ האבן שפעטער
זיך? מיעםט ת —
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באריטע, טערעזע שײנע און ולע5 די ״מײדל״, יאריקע פערציק דאם
 ראםן־ א §ולן אויגן קלוגע מיט םיר אף קוקנדיק האט, ״עקאנאמקע״ די

געזאגט: הונט,
— קאלע א אװאדע האט ער—כאװערטעם צורו, לאזן אים לאמיר —

ט נאר געװיס זיך האלט גיבער אזא יא?  מיט מער און קאלע, דער מי
גארנישט!

 שי« און אנזויפן, אפט זיך פלעגט װאס שיקערטע, א געװען איז זו
 ניכטערער« אבער אלר, אף צרקרקן ניט עקלהאפט, נעװען זי איז קערערהײט

 די צו באצװנג טיפזיניקער איר מיט פארוװנדערט מיך זי האט הײט
קן איר מיט א־ן מענטשן מאיםים. זײערע §ון זין דעם פארשן תי

 פארשטײ אוילעם, דעם אט אקאדעבזוקער, די—םטודענטן די אט —
 אט מאכן זײ—כאװײרים, מײנע דערצײלן זי פלעגט—ניט, נאר שוין איך

 שטעלן זײף, מיט פאדלאגע די אנשמירן הײםן מײדלען־: די מיט .ױאם
 טע־ אף יס5 און הענט די מיט §.יר, אלע אף טײדל נאקעטע דאם אװעק
 §ארן ׳עם הײסט זי, װעט װײט װי—הינטן אין זי שטויםן און לערם

 אט צװײטער. דער מיט—אזוי אײנער, מיט—אזוי פאדלאגע. דער איבער
״דאס? איז װאם צו ורי.

געזאגט. איך האב—ליגן! זאגסט ת —
 ז.יך, באלײדיקנדיק ניט טערעזע, אויםגעשריען האט—נײן! אוי, —

ק, גאנץ  װאס אזוינם, עפעם געװען איז תיקײט דערדאזיקער אין און תי
דערדריקט. האט

אויםגעטראכט! דאם האסט ת—
 טע• א דען איך בין אויסטראכטן? אזוינם מײדל א קאן אזוי װי —

ט געפרעגט זי האט—שוגענע? אויגן. אויםגעגלאצטע מי
 ניריקער א מיט שטרגיט אונדזער צו צוגעהערט זיך האבן לײט די

קן א אין דערצײלט אלץ האט טערעזע און א־פמערקזאמקגיט,  טאן, תי
 װאם מענטש, א װי געםט, די ון5 שפילערײ דער װעגן היציקײט, אן

איז? דאס װאם צו פארשטײן אײנם: נאר װיל
 םטו« די געזידלט מעשונע געשפיגן, עקל מיט האבן צוהערער מ

 געליבטע מײנע צו םינע דערװעקט טערעזע װי זעענדיק, אלך, און דענטן,
 װינטשן און פאלק דאס ליפן םטודענטן די אז דערצײלט, האב טענטשן,

גוטם. אים
 צי• די גאם, װאםקרעסענסקער פון םטודענטן די—אזוי אװאדע —

 פון גײםטלעכע די װעגן גאר רײד א.יך און יא, אוניװערםיטעט פון װילע
 יאםעם א און יעסוימים, אלע זײנען גײםטלעכע, די זײ, ארםקער־פעלד!

 אוים װאקםט יאםעם א שטיפער. א אדער גאנעװ א אויםװאקםן טת
יאםעם. דער צוגעבונדן, ניט זאך קײן צ־ איז ער מענטש, שלעכטער א

 בײזע די א־ן ״עקאנאמקע״ דער פון געשיכטן דערצײלטע רויק די
 אפן ביכלאל און באאמטע, םטודענטן, די אף מײדלעך די פון טאינעס

נאר ניט כאװײרים מײנע בא ארויםגעתפן האבן אוילעם׳/ ״שענערן
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 אין אױםגעדריקט זרך האט װאס פרײד, א קימאט נאר ס:נע, אלן עקל
װערטער.- דידאזיקע

אונדז. פאר ערגער נאך זי_ינען געבילדעטע די—עם, הײםט —
װערטער. דידאזיקע צולצולהערן ביטער ארן שװער געװען מיר איז עם

 §ליםט צימערלעך קלײנע האלבטונקעלע, די אין וױ געזען, האב איך
 אולפגע־ װערט שטאט, פון שמױן גאנצער דער גריבער, אין װי פונקט ארנון,
 פליסט םינע, בײזער מיט אנגעזאפט ארן פײער, טשאדנדיקן א אף קאכט

 לע־ דידאזיקע אין װי באאבאכטעט, האב איך ארײן. שטאט אין צוריק ער
 די פאריאגן לעבן פון אומעט דער און אינםטינקט דער וװהין ׳כער

 צאר װעגן לידער רירנדיקע געשאפן װערטער נארישע פולן װערן מענטשן,
 לעגענדעם א־מגעלומפערטע געשאפן װערן עס װי ליבע, פון לײדן און

 אוים װאקסט עם װי מענטשן״, ״געבילדעטע די פון לעגבן דעם װעגן
 א־מפאר־ זײ פאר איז װאם דעם, צו באציתג פײנטלעכע איראנישע אן

 דאם זײנען הײזלעך״ ״פרײלעכע די אז איך, האב געזען און שטענדלעך.
װיםן א ארויס טראגן כאװײרים מנינע פונװאנען אוניװערםיטעטן, די

מין. גיפטיקן זייער
 איבער זיך באװעגן מײדלעך״ ״פרײלעכע די װי צוגעקוקט, האב איך

 עם העסלעך ווי פים, די מ.יט פויל שארנדיק פאדלאגע, שמ־ציקער דער
 זליד־ דעם פון טאקט צום קערפערם, אפגעלאזענע זײערע זיך טרײםלען

 פון באמבלען דענערװירנדיקן דעם §ון אדער הארמאניק, פולן קװיטש נעם
 דער־ זיך האבן עם און—צוגעקוקט האב איך פיאנינא. צעפראכענער דער

 אלץ ון5 געדאנקען. א־מרױקע נאר אולמקלארע, עפעם מיר בא װעקט
 אן מיט נעשאמע די פארסאמענדיק לאנגװײל, מיט געװײט האט ארום

זיך. באהאלטן צו ערגעץ אנטלױפן, צו ערגעץ פארלאנג אנמעכטיקן
 אז דעם, װעגן דערצײלן אנהויבן פעקערײ דער אין פלעגט ער בעשאס

 פרײהגיט צו װעגן די פניעם שום אן זוכן װאם מענטשן, §אראן זײנען עס
טאינען: מיר צ,ל מען פלעגט—פאלק פארן גליק און

זײ. װעגן אנדערש גאר רײדן זעםפ«, מײדלעך, די אפער —
 כוי־ מיר פון זײ פלעגן בײזקײט, צינישער א םיט ראכמאנעם, אן א,לן

 געהאלטן זיך האט װאם הינטל, בײםיק א געװען אבער איך בין זעקן.
 און—הינט, דערװאקםענע די פון דרײםטער פאר אולן נארישער ניט פאר

 װעגן ראױינעם די אז פארשטײן, צ־ אנהױבנדיק קאכן. אויך זיך פלעג
 אפט־ איך §לעג אלײן, לעבן דאס װי שװער־, װײניקער ניט זגינען לעבן
 צו סינע בײזע א הארצן אין מיר בא זיך דערװעקט עם וױ פילן מאל

 דעריקער ארבעט. איך װעלכע מיט מענטשן, לײדנדיקע געתלדיק די
 האכנאע־ זײער לײדן, ־צ פעיקגיט זײער געערגערט מיך האט טאקע
 מעשונעדיקע די פארטראגן זײ װעלכער מיט האפעװנגלאזיקניט, תקע

באלעבאם. שיקערן פונם שיגױינעס
 טעג שװערע דידאזיקע אין דאװקע איז— אי־מישנע׳ ווי—אבער־

און אידײע, נניער גאנץ א מיט װערן צול באקאנט אויםגעקומען מיר
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 צרי־ פונדעסטװעגן מיך זי האט פײנטלעך, געװען ארגאניש אזז ז: כאטש
טומלט.
ט עס װען זאװעתכע־נעכט, יענע פ־ן אײנע אין כ  דער אז זיך/ ת

 פיצ• קלײנינקע אף הימל גראען דעם צעריסן האט װינט פײזװאיענדיקער
 איי׳ קי־פעס אונטער זי פאגראבנדיק ערד, דער אף זיך שיטן זײ א־ן לעך,
 אז ערד, דער אף לעבן דאם איז געעקט אז דובט, עם און שטויב, זיקן

 אזא א.ין—או־פשײגען, ניט מער שוין װעט און אויםגעלאשן איז זון די
 §ון צ״ריקגעקערט זיך איך האב מאסלעניצע, §ון װאך דער אין נאבט,

 פארמאכנ־ געשפרגיזט, האב איך און בעקערײ דער אין דערענקאװש די
 כאאס, גראען פולן זידן מוטנעם דעם הלרך װינט, אנטקעגן אויגן, די דיק
 װאס מענטש, א אף זיך אנשטויםנדיק אנידערגעפאלן, פלױצלונג בין אץ
 אױםגעזידלט, בײדע זיך האין מיר טראטולאר. אפן קװער געלעגן איז
פראנצויזיש: אף—ער רוםיש, אף—אוך

טאױול... צום א, —
 אופגעהויבן, אים האב איך נײגעריקײט, טײן דערװעקט האט דאס

 לײכטער. א װ־קם, קלײנעם §ון געװען איז ער—׳פים די אף געשטעלט
געשריען: צארנדיק ער האט מיך, שטויםנדיק

 איך היטל! דאם אװעק גיט נעמען! אײך זאל תעך א היטל, טיין —
דערפרארן! װער

 אנגע־י און אפגעטרײםלט עם איך האב היטל, זײן שנײ אפן געפעען
 קאפ פון אראפנעריםן אבער עס האט ער קאפ, צוקודלטן זײן אף טאן
 שפראכן, צװײ אף מיך זידלענדיק אולן היטל מיטן מיר אף פאכנדיק א־ן,

:ז.יך פון מיך געטריבן
אװעק! —

 גע• דערטתנקען און פארוים געטאן לאז א זיך ער האט פלוצלונג
 װי״ אים איך האב װײטער, גײענדיק קאשע. קאכעדיקער דער אין װארן
 א אתם פארװארפן ארעמס די געשטאנען, איז ער װי געטראפן דער

 גערעט האט און לאמטערן אויםנעלאשענעם אן פון סלופ הילצערנעם
הארץ: מ:ט

לענא... א, גתגט... צוי גײ איך לענא, —
 גע׳ דערפרארן טיסטאמע װאלט און שיקער געװען איז ער אפאנים,

 וװ געפרעגט, אים האב איך דרויםן. אין איפער א:ם לאז איך װען װארן,
װאינט? ער

 טרערן םיט אויםגעשריען ער האט—גאם? א פאר דאס איז װאם —
גײן. צו וװהין ניט װײם איך—קאל אין

 אויס- אװעקגעפירט, און טאליע דער בא ארומגענומען אים האב איך
װאינט. ער וװ ׳א.ים פרעגנדיק

 דער אף—אופציטערנדיק געמורמלט, ער האט—בולאקע דער אף —
חויז... א ׳בעדער—1זגינען דארטן בולאקע...
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 בויר געשטערט און געפלאנטערט זיך זיכער, ניט ער איז געגאנגען
ציין. די געקלאפט אים בא האבן עם װי געהערט האג איך ;גײן ;צו

מיך. שטױסנדיק געמורמלט, ער האט—םאװע טיו סי —
איר? רעט װאם —
דײט• געזאגט און יהענט די אופגעחױבן אפגעשטעלט, זיך האט ער

:שטאלץ מיט אױסגעװיזן, זיך האט מיר װי א־ן—ילעך
מען... טע זשע או םאװע טװ םי —

 §ינגער די ארײנגעתקט ער האט פאלנדיק, קימאט זיך, װאקלענדיק
 זיך צו ארולפגענולמען אים איך האפ §ים, די אונטערבויגנדיק מויל. •אין
 זיך אײנשפארנדיק האט ער אולן אװעקגעטראגן, אים האב אולן תקן אפן
געברומט: שײדל, מײן אין םארדע זיין .טיט

גאט... ׳א דערפרארן, דאך װער איך אבער או... םאװע טװ םי —
װעלכן אין—אים בא דערפרעגט קוים זיך אץ־ האב בולאקע דער אף

פ.ין פארהויז א אין ארײנגעקראכן מיר זײנען ענדלעך װאינט. ער ־הויז
פ,ץ טיף דער אין באהאלטן געװען איז װאם הייזל, צוגעפויט קלײן א

 ארזיכט.יק5 ׳ט.יר ד.י אנגעטאפט האט ער װיכער. שנעיקן אין און .הויף
געשיפעט: א;ן אנגעקלאפט

שטילער... ש־ש! —
אנגע• אן מיט קאפאט רויטן א אין פרוי א געעפנט האט טיר די

זיך זי האט װעג, דעם אונדז אפטרעטנדיק האנט. אין ליכט צונדן
 לאר־ א ערגעץ פולן ארױסנעמענדיק און, זײט א אן אפגעתקט ־שװײגנדיק

באקוקן. מיך גענומען זי האט נעט,
ט זגינען, מענטשן דעם בא אז געזאגט, איר האב איך כ אפ״ זיך, ת

בעט. אין ארגינלײגן א־ן אויםטאן אים מ־ז מען און הענט די געפרארן
קלונגענדיק. אדן ױגנטלעך געפרעגט זי האט—אזוי? —
 װאםער. קאלטן אין ארײנלײגן מען דארף הענט די —

איז דארטן—װינקל אין לארנעט מיטן אנגעװיזן זי האט שװײגנדיק
 פאר« האב איך בוימער. טײן, א—בילד א געשטאנען מאלבערט אפן

 פרוי, דער פון פאנים אוםבאװעגלעכן מאדנעם דעם אנגעקוקט כידעשט
 עם װעלכן אף צו, טיש צום צימער, פ־ן װינקל א אין אװעק איז זי און

 צו• דארט זיך האט אבאזשיר, ראזן א אונטער לאמפ א געברענט האט
 אנ־ אים זי האט רױץ, װאלעט דעם טיש פון נעמענדיק א־ן, געזעצט,
באקוקן. געהויבן

געטאן. פרעג א הויך איך האב—בראנפן? עפשער האט איר —
דער טיש. אפן קארטן די פאנאנדערלײננדיק געשװיגן, האט זי

 שטול, א אף געזעסן איז פירן, צו געבראכט האב איך װעלכן מענטש,
 הענט. רויטע אראפהענגענדיקע מיט קאפ, דעם אראפגעלאזן •נידעריק

 פארשטײענ׳ גארנישט און םאפע דער אף אװעקגעלײגט אים האב איך
 די אויסצוטאן. אנגעהויבן אים איך האב כאלעם, אין װי פונקט דיק,

פאר• געװען אינגאנצן איז סאפע, דער איבער אויגן, מײנע פאר .װאנט
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 גאל־ א געשימערט מאט האט זײ צװישן פאטאגראפיעס, בזיט האנגען
 איד באנד פוץ עקן די אף באנד. א פוץ שלײפן װייםע מיט קראנץ דענער

 ־ אויםנעדתקט: געװען אויםיעם גאלדענע מ.יט
דזשילדע״. אומפארגלײכלעכער ״דער

מענטש, דער נעטאן קרעכץ א האט— פאװאלע!—רובעם אלדע צו —
הענט. די רײבן אנגעהױבן אים האב איך װען

קארטן, די פאנאנדערגעלײגט פארטאן א־ן שװײגנדיק האט פרױ די
 פאר א דורך באלויכטן פאנים, פויגלשן א נעזל, שפיציקן א האט ז.י

 האלב א פולן הענט א:רע מיט זי האט אויגן. אומכאװענלעכע נרויםע,
 אױם, זעען װאם האר, געדיכטע גראע אירע פאריכט מײדל דערװאקסן

געפרעגט: קלינגענדיק אבער שטיל, און פארוק, א װי
זשארזש? מישען, געזען האםט ת —

 אײלנדיק און אופגעזעצט זיך שנעל אפגעשטויםן, מץ־ האט זשארזש
געטאן: זאג א

קיעװ״. קיין אװעקגעפארן דאך איז ער —
 אראפנע־ ניט איבעתעכאזערט, פרוי די האט—׳,קיעוו אין ׳יא -

 שטים איר אז איך, האב באמערקט און קארטן. די פון אויגן די מענדיק
אויםדרוק. אן אײנטאניק, קלינגט
צולפארן... אינניכן קומט ער —
— ? א י
אינגיכן. יא! א, —
פרוי. די אלבערגעכאזערט האט—יא? —

 אוך פאדלאגע דער אף אראפ איז זשארזש האלבאויסגעטאנענער דער
 פוך פים די צו קני די אף געטאן װארף א זיך שפתנגען צװײ מוט
פראנצױז. אף עפעם איר צ־ רײדנדיק פרױ, דער

ק בין איך — תםיש. אף געענטפערט זי האט—, תי
 שרעק־• א זאװעתכע, א װײסט? פארבלאנדזשעט, זיך האב איך —
 גע־ אביםל האבן מיר דערפרארן. װער איך—נעטײנט האב איך לעכע,

 װאם האנט, איר גלעטנדיק דערצײלט, אגילנדיק זשארזש האט טתנקען,
קני. אפן געלעגן איז

 ליפן גראבע די מיט פאנים רויט זײן פערציק, יאר א געװען איז ער
 האט ער באומרױקט, דערשראקן, אויםגעזען האט װאנצעם שװארצע א־ן

 גערעט און שארבן קײלעכדיקן זגין אף האר גראע די געריבן שטארק
ניכטערער: אלץ װניטער װאם

 פרעגנ- האלב §רוי, די געזאגט האט—קיעװ, אין מארגן פארן מיר —
באשטימט. האלב ד.יק,

ניט?׳ זיך לײגםטו פארװאם אויםתען. זיך מוזט ת און מארגן! יא, —
שפעט... זײער שוין דאך איז עם

מישע? קומען, ניט הײנט ער װעט —
זיך... לײג גײן, לאמיר זאװעתכע... אזא נײן! א, —
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 « אין ארנינגעפירט פרוי די ער האט טיש, §ון לאמפ דעם נעמענדיק
 אלײן, געזעסן לאנג בין א:ך ביכער־שאפע. דער הינטער טירל קלײנטשיקן

 קאל. הײזעריקלעכן שטילן זײן הערנדיק זאך, קײן װעגן קלערנדיק נלט
 אין פענצטער. פון שויבן די איבער געשארט זיך האבן לאפעם האריקע

 פלאם דער אפגעשײנט ציטעריק האט שנײ צוגאנגענעם §ון לוזשע א
ט אנגעשטעלט פול געװען איז צימער דאם ליבט. פונם  אנ־ און זאכן מי

ט געפילט  דעם־ געשלעפערט האט װאס רײעך, װארעמען מאדנעם א מי
געדאנק.
 האנט אין האלטנדיק זשארזש, ארײנגעק,למען װאקלענדיק איז אט

גלאז. אן געקלאפט דריבנע זיך האט אבאזשולר דער לאמפ. דעמ
געלײגט. זיך האט זי —
 געבליבך שטײן איז טיש, אפן לאמפ דעם אװעקגעשטעלט האט ער

 קוקנדיק ניט רײדן, אנגעהויבן און צימער מיטן אין §ארטראכטער א
םיר: אף

 אדאנק! אומנעקוםען... מיםטאמע, איך װאלט דיר אן װאם? נו, —
פיםט־? װער

 איטלעכןי צול צוהארכנדיק זײט, א אף קאפ דעם אנגעבויגן האט ער
אולפציטערנדיק. א־ן צימער צװײטן אין שארך

געטאן. פרעג א שטיל איך האב—רױ?5 אײער איז דאם —
 מענטש דער געזאגט האט—לעבן׳ גאנצע דאס אלץ. פרוי, מנין —

 אנגעהױבן װידער און פאדלאגע, דער צו קוקנדיק ך,הוי ניט אפגעהאקט,
הענט. די מיט קאפ דעם רײבן שטארק
הא?—טײ גלאז א עפשער —
 גע״ שטײן אבער איז טיר, דער צו צושטרײטער א אװעק איז ער
 מיט איבערגעגעםן זיך האט דינםט די אז זיך/ דערמאנענדיק בליבן,

שפיטאל. אין אװעקגעפירט זי האט מען און פיש
 האט ער סאמאװ^ר, דעם אנצושטעלן פארגעלײנט אים האפ איך
 קאגטיק, פארגעםנדיק, און קאפ, מיטן צושאקלענדיק געווען, מאסקים

 אינער ים5 בארװעסע די מיט פאטשנדיק א־ן נאקעט, האלפ איז ער אז
 קיכל. קלײן א אין ארײנגעפירט מיך ער האט פאדלאגע, נאסער דער
 איבערגע־ ער האט אוױון, צום פלײצע דער מיט זיך אנשפארנדיק דא,

כאזערט:
אדאנק!—געװארן דער§רארן איך רואלט דיר אן —
 ברײט מיט אנגעקוקט מיך ער האט אופציטערנדיק, פלױצים, א־ן

:אויגן פאנאנדערגעעפנטע
ט געװען דעמלט דאם װאלט װאם — גאט... א, איר? טי

 שעפטשענדיק גיך ער האט טירילאך, פינצטערער דער אין קוקנדיק
געזאגט:
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 האט ם־זלקער, א אירער, זון א קראנקע. א איז זי—,זעםט ת —
 באלד שוין אים, אף אלץ װארט זי און מאסקװע, אין דערשאםן זיך

יאר." צרוײ
 נ:ט מיט צהאמענהאנג, א אן ׳ער האט טרינקען, טײ באם שפעטער,

 נוטבאז.יצערן, א א.יז פרוי די אז דערצײלט, ווערטער, געװײנטלעכע קײן
 האט רעפעטיטאר, זולנס איר געװען איז געשיכטע, פון לערער א—ער
 א דײטש, א—מאן איר §ון אװעק זי איז אלר, א.ין פארליפט זיך ער

 ׳ג,לט זײער געלעבט האבן זײ אפערע-זינגערן. אן געװען איז זי—באראן
 באמוט אויפאנים אלערלײ אף האט מאן איר װאס דעם, אף קוקנדיק נ.יט
לעבן. דאם איר פארביטערן צו זיך

 דגיט־ ניט א נעלײענט װאלט ער װי פולנקט, ער האט דערצײלט
 אף אנגעשטרענגט זיך צוקוקנדיק אויגן, די פארזשמורענדיק קסאוו, לעכן

 צופויל• דער מיט קיך, שמוציקער דער פ־ן טונקלקײט דער אין עפעפ
 האט טײ, דאס זופנדיק אולן זיך בריענדיק אויװן. באם פאדלאגע טער
געפינטלט. שרעקעדיק האבן אויגן רויטע די געקנײטשט, זיך פאנים זײן

 בײגל- א יא,—געפרעגט נאכאמאל ער האט—ביםט? װער ׳ת —
באדייטן? דאס זאל װאם ענלעך. נישט מאדנע,—ארבעטער אן בעקער,

 מיט מיר אף געקוקט האט ער אומרױק, געקלתגען האבן רײד זײנע
ט אומצוטרױ, פארהעצטן. א פון בליק א מי

■ זיך. װעגן דערצײלט קװ־ץ א:ם האב איך
 און גאר... אזוי יא,—אויםגערולפן שטיל ער האט—גאר? אזוי —

געפרעגט: און געװארן לעבעדיק ער א:ז פלוצלונג
 גע־ האסט ענטעלע״? מיעסן ״דעם װעגן מאיםעלע די קענםט הל —

לײענט?
 מיט רײדן אנגעהויבן האט ער פארקרימט, זיך האט פאנים זײן

 דער־ קװיטש ביז—אומנאטירלעכן זײן מיט מיך פארוװנדערנדיק צארן,
קאל. הײזעריקן הויבענעם

 אויך איך האב יארן דײנע אלן פארנארט! מאיםעלע דידאזיקע —
 דער אין גײן געזאלט אט...—און שװאן? א איך בין עפשער—געטראבט

 גא' א—פאטער דער אוניװערסיטעט. אין אװעק איך בין—אקאדעמוע
 גע־ די—פאריזש אין—געשטודירט מיר. ון5 אפגעזאגט זיך האט—יעך

 פראג־ פ״ן געשיכטע די—מענטשהײט דער פון אולמגליקן פון ־שיכטע
אלץ... איז דאם װי א, יא. געשריבן, רעס.

 דערנאך אץ צונעהערט זיך שטולל, אפן אונטערגעשפתנגען איז ער
מיו־: צו געזאגט
 זיך טרײםטן צו אף זאך אויםגעטראכטע אן איז דאס—פראגרעם —
 נ:שטא איז—קנעכטשאפט אן זין. א אן נאריש, איז לעבן דאס אלײן:

 מינ־ דער אונטער ניט זיך װארפט מערהײט די אויב פראגרעס, קײן
 פאר« װעלנדיק װעג. איר אין םענטשהײט די אפ זיך שטעלט—דערהײט
מער, אלץ עם מיר פארערנערן ארבעט, אונדזער לעבן, אונדזער לײכטערן
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 אף נאר דינען םאשינעם און פאבריקן די מ.י. א־נדזער מיר §ארשװערן
 מער אלץ װערן עם נאריש. איז דאס מאשינעם. נאך און נאך שאפן צו

 פון פראדוצירער דער פויער, דער בלויז איז נויטיק א,ץ ארבעטער,
ט נעמען דארף מען װאם אלץ, איז דאס—ברויט ברויט.  דער בא מי מי
 װאס ׳ער איז גלוקלעכער אלץ—דארף מענטש דער װײניקער װאס נאטװ־.

פרײהײט. װײניקער אלץ—פארלאנגען .מער
 בא־ די אט טאקע נאר װערטער, דידאזיקע נישט—זײן קאן עס

 דעם צ־ און געהערט, מאל ערשטע דאס איך האפ געדאנקען טױבנדיקע
 אופרע־ פון אופקװיטשענדיק פארם. נאקעטער שארפער, אזא אין נאך
 דער אף בליק זײן אפגעשטעלט טוירע מיט מענטש דער האט טנג,

 צ־געהארכט זיך רעגע א צימערן, אינעװײניקםטע די צ,י טלר, ענער5א
געשעפטשעט: רעציכע, םיט קיטאט װידער, א־ן שטילקניט, דער צו

 ברויט שטיקל א :םאך קנין ניט דארף מענטש יעדער—באנעם —
פרוי... א און

סוידעם׳ א םיט פרוי דער װעגן רײדן 4צ אנגעהויבן האט ער װען
 מיט געקענט, ניט האב איך װעלכע װערטער, מיט שעפטשען, דיקן

 אויםגע־ פלוצלונג מיר ער האט—געלײענט ניט האכ איך װאפ פערזן,
באשקין. גאנעװ דער װי זויזן,

 געשעפטשעט ער האט—נינאן, לאורא, פיאמעטע, בעאטריטשע, —
 פארליבטע עפעס װעגן דערצײלט און נעםען, מיר פאר ארםבאקאנטע

 די אפקלאפנדיק געדיכטן, פראנצו־יזישע געלײענט פאעטן, מעלאכים,
האנט. אנטבלויזטער עלנבױגן ביזן דינער, דער מיט דיטמען
 איך האב—װעלט״ דער איבער רעגירן הונגער דער און ליבע ״די

 דידא' אז דערמאנט, זיך האב איץ היציק, שעפטשעט ער װי געהערט
 רעװא• דער פ,ץ טיטל-בלאט דעם אף געדרוקט זיינען װערטער זיקע

הונגער׳/ ״דער בראשור ?וציאנערער  מײנע אין זײ האט דאם—קיניג.
באדײט־נג. װיכטיקע באזולנדערם א געגעבן צו אויגן

װיםן! קײן ניט אכער טרײםט, פארגעםגהײט, זוכן מענטשן —
איפעראשט. אינגאנצן מיך האט געדאנק דערדאזיקער

 איז װאנט־זײגערל קלײנעם אפן—אונדערפרי, קיך פון אװעק בין איך
 גראער דער דח־ך געשפרײזט האב איך זעקם. נאך מינוט עטלעכע געװען

 זא» דער פון װאיען דעם הארכנדיק שנײ, קופעס די איבער טונקלקײט,
 דעם §ון קװיטשערײען צארנדיקע די זיך דערמאנענדיק א־ן װעתכע

י איך, האפ געפילט און מענטשן, צעבראכענעם ד י ז  זגינע װערטער א
 האט עס מיך. שטיקן און האלדז אין געבליבן שטײן עפעפ מיר זײנען

 און מענטשן די אנקוקן בעקערײ, דער א.ין ארײן געװאלט ניט זיך
 די איבער אומנעדרײט זרך איך האב שניי, בארג א זיך אף ישלעפנדיק

 און ליכטיק געװארן איז עם ביז §ארשטאט, טאטערשער דער §ון גאסן
 געשטאלטן די ארויםשטופן אננעהויבן זיך האבן שנײ־כװאליעס די צװישן

שטאט־אײגװאינער. די פון
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 אױך האב און לערער דעם נעטראפן ניט קײנמאל איך האב מער
 איך האנ אבער שפעטער אים. באגעגענען צו געהאט ניט בײשעק קײן
 דער אץ לעבן §ון אומזין דעם װעגן שמועםן געחערט אײנסאל נ.יט

 אומ־ אמעראצים עם האבן גערעט— ארבעט דער פון אומנוצלעכקײט
 און ״טאלסטאװצעס״ קאפ, איבערן דאך א אן שלעפערם װאנדערער,

 קלויםטער־מא׳ א דעם װעגן גערעט האט עס מענטשן. הײך־קולטװ־עלע
 אייפ־ בא ארבעט װאס כימוקער, א טעאלאגיע, פולן מאגיםטער א נאך,

 די־ נאר אנדערע. אםאך א־ן ביאלאג־נעאװיטאליסט א רײס־מאטעריאלן,
 שטארקן אזא מיר אף געמאכט ניט דאן שוין האבן אידײען דאזיקע

נעװארן. באקאנט אקארשט זײ מיט בין איך בײם װי רוישעם,
 ךעט נאך יאר דרניםיק—צוריק, צװײ יאר א מיט ׳דא ערשט און
 געדאנקעך דיזעלביקע דערהערט אומגעריכט איך האב—שמועס, ערשטן

 אר« באקאנטן אלטן אן מיינעם פ,ץ װערטער דיזעלביקע מיט קימאט ארן
בעטער.

 און תרכגערעט, אפנהערצנק אזוי א:ם מיט זיך איך האב אײנטאל
 זיך האט ער װי אופטוער״, ״פאליטישער א—מענטש דערדאזיקער

 יענער מיט מיר האט—אנגערופן צושמײכלדיק, אומעטיקלעך אלײן,
 בלויז זיך, דוכט פארמאגן, עס װעלכע אופריכטיקײט, אומדערשראקענער

:געטאן זאג א רוםן,
 מען דארף קאפארעס אף—גארנישט, דארף איך ליבער,— מ. א. —

 אי־ איז אלץ—אעראפלאנען, וױםנשאפט, די אקאדעמיעם, די—אלץ דאם
 זי כ׳זאל װגיב, א—און װינקל שטילן א גנלויז איך דארף דארפן בעריק!
 מ.יט—ערלעך איבערנעבן מיר זיך זאל זי און װיל, איך װען קושן, קאנען

 זײט איר אינטעליגענט, מאיסע דענקט—אירי װאםי אט—לעבן, און לגיב
 בא אור, זגיט מענטש אפגעםאמטער אן—־,אונדזעריקער קיין ניט שוין
 ן5א טראכט א.יר מענטשעלעך, די פאר העכער אידײען די שטײען אײך

שאבעם. פארן איז מענטש דער שטײגער: זשידאװםקן
—»זוי ניט האלטן יידן די —
 ער האט—פאלק פינצטער א—זײ׳האלטן װי זײ װײם חעך דער —
 טײך אין פאפיראס פון מונדשטוק דעם טוענדיק װארף א ׳ערט5געענט
אים. נאך קנדיקזנאכקו א־ן ארײן

 פןן ברעג באם לעװאנענאכט אםיענדיקער אן אין געזעםן זײנען מיר
 אומ־ טאג א ון5 צומאטערטע בײדע באנק, שטײנערנער א אף נעװע, רער

 פאר־ דער§אלגלאזן אבער אקשאנעסדיקן, §ון אופרעגוגגען, נוצלעכע
נוצלעכם. איץ גוטם עפעם אופצולטאן לאנג

 װאט אט אונדזערלקער, קײן נישט—אבער אונדז, מיט זײט איר —
 —זיך. אין פארטראכט און שטיל געזאגט װײטער ער חאט—,זאג איך

 צײטך אלטע §ו־ן נאך באומרױקן. צו זיך אנגענעם איז איגטעליגענטן די
 געװען איז כריסטוס װי פונקט בונטן. צו א״נויגונג געהאט זײ האבן אן
—צװעק, איבערערדישע צוליב געבונטעװעט האט און אידעאליםט »ן
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 בונטע־ עס אוטאפיע. אן צוליב אינטעליגענץ גאנצע די בונטעװעט אזױ
ט און אידעאליסט, דער זועט  שלינזאזאלעש, אלע גײען צוזאטען זײ מי

 אז זעען, זײ װײל רישעש, בײזער פו־ן—:אלע איץ לײדאקעש, אוישװװ־פן,
 פאר בונטעװעט ארבעטער דער לעבן. א.ין ארט קײן זײ פאר ניטא עס
 פץ פארטײאנג ריכטיקע די זיך פאר אױשקעמפן מוז ער רעװאלױציע. א
 אלר, מײנט מאכט, די ענדנילטיק פארכאפנדיק ארבעט־פראדוקטן. די

 זיך װעלן זײ ניט! אויפן בעשולם מעלובע? א אף זײן מאשקיש ער װעט
 זיך ריזיקע אײגענער זײן אף װעט יעדערער און פאנאנדערױין, ־אלע

קן א שאפן װינקעלע... תי
 דעם ענגער נאך פארציט טאקע זי אט איר? זאגט טעכניק, די —
 באפרײען נײן, פעםטער. נאך אונז בינדט א־ן האלדז אונדזער אף ־שלײף

 און פאבריקן די ת. װיל םענטש דער ארבעט. צופיל פ־ן זיך מען מת
 װײניק דארף מענטש אײן ברענגען. ניט ת קײן װעלן װיםנשאפטן די

 קלײן א האבן נאר דארף איך אז שטעט, בויען איך זאל װאש צ,ל האבן.
 װא׳י שוין טען דארף דארט קו־פעש, אין װאינט מען וװ דארט, זזגיזל?

 אן לעבן אבער פרובלרט עלעקטרע. און קאנאליזאציעש ■פער-לײטונג,
 זאכן איבעריקע אשאך האבן מיר נײן, זײן! װעט עש גר.ינג װי—,דעם
 טאקע: איך זאג דעריבער אונטעליגענץ, דער פון—אלץ קו־נזט דאש און
מענטשן. קלאש שעדלעכער א איז—אינטעליגענץ :די

 און טיף אזוי אימשטאנד ניט איז קײנער אז געזאנט, האב איך
תםן. מיר װי אומזין, אן לעבן פון מאכן צר .נרונטלעך

כא־ מײן געשמײכלט האט—גײםט, לויטן פאלק פרײשטע דאש —
 םילואנען דענקען אזוי ריכטיק, דענק איך בײז, ניט זײט—נאר—.זיערי
 לעפן דאם דארף מען אויםרײדן... ניט נאר דאם קענען זײ אונדז, פון

 די צו בארמהערציקער זיין עם װעט דאן אײנארדענען, פאשעטער
בזענטשן.

״טאלםטאװעץ״, קײן געװען ניט קײנטאל איז מענטש דערדאזיקער
 גוט נאנץ קען איך—אנארכיזם, צו נײנוננ קײן ארויסגעװיזן נ:ט האט

אנטװיקלונג. נײםטיקער זײן פון געשיכטע די
געטאן: טראכט א װילנדיק ניט א:ך האב אים מיט שמועם נאכן

 תםישע םנליאנען די פארטראגן אינדערעמעםן אויב ' איז, װי און
 װײל דעם, צוליב בלויז רעװאלוציע דער פ,ין ייסורים די אט מענטשן

 צו אויםגעלײזט האפענןנג דער מיט זיך זײ טרײםטן הארצן אין ,טיף
 פאר• דאם האנאע, מאקםימום—ארבעט מינימום ארבעט? דער פ־ן װערן

 װי װערן, מעקויעם נישט קאן װאם אלץ, װי זייער, לאקט און כאפט
אוטאפוע. יעדער

פערזן: איבסענס ארוף מלר זײנען זינען אפן ארן
נײןנ א, קאנסערװאטאױו в אלך בין
, —געװען, בין איך רוי דעיזעלבער, בין אלך
ב אלך א ט ה , איבערשטעלן ללב ^ ן ר ו לנ —פ
.שפלל ראס צעװארפן אינגאנצן—נאו
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 —רעױאלוצלן, אײן באר געדענק אלך
 שפעטעררלקע אלע פון קללגסטע די

 —געקאנט פאיניכטן אלץ װאלט און
ך, םארשטײט אלך. מײן װעלט-מאבל, דעם זי

 —אנגעפײפט ראן אויך טײװל רעפ האט מ?ן—גאר
דלקטאטאר. געװארן אלז נריעך—װײהט אלר

מאכן, ערלעכער נזןר ?ס ק$ן םען אײב
 —הללף, צו קומען צו אײך גרײט איך פלן

 װעלט-מאבל, א װעגן נאר זלך באמיט אלו
אויפוײםן• שײװע רל גערן שוין װעל—אלך אין

 די אוץ חאכנאסע, נישטיקע א נעטראגן האט קראם דערענקאװס
 מאטעריעלע געדאר§ט האבן ־ואס ״געשעפטלעך׳/ און מענטשן צאל

געװאקםן. אלץ זײנען הילף,
 פאר־ צופנדיק אנדרײ, זאגן פלעגט—צוטראכטן/ עפעס דארף מען

 אפ־ שװער און שמײפלען שולדיק דערבײ איין בערדל, דאם זארגט
זי§צן.

 פאר• פאר זיך חאלט מענטש דערדאזיקער אז געדוכט, זיך האט מיר
 ער כאטש אולן, מענטשן די לעטויװעם קאטארגע אײביקע אף מישפעט

פ זי דריקט פונדעםטװעגן שטראף, די פעאחאװע געװען טעקאפל האט  אי
צגיטנװײז.

געפרעגט: װערטער פארשײדענע םןט אים, איך האב אײנטאל ניט
Т Тדאם? איר טיט װאם צוליב —

 דערי אף ער פלעגט פראגן, מיינע קאנטיק, פארשטײענדיק, ניט
ט לאנג רײדן—ױאם? צוליב—פראגע  דעם. װעגן בוך׳־לאשן הארבן א מי
װיסן. אין בילתנג §ון נויטיקײט דער װעגן פאלק, פונם לעבן שװערן
װיסן? זײ זוכן םענטשן? די אבער װילן ־—
דאך? װילט—איר אט געװיס! דען? וױ ני, —
 װער׳ די זינען אין געהאלטן האב איך נאר נעװאלט, האב איך יא,

געשיכטע: §ון לערער דעם פ*ן מער
װיסן״. קײן נישט—אבער טרײםט, פארגעםנהײט, זוכן ״מענטשן —

זיבעצניא־ מ.יט באגעגעניש די איז אידײען שארפע אזעלכע פאר
 אפגעטעמפט, אידײען די װערן באגעגענישן דידאזיקע פון שעדלעך, ריקע

גארנישט. אויך דעם בא געװינען מענטשן די און
אײנס־ שטענדיק באמערק איך אז תכטן, אנגעהויפן זיך האט םיר

 בלויז דערצײלונגען אינטערעםאנטע געפעלן מענטשן דאםזעלביקע: און
 זײער פארגעסן ציי װגילע א אף מעגלעכקגיט א זײ גיט דאם װאם דער§אר,

שן׳/ מער װאס לעבן. טאגטעגלעכן שװערן  גיריקער אלץ ״אויסטראכטעני
 עס וװ יענץ, איז בוך אינטערעםאנטםטע דאם געשיכטע. די מען הערט
 גע־ בין איך—גערעט קורץ ״אויסטראבטענישן״. שײנע אםאך זיך געפינן

נעפל. ארטשאדעטן5 א אין שוװמען
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 -—געדענק איך בעקערײ א עפענען צו פארטראכט האט דערענקאװ
 אונטערנע־ דידאזיקע אז אויםגערעכנט, פינקטלעך גאנץ געװען ם׳איז
 האכ־ פראצענט דרײשיק און פינף װי װײנו־ער, ניט טראגן דארף מ;נג

 פעקערש דעם זי_ין געזאלט האב ׳אוך ר,ײל. פ־ן אומזאץ יעדן פון נאםע
ש׳/ אײגענער ״אן װי און, האנט*ױנג  בעקער דער אז געבן, אכטונג מענט

 אויסגעבאקטע אץ פוטער אײער, קי-ין מעל, קײן גאנװענען ניט זאל
םבוירע.'

 אין קעלער שמרציקן גרויםן פון איבערגעקליבן זיך איך האב אט און
 מיר. אף געלעגן איז רײנקײט װעגן זארג די—רײנערן א קלײנינקן, א

 נאר געהאט זיך פאר איך האב מאן, פערציק פון קאמפאניע א אנשטאט
 פארוי־ טרוקן, א מיט בערדל, שפוציק א מיט שלײפן, גראע מיט—אײנעם,

ט פאנים, כערט  —מויל מאדנעם א און אויגן פארטראכטע טונקעלע מי
 צוזאמענ־ אזוי אץ גראבע װײכע, ליפן די אקון. אן בא װי קלײנינקן, א

 איראנישעם עפעש און קושן, זיך געהאט בעדײע װאלט ער װי געלײגט,
או־יגן. זײנע פון טיפעניש דער אין זיך לײכט

נאכט־ ערשטער דער אין שוין—גאנװענען זיך, פארשטײט פלעגט, ער
 דרגי א אײער, צענדלוק א זי_יט א אן אפגעלײגט ער האט ארפעט דער פון

פולטער. שטיקל אהיפש און מעל §ונט
דאם? איז װאם אף —
 פרײנטשאפטלעך ער האט—מײדעלע, א פאר מען דארף דאש —

מײדעלע! װאיל א—:צ,עעגעבן און נאז, די אופקנײטשנדיק געזאגט,
 פארברעכן, א איז גאנװענען אז ן,ג-צאופער געפרװוט אים האב איך

 בין איך אדער שװאך, צ־ געװען האדיבער קויעך מײן איז צי—אבער
 געװאלט א:ם האב איך װאם דעם, אין זיכער גענוג ניט געװען אלײן

דערפאלג. קײן געהאט ניט האבן רײד מײנע—דערװייזן
שטערן, די אף פענצטער תרכן קוקנדיק און טײג קאםטן אפן ליגנדיק

געמורמלט: פארוװנדערט בעקער דער האט
 ער—פארטיק—און געזען מאל ש׳ערשטע—ער! לערנט—םיך —
לעכערלעך... מיר. פין יינגער מאל דרײ ער א.יז אלײן און שוין! לערנט
געפרעגט: און שטערן די באקוקט האט ער
ט — כ געארבעט? האשטו וװ—געזען, ערגעץ דיך האב איך—זיך ת

א  האפ א.יז נ,נ, אזוי. געבונטעװעט? מ׳האט וװ—איז דאש שעמיאנאװן? י
געזען... כאלעם אין ׳עש הײשט דיך, איך

 שלאפן קאן מענטש דערדאזיקער אז באמערקט, איך האב אינגיכן
 אגינ׳ לאפעטע. דער אף אנגעשפארט שטײענדיק אפילע לאגע, יעדער אין

 זײנער פאנים דער און ביעמען, די ארופציען ער פלעגט שלאפנדיק,
 פארוװנדערט/׳ איראניש אן אנעמען און איימבײטן מאדנע זיך פלעגט

 אוך אויצרעש װעגן טאיםעם—נעװען איז ליבלינגש־טעמע זגין אוישדרוק.
זאנן: ער פלעגט איבערצניגונג מיט כ«לוימעש.
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 פיראנ, א װי אינגאנצן, איז זי תרך. און תרך איך זע ערד די —
 זײנען געלט מ:ט טעפ קופערטן, קעםלען, אױצרעס: מיט אנגעפילט
 בא־ א כאלעם אין זע איך טרעפט: אײנמאל ניט פארגראבן. אומעטום

 פאר• דארטן איז װינקל אתטערן און ׳באד די—“אשטײגעו ארט, קאנטן
 בא־ גײ און אוף זיך כאפ איך קײלים. זילבערנע מ:ט קופערט א גראבן
 און קוילן—זע איך—אנדערהאלבן, ארשין אן אויש גראב גראבן, נאכט

 פענצ־ דער—טראך!—פלוצלונג געפונען!—װאש> אט שארבן. היגטישן א
 :קוילעש באנומענע מיט שרײט פרוי א עפעש און ברעקלעך, אף טער

 װאלט אניט אנטלאפן, בין איך—זיך פארשטײט גאנאװים! קאראול,
לאכן. צום צומאזיקט. מיך מען

 קאז־ איװאן אפער—לאכן! צום—װארט דאשדאזיקע אפט הער איך
 די שמײכלענדיק בלויז פארזשמו־רעט ער—ניט, לאכט לוטאנין מיטש
נאזלעכער. די צושפרײט אולן נאז די אוף קנײטשט אויגן,

 און איבערדרישיקע אזוינע אויך און פאשעטע זגינען כאלױמעש זײנע
 פארװאש :ניט באגרײף איך און װירקלעכקײט. זײן װי :אוטגעלימפערטע,

 דאש, װעגן און הישפאילעש, אזא מיט כאלױמעש זגינע ער דערצײלט
רײדן. צ• פײנט ער האט ׳אים אמם לעגט זױאש

 דער ון5 אהײש קומענריק זיך, דערשאשן קאבט: שטאט גאנצע די
 גװאלד איבער מ׳האט װעלכע טאכטער, טײ־הענדלערש רײכן א ־כופע,

 ױנגװארג, אוילעם אן געגאנגען איז לעװאיע איר נאך געמאכט. כאשענע
 רעדעש, געהאלטן שטודענטן האבן קײװער אפן מאן, טויזנט עטלעבע

 לעפן װאש מאגאזין, קלײנעם דעש אין צוטריבן. זײ האט פאליצײ די
 הינ־ צומער דער דראמע, דערדאזיקער װעגן אלע שרײען בעקערײ, ־דער

 דער־ קעלער אין אונדז צו שטודענטן, מיט אנגעשטאפט איז קראם .טערן
װערטער. שארפע שטינזען, אופגערעגטע ז:ך טראגן
לוטאנין, זאגט—מײדל דערדאזיקער גערישן, קנאפ איר צעפ די —

מיר: ער דערצײלט דעם נאך באלד און
 פא» א—פלוצלונג טײך, אין זיך, הלכט קאראשן, אזוי איך כאפ —

 וװהין, נישטא איז אנטלויפן האזע? א דאש האשט,ל װי שטײ, ־ליציאנט:
אוף... זיך כאפ—און װאשער אין אונטער זיך איך טלק

 די אוישער ערגעץ הירכגעגאנגען איז װירקלעפקײט די כאטש אפער
 אז דערפילט, אינגיכן פתדעשטװעגן ער חאט באאכטן, זײן פון גרענעצן

 פאר־ ארבעטן קראש אין געװײנטלעך: ניט עפעש איז בעקערײ דער אין
 דעם—פיכלעך, לײענען װאש געשעפט, צום ניט טויגן װאש קויפערנש,
 רויטבא־ א גרוישע, א—כאװערטע א א.ירע און שװעשטער■ באלעבאש

 אין לאנג זיצן םטודענטן, קומען עש אויגן. פרײנטלעכע מיט היקע,
 דער עפעש. װעגן זיך םוידען אדער שרגיען און צימער הינטערשטן

 עפעס בין—״האנט־ױנג״ דער—איך און זעלטן, ארנין קומט גאלעבאש
ױ בעקערגי. דער פון פארװאלטער מין א ז



 אן אדער—לוטאנין. פרעגט—פאלעבאם? דעם בלםטו־ קארעװ א —
 שלעפן װאס ־נאך—ארןי לאכן... צום זיין? װעסטו ער, רעכנט אײדעם,

 כאטש זײן... קאן דאם יא. יא, פרנילנם... די צוליב םטודענטן? די זיך
 קו־ םטודענטלעך די אפעטיטלעך־שײן... שטארק ניט זײנען פרײלנם די

 זיך דרײען צוליבן אײדער בולקעם, די עסן צוליב מערער מיםטאמע מען
פרײלנם... די אתם

 זיך באװײזט אינדערפרי, זעקם פינף, אזײגער קימאט, טאג־טעגלעך,
 איז זי מײדל; קורצפיםיק א בעקערײ דער פ;ן פענצטער פאם גאם אפן
 װגיזט און גרוים פארשײדענער פון האלנ־קײלעכן פון צונויפגעשטעלט װי

 גתב, אין פיס הוילע די אראפלאזנדיק קאװענעס. מיט זאק א װי אוים,
גענעצנדיק: זי רופט פענצטער, פארן װאם

װאניא! —
 װעלכער אעטער פון פאטשײלקע, בונטע א זי טראגט קאפ אפן

 קלײ־ מיט פארפלײצנדיק האר, העלע געגרײזלטע די אפער קריכן עם
 ני־ דעם באקן, אנגעבלאזענע פילקעם, װי רויטע, אירע רינגעלעך נינקע

 זי שארט פויל אויגן. האלבפארשלאפענע די קיצלענדיק שטערן, דעריקן
 צולשטעלט, קולריאז זײנען פינגער די הענטלעך, קלײנע דל מיט האר די אפ

 מען קאן װאם ווענן—אינטערעםאנט קינד. נײגעבארענעם א בא װי פתקט
זי: פרעגט ער א־ן בעקער דעם װעק איך מײדל? אזא מיט רײדן

געקומען? —
דאך. זעםט —
געשלאפן? —
אנדערש? דען װי ׳נו —
געכאלעמט? דיר ז.יך האט װאס —
ניט... כ׳געדענק —

 אולן ערגעץ, שארכעט בעזים א דװארניקס א—כ,יץ שטאט. אין *םטיל
 שויבן די אין שפערלעך. אויפגעכאפטע װאם נאר די טשיריקען יעס
 אולפ־ דער פון שטראלן װארעמלעכע די אײן זיך שפארן פענצטער די פ־ן

 בא־ פארכאלעמטע דידאזיקע מיר זײנען אננענעם זײער זון. גײענדיקער
 דער טאפט האנט, האריקע די פענצטער תרכן או־יםציענדיק גינענם.
 זיך זי װארפט שמײכל, א אן נלײכגילטיק, ;פים מײדלס דער בעקער

אויגן. שעפםענע די מיט פינטלענדיק א־נטערזוכ־נג, דער אעטער
צײט! שוין פוטערגעבעקם, דאם ארויס נעם פעשקאוו, —

 אראפ כאפ א גיט בעקער דער בלעכן, די ארירדן פןן ארוים נעם איך
 דער צו זײ װארפט און זעמעלעך געפילטע און פלאדן צענדליק א זײ פון

 האנט אײן פון פלאדן הײסן א איבערװארפדיק זי, און פאלע, אין מײדל
 בריט צײנער, שעפסענע געלע אירע מיט אים בײםט אנדערער, דער אין
קאעסדיק. בורטשעט און קרעכצט זיך,

זאגט־ נאכעסדיק, צוקוקנדיק בעקער, דער און
כצופע... פאלע, די אראפ לאז —

אונײוערסיטעטן. מײנע גארקי. מ. .4



מיר: פאר זיך ער בארימט אװעק, ױיט זי װען א־ן
גו־ בין, איך לאקעלעך. אין תרכוים—שעפםעלע א װי געזען? —

 מיט בלויז—װײבער, קײן מיט ניט לעב איך ציכטלקער, א ברידער, טער
קװאטערקןן א ניקיפאריטשעם דרײצנטע! די מיר בא איז דאם מײדלעך.

איך: טראכט רײד, היםפאילעסדיקע זײנע צװזערנדיק
לעבן? אזוי אויך זאל—איך און —

 ארוףי אוך לײג אויװן, פןן װײסברויט דאם ארוים נעם איך װען
 דע־ אין געשװינד עם טראג און לאבנם צען־צװעלף א ברעט לאנג א אף

 צװײ פולן א אן איך לײג ציריק, קומענדיק און ארי-ין, קראם רענקאװם
 אקא־ גײםטלעכער דער אין לויף און זעמל און בולקעם מיט קויש פי־דיקן

 םטו־ די בא פרישטיק־טײ צײם צײט דער אץ ק־בזען צ״ קעדײ דעמיע,
 טײלנ־ טור, דער בא א.יך שטײ עם־צימער, געראמען א אין דא, דענטן.

 —״מעזומען׳/ פאר און נניכל״ א ״אף זעמל און ב־לקעפ םטודענטן די דיק
 פרא־ די פון אײנער—טאלסטאיען; װעגן װיקובים זײערע הארך אלן שטײ

 דאם־ א טאלםטאים לעװ איז—גוםעװ־—אקאדעכזיע דער פץ פעםארן
 און ביכלעך, בולקעס די אונטער קויש אין מיר בא ליגן אמאל סוינע.

 די פון יענעם אדער דעם ארײנרוקן א־מבאמערקטערהײט זײ מוז א:ך
 מיר בא צעטעלעך און ביכער םט־דענטן פאהאלטן אפטמאל סטױ־ענטן.

קױש. אין
״מעשוגאים־הויז״! אין—װײטער נאך איך לויף װאך אין אײנמאל

 דע־ לעקציעם, זײנע געלײענט האט בעבטערעװ פסיכיאטאר דער וװ
 םטו־ די פאר געװיזן ער האט אײנמאל קראנקע. דערבײ מאנםטרירנדיק

 גרויםקײט. פון מאניע דער אף לײדט װאס קראנקן, א אײנעם דענטן
 לאנ־ דער באװיזן זיך האט אודיטאריע דער פון טיר אין בעשאם אןן
 אויס־ האט װאם מיץ, א קאפ אפן װניסן, אין אנגעטאן מענטש, גער

 יענער, נאר געטאן, שמײכל א ניטװילנדיק איך האב זאק, א װי געזען
 פא־ אין ארײגגעקוקט מיר האט טור, נעבן רעגע א זיך אפשטעלנדיק

 געטאן זעץ א מיר װאלט ער װי אזוי אפגעשפתנגען, בןן איך אי־ן נים,
 און בליק. זיין פון שארף ברענענדיקן נאר שװארצן, מיטן הארצן אין
 געשמועםט דערעכערעץ מיט האט בעכטערעװ װאס צײט, גאנצע די

 שטילערהײט איך האב בארד, פארן דערבגי זיך צופנדיק קראנק, מיטן
 אפגעבריט געװען װאלט עס װי פונקט פאנים, מי_ין האנט מיטן געגלעט

שטויב. הײםן מלט
 עפעם האט ער באם, טעמפן א מיט גערעט האט קראנקער דער

 זײן כאלאט פון ארבל פונם ארויםשטעלנדיק דראענדיק געפאדערט,
 דער אז געתכט, זיך האט מיר אולן פ.ינגער, לאנגע די מיט האנט לאנגע

 אומענד־ װאקםט אוים, אומנאטירלעך זיך ציט זײנער קערפער גאנצער
 רירנ־ ניט ער, װעט האנט, טונקעלער דערדאזיקער מיט אט און לעך,
 דראענדיק גארגל. באם טאן פאק א און דערגרײכן מיר ארט, פון זיך דיק
בײנער־ זיין פון לעכער פינצטערע די פון געפינקלט האט הערשעריש און
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 צװײ—אוינן שװארצע זײנע פון בליק דורכדרינגענדיקער דער פאנים דיקן
 א מיץ, אומגעלומפערטן מיטן מענטשן דעם באקוקן םטװ־ענטן צענדליק
 לעק- דער אין אריינגעטאן—מערהײט די שמײכלענדיק,—טײל קלײנער

 פאר־ אין געװײנטלעכע דװ־כויס זײנען אויגן זײערע טרויעריק, און ציע
 מא־ עפעם אץ שרעקלעך, איז ער אויגן. בריענדיקע זױינע מיט גלײך

יא...—מענטשן דעם אין פאראן איז יעםטעטישעם
אפ דײטלעך קלינגט םטװ־ענטן די פון שװײגן שטומען דעם אין

 דראענדיקע ארוים רופט זײנע פראגע יעדע קאל, פראפעסארס דעם
ט קומט, װאם קאל, פארשטיקטן א עפעס פון אויסנעשרײען כ  זיך, ת

 קראנקנם דעם װענט. װײסע טויטע די פון פאדלאגע, דער אונטער פון
םאלידע. און ארכיערעיש־געלאסענע זגינען באװעגונגען
 אנרופנדיק מאניאק, דעם װעגן לידער געשריבן איך האכ באנאכט

 און ראטגעבער׳/ און פרײנט גאטס הערשער, אלע איבער ״הערשער אים
 מיר געשטערט און מיר פאר געשװעבט בילד זײן האט צײט לאנגע א

לעבן. צ־
 ארגין, טאג האלבן ארן קימאט פיז אװנט זעקם פון איך פלעג ארבעטן

צװישן נאר געקאנט איך האב לײענען און שלאפן, איך פלעג פאטאנ
זיך װעט עם ביז װארטנדיק טײג, דעם פארקנעטן נאכן ארבעט, דער

 אויװן. אין ברויט דאס ארײנזעצן נאכן און דײזשע, צװײטע א אײנזײערן
 װײ» אלץ ארבעט, דער פון קונםט די דערלערנט האב איך בעםער װאם

 ״לערנען״, מיך פלעגט ער בעקער, דער אהיעטן גענומען האט ניקער
באוװנדערונג: פרײנטלעכער א מיט זאגנדיק
 • ארום־ צװײ יאר, א א.ין ארבעט, דער צ,ל פעיקער א ביסט ת —
 ניט דיר מען װעט ביסטו, יתג לעכערלעך, פעקער. א זגין שוין װעםטו
האפן... ניט דערעכערעץ קײן פאלגן,

צופרידן: געװען ניט ער איז ביכער צו כײשעק מגין מיט
— п םיר ער פלעגט—לײענען אײדער—שלאפן בעםער װאלםט 

 א פאר װאם פרעגן ניט קײנמאל אבער פלעגט ער אײצען, באזארגט
לײען. איך ביכער
 קײלעכדיקע, דאם און אויצרעס װעגן פאנטאזיעם די כאלוימעס, די
 דאט פלעגט אפטמאל פארנומען. אינגאנצן אים האבן מײדל, קורצע
 פירהײז אין ארויםפירן זי ער פלעגט דעמלםט באנאכט, קומען מײדל

 אויפ־ ער, פלעגט—קאלט זײן פלעגט עס אויב—אדער מעל זעק די אף
מיר: צו זאגן נאז, די קנײטשנדיק

שא! האלב א אף ארויס גײ —
 דידא־ ענלעך נישט גװאלדיק װי טראכטנדיק: ארויםגײן, פלעג איך

ביכער... די אין שרײבט מען װעלכער װעגן יענער, צו איז ליבע זיקע
 דעם נעװאינט האט קראם דער הינטער צימערל קלײנעם דעם אין

און סאמאװאר, דעם איר פאר שטעלן פלעג איך שװעםטער. באלעבאם
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 מיר ם׳איז—אירי מ:ט טרעפן צו זיך זעלטענער װאס גיאטיט זיך האב
 געקל״קט האבן אירע אויגן קינדערשע די איר. מיט גולט ניט געװען עפעם

 אל־נדזערע בא װי בליק, אומדערטרעגלעכן דעמזעלביקן טיט אלץ מיר אף
 טי־ דער אין אז אויםגעתכט, מיר זיך האט עס באגעגענישן. ערשטע
 כײזעק־ א—איז עם און שמײכל א איך זע אויגן דידאזיקע פון פעניש

שמײכל.
צוקוקנ־ אומגעלומפערט. זײער געװען איך בין קויכעם פיל צו פון

 בא־ בעקער דער פלעגט זעק, פודיקע פינף שלעפ און קער איך װי דיק
;זאגן דױערנדיק

 א,ץ, דיר! פעלט פלינקײט אבער דרײען, פאר—האסטול קויכעם —
אקס... אן—פארט אבער לאנגער, א ביםט ת האגאם
 איבערגעלײענט געהאט שוין האב איך װאם דעם, אף קוקנדיק ניט

 שוין אלײן ארן לידער לײענען צו געהאט ל:ב האב ביכער, װײניק ניט
ט רײדן דאך איך פלעג—׳,לידער שרגיבן אננעהױבן  װער־ אײגענע ״מי

 נאר רניםנדיקע, און האמעטנע זײנען זײ אז געפילט, האב איך טער״.
 טיפםטן דעם אויםדריקן איך קען זײ מיט גאר אז געתכט, זיך האט מיר

 זיך גראב בעקיװן איך פלעג אמאל און געדאנקען. מײנע פון פלאנטער
 גע־ פרעמד מ.יר איז װאס אזוינם, עפעס קענן פראטעסט אלס אויםדריקן,

רײצן. מיר פלעגט װאס און װען
 מיר האט מאטעמאטלקער, א םט,לדענט א לערער, מײנע פ,ץ אײנער

פארגעװארפן:
 —נאר װערטער, ניט רעט, איר װי אגיך, װײם טײװל דער —

קלעצער!
 איז טעװע די װי געװען, געפעלן ניט אלײן זיך איך בין—ביכלאל

 גראב, ארן קאמיש געפילט זיך האב איך באכערימלעך, ױנגע בא אפט
 —קאל דער קאלמיק, א בא װי בײנערמקער, א געװען איז פאנים סײן
געפאלגט. נישט מיר האט

פלינק, און שנעל באװעגן זיך פלעגט שװעסטער באלעבאם דעם און
 רי־ איר אז נעתכט, זיך האט מיר און אינדערלו^טן, פויגעלע א װי

 פיגורל. װײך קגילעכדיק איר צו ניט זיך פאסט לײכטקײט רעװדיקע
ט ׳עכט ניט עפעם זײנען גאנג איר א,לן זשעםטן אורע כ  גע־ װי ־ך,ז ת

 דעמ־ הערנדיק און, אפט לאכט זי פרײלעך, קלינגט שטים איר מאכט.
 אור, זיך וױלט עם :מיר איך טראכט געלעכטער, קלינגענדיקן דאזיקן

 איך פעשאם אויםגעזען, האט זי װי דעם, װעגן פארגעםן זאל איך אז
 פאר־ געװאלט ניט האב אכער איך מאל. ערשטן דעם דערזען זי האב
 טיר אומגעװײנטלעכע, דאם טײער געװען איז מיר—דעם, װעגן געםן

עקזיסטירט. דאס אז מענלעך, איז דאם אז װיםן, צי' געװען נויטיק איז
פרעגן: מיך זי פלעגט אפטמאל

איר? לײענט װאם —
פרעגן: זי װעלן זיך פלעגט מיר און קלרץ, ענטפערן פלעג איך
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װיםן? עס א:ר דארפט װאם —
 געזאגט קורצפיםיקע, זגין צערטלענדיק בעקער, דער האט אײנמאל

קאל: שיקערלעכן א מיט מיר צו
 צול אװײלע ארײן כאטש װאלסט ת עך, אװײלע. אף ארוים גײ —

 סטו- די—דאך זעםט גענעצםטו? װאם שװעסטער, באלעבאש דעם
דענטן...

ט קאפ דעם פלעטן אים װעל איך אז צוגעזאגט, א:ם האב איך מי
בין און אזױנש, זאגן מאל צװײטן א מיר װעט ער אויב געװיכט, א

 פעשט ניט איז װאם טװ/ פון שפאלט דװ־כן זעק. די אף הויז, אין ארוים
קאל: לוטאנינש איך הער צוגעמאכט,

אנגע־ זיך האט ער אים? אף זיין ברויגעז איך זאל פארװאש —
כאשערדײע... א וװ לעבט,—און ביכער מיט זופט

ט בעקערײ דער אין מײז. זיך פארען און קװיטשען פירהויז אין מ ת  ב
 אן קימאט פויל, דרוישן, אין ארוים בין איך מײדל. דאש קרעכצעט און

 פארט לו=פט די איז פונדעשטװעגן רעעדל, דין א דארט זיפט גערויש,
 עם װעלדער, ברענען עם—רויך פון רײעך םיטן אנגעזאפט שטינקנדיק,

 דער קעגנאיבער ויואם הויז, אין נאכט. האלבע נאך שטיק א שוין איז
 צימערן באלױכטענע טונקל די אין פענצטער, די אפן זײנען בעקערגי,

עט מען: זי
 א>!ײן װארלאמי אין —

 קאפ גאלרענעם זײן נױט
 אראפ שטײכלט און קוקט

הויך... דער פון זײ צו

 מיר בא ליגט זי װי דערענקאװ, מאריא פארשטעלן זיך פרוביר איך
 אץ—בעקער באם שוים אפן מײדל דאש ליגט עש װי אזוי— שויס אפן
 אפילע איז דאם אז אומעגלעך, איז דאש אז איך, פיל װעזן גאנץ םיין מיט

שרעקלעך•
 טרינקט ער און זינגט ער ארן —

מאס. א אן—נאכט, גאנצע א
 װ$ס עפעם נאך אי״—אוז
אויך... נאך ראך ער טוט

 א.—באם־טאן נידעריקער דער כאר פון ארוים זיך הערט כוצפעדיק
 פענצטער אין איך קולק אנגעשפארט, קני די אף הענט די אנגעפויגן,

 גרוב, פירקאנטיקע א איך זע פארהאנגלעך געשטריקטע די תרך ארגין,
 אגנא־ בלאען העל א אונטער לעמפל קלײן א באלײכט װענט גראע אירע
 שרײבט. און מײדל א פענצטער צום פאנים מיטן זיצט אים פאר זשיר,

 דער פון האלטער רויטן מיטן און קאפ דעם א־פנעהויבן זי האט—אט
 זנינען אויגן אירע שלײף. אפן האר אירע פון לאק א זי פאריכט פעדער

דעם צוזאמען געלאםן לײגט זי שמײכלט. פאנים דאם פארזשמורעט,
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 זײנע צונג דער מיט אפלעקנדיק קאנװערט, דעם פארקלעפט בריװ,
 אים זי דראט טיש, אפן קאנװערט דעם אװעקװארפנדיק ׳און קאנטן

 —אבער מיזיניק. מגין פאר קלענער איז װאס—פינגערל קלײן איר מיט
 קאנ• דעם זי צערניםט ברױגעזע א בריװ, דעם װידעראמאל נעמט זי

 אן שרײבט קאנװערט, צװײטן א אין ארײן אים לײגט לײענט, װערט,
 פאכט פאן, װײםער א מיט װי אין, טיש איבערן אנגעבויגן אדרעם, דעם

 הענט, די מיט צופאטשנדיק זיך, דרײענדיק אינדערלופטן. בריװ מיטן זי
 פון ארוים זי קומט דערנאך בעט. איר שטײט עם וװ װינקל, אין זי גײט

 פאמ־ װי קױלעכדיקע, זײנען אלרע שולטערן די—בלהקעלע, א אן דארטן
 װען װינקל. אין נעלעם װערט און טיש פון לאמפ דעם נעמט—פעטשקעס,

ט זײענדיק אוף, זיך פירט םענטש דער װי צו, זיך קלקםט ת  זיך מי
 איבערן אתם גײ איך מעשוגענער. א װי אוים, דיר ער זעט—אלײן
 װען מײדל, דאם לעבט עס מעשונעדיק ווי דעם, װעגן קלערנדיק הויף,

װינקל. איר אין אלײן זיך געפינט זי
 און סטװ־ענט געלבלעכער דער אלר צו קומען פלעגט עס װען אבער,

 שעפטשענ־ קימאט קאל, שטילן א מיט עפעם, איר צול רײדן פלעגט
 קלענער, נאך װערנדיק צוזאמענקארטשען, אינגאנצן זיך זי פלעגט—דיק

 פלעגט הענט די און שעמעװדיק, שמײכלענדיק, אים, אף קרקן פלעגט
 דער איז מיר טיש. אונטערן אדער פלײצע דער הינטער באהאלטן ־זי

געװען. געפעלן ניט שטארק געװען, געפעלן ניט פארשױן געלער
 קולרצפיסיקע די זיך, װאקלענדיק גײט, פאטשײלע, אין אײנגעהילט

מ־רמלט. און
בעקערײ... אין ארײן גײ —

 פע־ דער מיר דערצײלט דײזשע, דער §ון טײג דעם ארױםװארפנדיק
 —איך און געליבטע, זײן אלפהער אן פארשאפט עס טרײסט װיפל קער,

דערבײ: טראכט
װגיטער? זיין מיר מיט װעט װאם —
ט עס אלן כ  אף לויערט װינקל אין דערבײ דא ערגעץ אז מור, זיך ת

אומגליק. אן טיר
 זובט דערענקאװ אז גוט, אזוי גײען בעקערײ דער אין געשעפטן די

 נאך אנצונעםען באשליםט א,ץ בעקערײ גרעםערע א אנדערע, אן שוין
מיד. טויט בין איך ארבעט, צופיל האב איך גוט, איז דאם האנט־ױנג, א

 —האנט־ױנג, עלטערער דער זײן װעםטו נעקערײ נײער דער אלן —
 רולבל צען באקומען זאלסט דו זאגן װעל איך—בעקער, דער םיר צל זאגט

יא. כוידעש, א
 ער עלטערן. אן פאר מיר האבן צו לוינט אים אז פארשטײ איך

 מידקײט די גערן, ארבעט אפער איך ארבעטן, צו ליפ ניט האט אלײן
 האלט נעשאמע, דער §ון אומרו די לעשט זי נוצלעך, מיר §אר איז
 לאזט אינםטינקט, געשלעכטלעכן §ון פאדעתנג אקשאנעסדיקע די אגין
לײענען. ניט אבער מיך
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 מגיז זײ זאלן—/ביכער די אװעקגעװארפן האםט ת װאם גוט, —
 כא׳ קײן גאר זעסטו זשע שױן ניט אפער—בעקער דער זאגט—פרעסן!
 בא־ א ביסט ת אבער—ד.יר, זיך כאלעמט מיםטאמע, ניט? לוימעס

 אומשעד־ די דאך איז—דערצײלן כאלוימעס לעכערלעך. זזאלטענער!
האבן... צ־ מוירע פארװאם נוטא איז דא זאך, לעכםטע

 דע- אפללע האט ער זיך, דוכט מ.יר, צו פרײנטלעך זײער איז ער
 בא־ דעם פאר װי מיר, פאר מוירע האט ער אדער כז.יר, פאר רעכערעץ

 גאנװע־■ צו פינקטלעך ניט א.ים שטערט דאם כאטש מענטש, א לעבאם
םכוירע. נען

 אין טויט איר װעגן דערוװםט זיך האב איך באבע. די געשטארפן
 א שװעםטערקינדם א מײנעם דורך קוױרע, דער נאך אתם װאכן זיבן

 אז, געשריבן. געװען איז—קאמעם אן—בריװעלע קורצן א אין פריװ.
 גע־ באבע די איז קלױםטער, אין ארײנגאנג באם נעדאװעם קלגיבנדיק

 בראנד״. די ״צוגעפאלן איז טאג אכטן אפן פוס. א צעננראכן זיך אץ פאלן
 שװעםטער די איץ ברידער בײדע אז דערוװםט, זיך איך האכ שפעטער

 אל־■ דער בא געזעםן זײנען—מענטשן געזונטע יעגע, —קינדער די טיט
 צי־ פלעגט אלטע די װאם נעדאװעם, די פון לעבנדיק קארק, אפן טער

דאקטער. א תפן צ,י סײכל קיין געהאט ניט האבן זײ נײפקלײבן.
געשטאנען: איז בריװ אין

 וװ בעםוילעם, פעטראפאװלאװער אפן געװען מעקאבער זי האט ״מען
 האבן זײ ארעמעלגיט די און מיר באגלײט זי האבן אונדזעריקע אלע

 אעדז געװײנט אויך האט זײדע דער געװײנט האבן און געהאט ליננ זי
 מ.יר קײװער לעבן געבליבן ער אלז אלײן און אװעקגעטריבן ער חאט
 אינ־ אויך װעט ער געװײנט האט ער װי געזען קוםטעם די תרך ־אבן
שטארבן״. גיכן

אײזי־ אן װי פ;נקט,—געדענק א.יך נאר—געוױינט, נ.יט האב איך
 הױפן א אף זיצנדיק באנאכט, תרכגענוםען. מיר װאלט װינט קער

 װעגן איז עם װעמען דערצײלן פארגלןםט שטארק מיר ז.יך האט האלץ,
 א געװען, איז זי הארציק־קלוגע א פאר װאם דעם, װעגן באבען, דער

 הארצן אין געטראגן איך האב צײט לאנגע א מענטשן. אלע פאר מאטע
 װעםען געװען ניט איז דערצײלן אפער פארלאנג, שװערן דעמדאז:קן

ארויםגערעטערהײט. ניט ט.יר, אין איבערגעברענט דאם זיך האט אזוי און
 שפע־ יארן אםאך מיט טעג, דידאזיקע אן דערמאנט זיך האב איך

 וװנדערלעך־ א טשעכאװם פ. א. תרכגעלײענט האב איך װען טער,
 מיט תרכגעשמועםט זיך האט װאס פ־רמאן, א װעגן דערצײליינג עכטע

 פארדראםן, מיר האט עם און זון. זײן פון טויט דעם ורעגן פערד זײן
 נעבן געהאט ניט צאר ביטערן פ־ן טעג יענע אין האב איך פארװאם

 אגינ־ ניט איז מיר פארװאם אי־ן הונט, קײן ניט פערד, קײן ניט זיך
געװען זײנען װעלכע—מייז, די מיט טרויער מי_ין זיך טײלן צו געפאלן
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 אין געלעבט זײ מלט האב איך און ביםל, היבש א בעקערגי דער אין
באצױנגען. פרײנטלעכסטע די

 דער אתמדרײען אנגעהויבן רױב־פױגל א װי זיך האט מיר ארום
 זילבער- א מיט געזונטער, א שטאלנער, א ניקיפאריטש. פאליציאנט

פלנקטלעך־צוגעשארענער געדיכטער, א מיט קאפ, אפן האר בארשט נער
װי פונקט באטאמט, צוטשמאקענדיק מנר, אף געקוקט ער האט כארד,

װײנאכטן. פאר גאנדז געקוילעטער א אף
 גע־ ער האט—געהערט? איך האב לײענען, צי ליב האםט —
 פון לעפן װעגן—אשטײגער לעמאשל? ביכער א פאר װאם—פרעגט

ביבל? די אדער חײליקע, די
 האט ־דאם—מינעי טשעטל םאי און ביבל די םאי געלײענט האי איך

 פון אראפגעשלאגן קענטיק און, פארכידעשט שטארק גיקיפאריטשן
טאלק.
 טאל- גראף און לײענעןי צו נוצלעך א.יז—זאכן קאשערע יא? נו, —
לײענען? צו אויסגעקומען ניט דיר אלז ביכער םטאים

 ארוים־ זיך האט גראד נאר טאלםטאים, געלײענט אויך האב איך
פאליציאנט. דעם אינטערעםירט ם׳האט װאס דאם, ניט געװיזן
 אלע װאם שריפטן, געװײנטלעכע זיינען—זאגן לאמיר—דאם נו, —

גא־ די קעגן ארוים ער טרעט מען, זאגט אנדערע, אין אבער שרײבן,
געטאן! לײען א װאלםטו זײ אט— לאכים

 גע־ אויך איך האב העקטאגראף, א אף געדרוקטע אנדערע׳/ ״די
 גע־ איך האב אגעדו, לאנגװײליק, געװען מיר זײנען זײ אבער לײענט,
פאליצײ דער מיט רײדן ניט מען טאר זײ װענן אז ו-ױםט,

 אונדז, צװישן פארגעקוטען זגינען װאם שמועםן, עטלעכע נאך
:זיך צ' פארבעטן אנגעהויבן מיר אלטער דער האט גאם, אפן גײענדיק

טײ. גלעזל א טרינקען הניזל מײן אין מיר צו ארײן ק־ם —
 האט מיר מ.יר, פון װיל ער װאס פארשטאנען, נאטירלעך, האב, אין

 קלוגע מיט באראטן זיך האב איך אים. ןצ, ארײנגײן געװאלט אבער זיך
 פון אפזאגן זלך זאל איך אויב אז געװארן, באשלאםן ם׳איז און לײט,

 כשאד דעם אים בא פארשטארקן דאװקע דאם װעט—פרײנטלעכקײט, זײן
בעקערײ. דער אף

 דעם פון דריטל א גאםט. צו ניקיפאריטשן בא אלך בין—אט און
 ברײטע א—דריטל א נאך אוױון, רוםישער א פארנעמט שטיבל קלײנעם

 רויטע און קישנם בארג א מיט פארהאנג, ציטענעם א חינטער בעט
 א קײלים, פאר שאפע א באפוצט שעטעך איבעריקן דעם און ציכן,
 צו־ זיצט, ניקיפאריטש פענצטער. באם באנק א און שטילן, צװײ טיש,

 דאם גוף זײן מיט פארשטעלנדיק באנק, דער אף נד.יר,;מ, דעם שפיליעט
 יאר א פון װײב א פרוי, זי_ין—םיר נעבן פענצטערל, קלײנע אײנציקע
אויגן,. שלעכטע כיטרע פאנים, רויטן א בוזים, הויכן א מיט צװאנציק,
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 זײנען אןרע ליפן רויטע שטארק די לילע־פארב, מאדנער א עפעס פון
טחלקן. קאעםדיק קעלכעלע דאם אנגעבלאזן, קאפריז
 אין אײך צו אז—פאליציאנט דער זאגט—באוװסט, מיר ס׳איז —

 א איז דאם—םעקלעטיע, מײנע, קװאטערקע די ארײן ק־טט בעקערײ
פאסקח־נע. זײנען װײפער אלע פאםקודנע. א א,ץ צעלאזענע א מײדל

װײב. זײן פרעגט—אלע? —.
 קלינגענדיק אנטשײדן, ניקיפאריטש באשטעטיקט—אײנע! פיז —

 און געשפאן, פון גלעקלעך די מיט פערד א װי מעדאלן, די טיט
איבער: געשמאק ער כאזערט טעצל, פון טײ דעם אויםזופנדיק

 לעצטער דער פון זײ זײנען אויםגעלאםענער און פאםקודניצעס —
 געפארן איז שװא מאלקע די קײםעריניעם... אפילע פיז מיי־דל.״ גאםן

 צו^ צוליב מידפער דורכן וױארסטן טױזנטער האמעלעך שלוימע צו
ט מען האגאם יעקאטערינע, קײםערן די גלײכן דאם לאזנקײט... פ  זי ת

גרויםע״... ״די
 װאם הײצער, א אײנעם פון געשיכטע די אױספירלעך דערצײלט ער

 העכסטע די דערגרײכט קײםעריניע דער מ:ט נאכט אײן אין האט
 הערט װײפ זײן גענעראל. א צו פיז סערזשאנט א פ־ן אמט, אין שטופן

 ט:ש אונטערן שטויםט און ליפן, די פאלעקנדיק אופמערקזאם, צו= זץ־
 געשםאקע מיט גלאט, זײער רעט ניקיפאריטש פום. איר מיט פ־ם כזײן

 אף איפער ער גײט—׳,מיר §אר אומפאמערקט עפעם—און, .ױערטער
טעמע: אנדער אן

 קורם ערשטן פון םטװ־ענט א פאראן איז דא פגישפיל: צום —
פלעטניאװ.

ארײן: זאגט און אפ זיפצט װײפ זײן
װאילער׳ א אבער—נישט, ער איז פארשוין קײן —
װער? —
פלעטניאװ. הער דער —
 װען װערן, ערשט ער װעט הער א הער. קײן נישט—ערשטנם —

 װי סטודענט, פאשעטער א ער איז דערװגיל אויםלערנען, זיך װעט ער
װאילער? א הײםט װאם—צװײטנס אנדערע. טויזנטער

װנגער. א פרײלעכער, א —
פרײלעכער... א אױך פאלאגאן א פון פאיאץ א איז—ערשטנם —
געלט. פאר פרײלעך זיך מאכט פאיאץ א —
קלײנער... א אמאל אויך הונט גרויםער דער איז צװײטנס, שטיל! —
אשטײגער... םאלפע, א װי איז פאיאץ א —
געהערט? געזאגט! אגעװ, -יך,א 3אה -יל׳שט —
נעהערט. נו, —
זשע... זע —

ניקיפאריטש: מיר אײצעט װייפ, דאם אײנגעשטילט
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 אינטע־ אן זײער—פלעטניאװן מלט אקארשט זיך באקאן—אט —
פארשוין! רעסאנטער

 פלעטניאװן מיט געזען אײנמאל ניט שוין מיך האט ער מאכמעם
איך: זאג—גאם, .אפן

באקאגט. זנינען םיר —
גאר... אזוי יא? —
 עם האסטיק. זיך באװעגט ער ארדראם.5 זיך פילט רײד זײנע אין
 איך אויערן; די אנגעשפיצט האב—אבער־ אלך מעדאלן. זײנע קלינגען

 אזוינע עפעם העקטאגראף א אף דתקט פלעטניאװ אז נעוװםט, האב
בלעטלעך.

 דעם אונטער כיטרע װײבל דאם העצט פום, מיטן מיך שטויםנדיק
 מעלי־ אין זיך צעלאזט פאװע, א װי זיך, אנבלאזנדיק—ער אין ן,טל8

 צוצװזערן םיר שטערן װײב זײן פון שטיפערײען די װערטער. צעדיקע
 געענדערט, זיך האט שטים זײן װי—ניט, איך באמערק װידער אין—׳,זיך

אײנװירקנדיקער. שטללער, ;עװארן
 טיך ער פרעגט—פארשטײםט?־—אדעם5 אומזיכטבארער אן —

 װאלט ער װי אויגן, קײלעכדיקע מיט ארײן פאנים אין םיר קוקט און
דערשראקן. עפעס פאר ליך

שפין... א פאר קײסער דעם אן נעם —
פרוי. די אוים שרגיט—רעדםטי? װאם ׳אוי —

 צוליב אזוי נאר זיך רעט דאס—אײנע נאר שװײגן! דארפסט דו —
 דעפ אראפ נעם ת! פעהײמע זידלען, אף ניט און דייטלעכקײט,
םאמאװאר...

 מיט ער רעט אוינן, די פארזשם־רענדיק ברעמען, די פארציענדיק
װײטעו־: קאל באדגיטנדיקן א

 זיך צלט—פעדעמל שפינװעבם א װי—פאדעם אומזיכטבארער אן —
אלעקסאנדר קײםער דעם מאיסטעט קײזערלעכער זײן פ*ץ הארצן פון
זי-ין תרך מיניםטאו־ן, «לע תרך תרך ז.יך ציט—,װ. א. א. דריטן דעם

 אפילע און מיר ביז ראנגען אלע תרך איץ גובערנאטער דעם עקכעלענץ
 פאר־ אלץ איז פאדעם דעמדאזיקן דיירך סאלדאט. לעצטן דעם צו ביז

 זיך האלט פעסטקײט אולמגעזעענער זײן תרך פארװיקלט, אלץ בונדן,
 פאליאקלען, די—אפער מעלוכע. קײםערם דעם צײטן אײביקע אןף

 כלטרער דער תרך אונטערגעקויפט זײנען װאם תםן, און זשידעם
 דיעם־ איבערצױירײסן זיך, לאזט עס וװ זיך, םטארען קעניגן, ענגלישער

פאלק! פארן האלטן זײ פאדעם^קלויטערשט זאזיקן
 צו זי־ך אייעריויגנדיק מ.יר, ער פרעגט שעפטשען אײמעדיקן מיט

טיש: אלבערן טיר
 דער דאם? דיר איך זאג װאם צוליב זשע. זע פארשטאנען? —
 ארנ־ אן קליגער, א ׳עס הײםט ביםט, דו אז דיך, לויבט דײנער בעקער

בעקערײ, דער אין אײך, צול און אלײן.—לעבםט און באכער טלעכער
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 נעכט. גאנצענע דערענקאװן בא אפ זיצן סטודענטן, דארט זיך שלעפן
א.יך הא? אסאך? אויב—אבער פארשטענדלעך. דאס איז—אײנער אויב
און םטודענט, א ער איז הײנט—םטודענטן די קעגן ניט כאלילע רײד

 כעװרע, װאילע זײנען םטװ־ענטן די געהילף־פראקוראר. א—מארגן
םא־ קײםערם דעם און ראל, א שפילן צ־ גיכער װאס זיך אגילן זײ נאר

זאגן.. דיר אוך קאן װײטער .און פארשטײםט? אעטער, זײ העצן—נזב
 פאנאנ־ ברײט זיך האט טיר די—אויסצװ־ײדן באװיזן ניט האט ער

 רױטעד א מיט אלטיטשקער קלײנער א ארגין איז ם׳ און דערגעעפנט,
אין בראנפן §לאש א מיט קאפ, גענרײזלטן אפן רימענדל א מיט נאז,

בעגילופנדיק. אביםל שוין און האנט
 געטאן פרעג א פרײלעך ער האט—דאמקעס? אין מיר שפילן —

נלײכװערטלעך. שיטן גענומען טײקעף האט און
 מיט ניקיפאריטש געזאגט האט—פאטער װײבם טײן—/שװער מײן —

ברױגעזדיקער. א—פארדתם,
ם מינולט עטלעכע אין ת  אװעקגע־ בין און געזעגנט זיך איך האפ א
 טלר, די מיר הינטער צולמאכנדיק האט, װגיב שפילעװדיקע דאם גאנגען,

דערבײ: זאגנדיק געטאן, קניפ א טיר
פײערו װי—זגינען װאלקנם די רויט װי —

װאלקן. גאלדענער קלײנער אײן צעגאנגען איז הימל אפן
פונדעסטװעגן איך װעל לערער, מײנע באלײדיקן װעלנדיק נישט

אנטשײ־ און אנזיכטלעכער אסאך מיר האט פאליציאנט דער אז—זאגן
 א זיצט ערגעצװו מעלוכע־מעכאניזם. פונם בוי דעם דערקלערט דענער

 פאר־ װאס פאדעם״, ״אומזיכטבארער דער זיך צ:ט אים פון און שפין
 אינגיכן זיך האב איך לעבן. גאנצע דאם פארפלאנטערט און בינדט

 דעמדאזיקן פון שלײפלעך פעםטע די שפירן צו אוכזעטום אױםגעלערנט
פאדעם.

 קראם די צוגעמאכט האט מען װי נאכדעם, אינאװנט, שפעט
 זאכלעך םיר האט און זיך צו ארײנגעתפן מ.יך באלעבאםטע די האט

 —מיר בא זיך דערװיסן צו באפוללמעכטיקט איז זי אז געװען, טוידיע
פאליציאנט. דער גערעט מיר מיט האט עם װאם װעגן

 נאכן אויסגעשריען, צוטראגענע א זי האט—מנינער! גאט אך, —
 א װי אומלויפן אנגעהויבן האט און באריכט גענויען מגין אויםהערן

 דער און נו,—קאפ מיטן שאקלענדיק צװײטן, אין װינקל אײן פ,ץ מויז
 —געליבטע זײן גארנישט? װעגן פאנאנדער ניט זיך פרעגט בעקער

ארויםיאגן. מען דארף אים יא?—קרײװע, א ניקיפאריטשעם דאך איז
 און טיר דער פון בײשטױ־ל אן אנגעשפארט געשטאגען בין איך

 דאם אויםגערעט פראסט צו עפעם האט זי אנגעקוקט. בײז זי זזאבי
 מיר ם׳איז און געװארן. געפעלן ניט מיר איז דאס—״געליבטע״ װארט

בעקער. דעם ארויסצוטרײבן—באשלום, איר געװארן געפעלן ניט אויך
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, װי אןן,—גערעט, זי האט—פארזיכטיק, זײער זײט — ד נ ז כ א  האט ט
 גע־־ זיך האט מיר—אויגן אירע פון קוק שטעכיקער דער צ־טומלט טיך

ט,  אט פארשטײן. נלט קאן איך װאם אזוינם, עפעם ם.יר פרעגן זײ אז תכ
 אף הענט די פארלײגנדלק מור, אנטקעגן אפגעשטעלט זץ־ זי האט

הינטן:
ברױגעזער? אזא שטענדיק איר זײט פארװאם —
אפגעשטארבן. לאנג נישט מיר איז באבע מײן —

 זי האט—, שמײכלענדיק— און שפאם א װי אויםגעקומען איר א.יז דאס
געטאן: פרעג א

געהאט? ליב שטארק זי האט איר —
גארנישט? א.יר דארפט מער יא. —
ניין. —

וװ^—געדיכט א אננעשריבן איך האב באנאכט און אװעק בין איך
:שורע אקשאנעסדיקע אן געװען איז ם׳ געדענק, איך וױ

»רויסװײזן». זיך װילט אלר ורי אז*. ניט זײט .אלר

 באזוכן זעלטענער װאם זאלן םטה־ענטן די אז באשלאםן, האט מע
בעקערײ. די

 צו טעגלעכקײט די פארלארן קימאט איך האב זײ, זעענדיק ניט
 דר אין אולמפארשטענדלעך זיין מיר פלעגט עם װאם דעם, װעגן פרעגן

 װאם—פראגן, די פארשרײבן אנגעהויבן האב און ביכער, תרכגעלײענטע
 פאר־ א איך, בין אײנמאל נאר העפט. א אין אונטערעסירט, מיך ־אבן

 איבער־ האט בעקער דער און העפט איבערן אײנגעשלאפן מאטערטער
געטאןל פרעג א ער האט—מיך אופװעקנדיק נאטיצן. מײנע נעלײענט

 פאר• ניט גאריבאלדי האט ״פארװאם עפעס? שרײבסטו װאם —
 מען מעג א,ין גאריבאלדי? אזוינם דאס איז װאם קײםער״? דעם טריבן

קײסער? א פארטרײבן דען
ך דײזשע, דער אף העפט דאס געטאן װארף א אינקאעס האט ער  זי

געמורמלט: דארט אןן אויװן הינטערן פארקליבן
 לעכערלעך. טרגיבן. ער דארף קײסארלם אים? צו זאגםטו װאם —

 צולריק פינף יאר א מיט לײענער!.. אװעק. ־וארף שפילעכלעך דידאזיקע
 מײז, װי געכאפט לײענער אזעלכע םאראטאװ אין זשאנדארמען די האבן

 הער ת אויך. אזוי ד.יר מיט שוין זוך אינטערעסירט ניקיפאריטש יא.
קײסארים. טרײבן צו אוף

האב: אבער איך—טויװע, מגין זיבען אין האבנדיק—גערעט, האט ער
 האט מען געװאלט, זיך װאלט מיר װי ענטפעין, געקאנט נישט א.ים
טעמעם״. ״געפערלעכע אף בעקער מיטן רײדן צי פארבאטן מיר

 -5או אן עפעם אומגעגאנגען האנט צו האנט פרן איז שטאט אין
 געריםן זיך האט מען און געלײענט מען האט ביכל דאם ביכל. רעגנדיק

 עם; זאל ער לאװראװ, װעטערינאר באם געבעטן האב איך אים. איבער
געזאגט: האפענולנגלאז האט ער מיר. פאר קריגן
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 דאם װעט מען זיך, דוכט איבריקם, גארנישט! װארט ברװ־ערקע, —
 מיטנעמען אײך איך װעל עפשער ערגעץ. פארלײענען טעג די ביכל

אהין...
 פינצטערגיש דער אין איך גײ ״האזקארע־טאג״ §ו=נם נאכט מיטן אין
 קלאפטער א אף גײט ער—פיגולר לאװראװם נאך פעלד ארםקער איבערן
 ״מיט איך גײ פונדעםטװעגן פוםט, א:ז פעלד דאס פארויס. פולפציק

 זינג צו, מיר פײף איך—געאײצעט. לאװראװ האט אזוי—פארזיכט״
 איבער ארבעטער״. ״בעגילופנדיקן א פון אנשטעל דעם מאכנדיק אונטער,

 זיך, קײקלט זײ צװישן װאלקנם, שטיקער שװארצע פויל שװימען םיר
 להשעם ערד, די באדעקן שאטנס לעװאנע. די קויל, גאלדענע א װי

 בײז הװ־זשעט פונהינטן שטאל. און זילבער פון גלאנץ א מיט בלאנקען
־דשטאט. די

 הינטערן םאד א פ,לן פארקאן באם אפ זיך שטעלט װעגװײזער מײן
 איבערן מיר קריכן שװײגנדיק אן. אײלנדיק אים יאג איך םעמינאר.

 פארטשע־ םאד, פארװאקםענעם געדיכט דעם דורך גײען מיר פארקאן,
 אף פאלן װאםער טראפנם גרזיסע בוימער, די פון צװײגן די פענדיק
 אן שטיל קלאפן הויז, א פון װאגט א בא אפ זיך שטעלן מיר א,לנדז.

 דאם אולף עפנט פערדיקער א עמיצער—לאדן פעםט־פארמאכטן א אין
 שארך קײן הער אלן פינצטערױש א א:ך זע אים הינטער פענצטער,

נישט.
װער? —
יאקאװן. פון —
ארײן. קריכט —
 א פ,לן אנװעזנהײט די זיך פילט פינצטערנייט געדיכטער דער אין
 שטי־ א פים, פון קלײדער, פץ שארך א זיך הערט עם מענטשן. מענגע

 באלויכטנדיק שװעבעלע, א אייף פלאמט עס שעפטשען. א ׳ה,לםט לער
 עטלעכע פאדלאגע דער אף און װענט די בא דערזעי איך פאנים, מײן

געשטאלטן. טונקעלע
אלע? —
— . א Тי
 דורך שײן קײן זען ניט זיך זאל עס פענצטער, די פארהענגט —

לאדן. די פון שפאלטן די
:הויך זאגט קאל קאעסדיקער א

 אן אין אונדז פארזאמלען צ־ געװען דאם איז כאבמע װעמעם —
הויז? אומבאװאינטן

שטילער! —
קלײן׳—ציטער דאם לעמפל. קלײן א אנגעצונדן מען האט װינקל אין

 א,ין ברעט, א ארופגעלײגט איז זײ אף קאסטנס, צװײ—בלויז מעבל, אן
 לאמפ דער מענטשן. פינף זיצן—פלויט אפן פויגל וױ—ברעט, אפן

אף גאלעך״. ״מאיסע אװעקגעשטעלט איז װאם קאסטן, אפן אויך שטײט
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 נאך פענצטער־ברעג אפן און דרגי נאך זיצן װענט די בא פאדלאגע דער
 בלאסער. און מאגערער א זײער האר, לאנגע מיט פאכער א—אײנער

 זאגט בערדיקער דער אלעמען. איך קען בערדיקן, דעם און אים אכוץ
כלוקע־ ״אונדזערע בראש,יר: די לײענען װעט ער אז—באם א מיט

 ״נעװע־י דער—;פלעכאנאו־ו געארגל אגגעשריבן האט ם׳ ודעלכע דײעם׳/
נאראדאװאלעץ״. זענער

:עמיץ פרומט אינדערפינצטער פאדלאגע דער אף
װײםן! מיר —
פאיי־ די אוף: אנגענעם מיך רעגט םװיװע דער פון םוידעםדיקייט די

 פרל־־ א װי זיך, פיל איך פאעזיע. העכםטע די איז געהײמעניש פון זיע
 קומען מיר און טעמפל, אין פרימארגן־טפילע דער בא גלױביקער מער
ער א קריםטן. ערשטע די פון קאטאקאמבעס די זינען אפן מפ  באם ת

װערטער. די ארוים דײטלעך רעט אין צימער דאם פארפוללט
ט—נאר־רישקײט — מ ת ארוים: װינקל פון עמיץ װידער ב

 מעש, שטיק א עפעם מאט בלאנקט פינצטערניש, דער אין דארטן,
 דאם אז טרעפן, פרװו איך קריגםמאן. א פון העלם א דערמאנט װאפ

אויװן. פ,ץ לופט־טירל דאם איז
 צתױפגעטשעפעט זיך האבן זײ שטימעם, שטילע זשוםען צימער אין

 צול אומעגלעך איז עם איץ װערטער היציקע פוי כאאם טונקעלן א אין
 מיין איבער פענצטער־ברעט, פון רעט. עם װאם װער—פארשטײן,

איראניש: אולן חויך מען פרעגט קאפ,
נישט? אדער לײענען מיר װעלן —

 זײנען אלע האר. לאנגע די מיט באכער בלאםער דער רעט דאם
 פלאקערן עם באס. לײענערס דעם נאר זיך הערט עם געװארן, שטיל

 באלױכטנ־ פאפיראםן, פון פײערלעך רויטע פינקלען עם שװעבעלעך, א,־ף
 אופגעריסענע ברײט אדער פארזשמורעטע מענטשן, פארטראכטע דיק

אויגן.
 פארמאטערט װער איך לאנג. דערמידנדיק זיך ציט לײענען דאס

 לײכט רײד. אזעםדיקע שארפע די געפעלן זײנען מיר כאטש הארכנדיק,
געדאנקען. איבערצײגנדיקע אין םײכל א§ן זיך זײ לײגן פאשעט און

קאל, לײענערס דעם אפ זיך האקט אומדערװארט, מיטאמאל, עפעס
אויםתפן: אופגערעגטע מיט §ול טײקעף װערט צימער גאנצע דאם און

רענעגאטי. —
מאטבײע... פאלשע —
העלדן. די פיין בלוט פארגאטענעם דעם אף שפײ א איז דאם —
טויט־שטראף... אוליאנאװם און גענעראלאװם נאך —
שטים. פאכערם דעם ענצטער5 §ון זיך הערט װידער און
 די פארבײטן צו געװען מעגלעך עפשער װאלט צי הערן, סײנע —

זאך? דער .צו טאינעם, ערנסטע מיט זידלערײען
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 איז בזיר ניט, זײ פארשטײ איך דיספיטן, קײן ליב ניט האב איך
 גע• צעהיצטן דעם פ,ץ שפתנגען קאפריזע די נאך נאכצופאלגן שװער
 די פון אײעליבע אנטבלויזטע די אולף מיך רעגט שטענדיק און דאנק,

שטרײטנדיקע.
באכער: דער מיך פרעגט פענצטער, פון מיר צו זיך אײנבריגגדיק

 מיר פעדאםעיעװ. בין איך בעקער? דער פעשקאװ, זײט א.יר —
 טאן, צו װאם ניטא דא איז—אײגנטלעך באקענען. געדארפט זיך װאלטן

 װײניק. פרענגען ער װעט גוצן און דויערן, לאנג װעט טימל דערדאזוקער
גײט? איר

 ארגאני־ דעם װעגן װי געהערט, שױן איך האב פעדאםעיעװן װעגן
 געװארן געפעלן איז מיר און יולעט־קרײז, ערנפטן אן זײער פון זאטאר

אויגן. טופע די מיט פאנים נערװעזער בלאםער, זגין
 צי נאכגעפרעגט, מיר גיא ער האט פעלד, דװ־כן מיר מיט גײענדיק

 פיל האב איך צו לײען, א.יך װאם ארבעטער, צװישן באקאנטע האב איך
געזאגט: אגעװ, האט, און צײט פרײע

 כו־ א אײערער, בעקערײ דערדאזיקער װעגן געהערט האב איך —
 איר דארפט װאם צו גארישקײט. מיט זיך פארנעמט איר װאפ דעש,
דאם?

 דארף איך אז געפולט, אלײן שוין איך האב צײט געװיםער א זזנט
 האפן װערטער מײנע ־נעזאגט. אויך אים עפ האב איך און ניט, דאם
 מײן דריקנדיק שטארק שמײכל, ליכטיקן א מיט דערפרײט. אים

 ארום טאג א אין פארט ער אז געו־וען, מוידיע מיר ער האט האנט,
 געבן, װיפן צי מיר ער װעט צוריקומענדיק אבער דרײ װאכן א אף אװעק

טרעפן. זיך קענען מיר וװ און װי
 םײנע גוט, גאנץ געגאנגען זײנען בעקערײ דער פון געשעפטן די

 איבער־ זיך האט מען ערגער. אלץ װײטער, װאם—געשעפטן אײגעניי
ך געװארן זײנען מײנע פליכטן די בעקערײ נײער א אין געקליבן א  נ
 פאנאנדער־ בעקערײ, אין ארבעטן צ־ אויפגעקומען איז ט:ר גרעםער.

 פאר ״אינםטיטוט אין אקאדעםיע, אין הײזער, די איבער געפעק טראגן
 מײדלעך די פלעגן זעמל, די קארב מגין פון קלײבנדיק אדל״. פון מײדלעך

 בויגע־ שײנע די אף א.יך פלעג אפטמאל און צעטעלעך ארײנרוקן מ.יר
 געשריבן װערטער, צינישע איבערלײענען שטוינונג מיט פאפלר לעך
 געפילט, עפעס זיך איך האב מאדנע קםאװ. קינדערשן האלב א מיט
 פלעגן אויגן קלארע די מיט פרײלנם ציכטיקע פרײלעכע, מאםע די װען

 איבערװארפן גרימאםן, קאמישע םאכנדיק און, קארב, מיין ארומרינגלען
 קוקן §לעג איך—געבעקם בארג דעם לאפקעס קלײנע ראזיקע די מיט

 טיר שרײבט עס זײ פון װער—טרעפן צו אנשטרענגען זיך און זײ אף
 פאר־ זײער ע§שער פארשטײענדיק ניט צעטעלעך, אומפארשעמטע רי

 ״פרײלעכע שמוציקע די אן זיך דערמאנענדיק און פאדגיטונג? שײטע
טראכטן: איך פלעג הייזלעך׳/
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 יענע פון פאדעם״ ״אוטזיכטבארער דער זיך ציט זשע שױן ניט —
אהער? אזש הײזער

טקע פולברוסטיקע א מײדלעך, די פון אײנע  דיקן א מ.יט בתנע
 און אײלנדיק געזאגט קארידאר, אין מ:ך אפשטעלנדיק האט, צאפ,

שטיל:
 דאס אט אפטראגן מיר װעםט ת אויב קאפיקעס, צען קריגסט —

אדרעם. לויטן צעטעלע
 זי טרערן, מיט פארלאפן זײנען אויגן פרײנטלעכע טונקעלע, אירע

 די און באקן די ליפן, פארביםענע פעםט מיט אנגעקוקט מיך האט
 אפגע־ אײדל זיך האב איך געװארן. רויט שטארק איר בא זײנען אויערן

 איך חאב אבער צעטעלע דאם קאפיקעם, צען די אנצונעמען זאגט
 פון מיטגלידער די פולן אײנעם פון זון דעם איבערגעגעבן און נענומען

 רויט־ שװינדזיכטיקער א מיט םטװ־ענט לאנגן א געריכט־פאלאטע, דער
 אפצײלנדיק תבל, האלבן א פארגעלײגט מיר האט ער באקן, די אף קײט

 איך װען נאר קיפער, אין קלײנגעלט דאס פארטראכט און שװײגנדיק
 אין זיך צו ארײנגערוקט קלײנגעלט דאם ער האט—אפגעזאגט זיך האב

 דאם און קעשענע, די אנגעטראפן ניט אפער האט ער הױזן־קעשענע,
פאדלאגע. דער אופער צעשאטן זיך האט :עלט

 צענערלעך די זײטן אלע אין זיך קײקלען עם װי צעמישט, קוקנדיק
 האפן עם אז הענט, די געריבן אזױ-שטארק ער האט פינפערלעך, א־ן

 שװער ער האט דערבײ און פינגער, די פון בײנדלעך די נעקנאקט
געמורמלט: זיפצנדיק,

טאן... טראכט א דארף אוך אדיע?! נו, ערשט? מען טוט װאם —
האפ אוך נאר דערטראבט, זיך האט ער װאס צו ניט, װײם איך

 געװארן נעלעם זי איז אינגיכן פרײלן. אפן געהאט ראכמאנעם ץײער
ם פופצן יאר א אין און אינםטיט־ט, פון ת  אלם געטראפן זי איך האב א

 לונגען די אף קראנק געװען איז זי גימנאזיע. קרימער א אין לערערן
 פארביטערט־ הארטער א מיט גערעט װעלט דער אין אלץ װעגן האט און

לעבן. פון באלײדיקט איז װאם מענטשן, א פ,לן קײט
 שלאפן, לײגן זיך איך פלעג גענעקס, דאם פאנאנדערטראגן נאכן

 צו זאל עם קעדײ בעקערײ, דער אין ארבעטן איך פלעג אינאװנט
 האט בעקערײ די—פ־טער־געבעק, דאם װערן פארטיק נאכט האלבער

 פלעגט פארשטעלונג דער נאך און שטאט־טעאטער, נעבן געפונען זיך
 זעמעלעך. הײםינקע די פארצערן אונדז צו ארײנקומען פ^בליקןם דאם

 און בולקעס, מיט ברויט אף טײג דאס קנעטן גײן איך פלעג נאכדעם
 קײן ניט איז דאם—הענט די מיט פוד צװאנציק ׳§ופצן פארקנעטן

שפילכל.
 פא־ געגאנגען אמאל װידער און דרײ צװײ, שא א געשלאפן װידער

געפעק. נאנדערטראגן
אויס. טאג אײן, טאג אזוי אט
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 זײען נולצלעכס, עפעם טאן « כײשעק שטארקן א דערפילט האב כ׳
 בארײדעװדי־ א איך בין געװען אײביקע״. פארנינפטיקע, גוטע, ,״דאס
 פאנטאזיע מיין מאיםע, א לעפעדיק דערצײלן געקענט האב איך קער,

 ארן אלבערגעלעבט האב איך װאס אלץ, פולן אופגערעגט געװען איז
 נע־ א פץ קעדײ געדארפט, וױיניק זײער האכ איך אויסגעלײענט.

 אינם װ־ געשיכטע, אינטערעסאנטע אן שאפן צו פאקט .װײנטלעכן
 פאדעם״. אולמזיכטבארער ״דער געשלענגלט קאפרױ זיך האט ■יעםאד

 קרעסטאװ־ §ון ארבעטער די צװישן באקאנטשאפט געהאט האב איך
 איך בין אולפגעטראגן באזתדערס פאכריקן, אלאפהאװם און ניקאװם

װ, ניקיטא װעבער אלטן מיטן געװען  האט װאס מענטש, א תבצא
שע אלע אין קימאט אלבערגעארבעט ־שוין  אומ־ אן װעבערײען, תםי

נעשאמע. קלוגע תיקע,
 לעקםײ װעלט, דער איבער א־ם איך גײ יאר פו=פצ:ק און זיבן —

 פלעגט—שיפעלע! גײ מײנער, פויגל ױנגער דו מאקסימיטש, מײן ד.ל
 גראע קראנקע, מיט שמײכלענדיק קאל, פארשטיקט א מיט רײדן ער

ך אויגן ר  מיט צונױפגעבונדן געװען זײנען װאם ברילן, טונקעלע די ת
 דעמ־ פולן—ארבעט, שטיקל אײגענע אן קענטיק,—דראט קופערנעם א

 גע־ אויערן די הינטער אולן נאז דער אף א:ם בא זיינען דראט דאזיקן
 ״דער אנגערופן אים האבן װעבער די ראםט־פלעקן. גרינע װארן

 שטײפע איבערלאזנדיק בארד, די גאלן פלעגט ער װייל דײטש׳/
 אונטערשטער דער אתטער האר גראע בינטל געדיכט א און װאנצעם

 און פרוםט, ברײטער א מיט וװקם, מיטעלן §ון געװען איז ער ליפ.
פרײנטלעכקײט. אוםעטיקער מיט איבערפולט

 אנבויננדיק זאגן, ער §לעגט—צירק אין גײן צו ליב האב איך —
 —בעהײמעם פערד,—גוזן די מיט שארבן פליכעװאטן זײן אקםל לינקן צ־ם
 בעהײמעס די אף קוק איך נאכעם. א הא? אויס, אלץ זײ מען לערנט ױי

 קאן מענטשן אז עם, הײסט ו.־, :מיר טראכט א.יך דערעכערעץ, מיט
 קויפן בעהײמע א סײכל. מיטן זיך באנולצן צו אויםלערנען אויך מען

 קאנען געװײנטלעך, מלר, און נו ציקער, מיט צירק־לײט די אונטער
 נעשאמע, דער פאר צוקער דעם דארפן מיר קראם. אין צוקער קויפן

 דאר§ן מיר אז פאכער, דאס, הײםט צערטלעכקייט. באדײט דאם און
 װי פלאקן, א מיט נישט און צערטלעכקײט, מיט גוטן, מיט באגײן זיך
ריכטיק?—טינהעג דער אונדז פא איז יעם

 זײ מיט פלעגט בזענט^זן, צו אומפרײנטלעך געװען ער איז אלײן
 דיספוטן אין פאראכטונג. מיט אביםל אולן כײזעק פון טאן א אין רײדן

 צו אפן זיך באמיענדיק אויסתפן, קורצע מיט אפענטפערן ער פלענט
 ביר־ א אין אים מיט באקענט זיך האב איך קעגנער. דעם באלײדיקן

 אים האט מע און שלאגן, צו אים געקליבן זיך האט מען בײס האלע,
 און אים פאר אנגענומען זיך האפ איך געטאן, זעץ א מאל צװײ ׳שוין
דארט. §ון אװעקגעפירט אים האב

ײנע גארקל. מ. .5 אובלװערסיטעטן. מ
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 —געפרעגט, איך האב—קלאפ? שטארקן א געכאפט האט איר —
הארבםט־רעגנדל. דינעם א אין אינדערפינצטער אים מיט נײענדיק

זע;—געזאגט גלגיכגילטיק ער האט—מען? שלאגט אזוי צי—נו, —
״איר״? עפעם מיר זאגסטו װאם—/נאר

 אנהויב פון באקאנטשאפט. אונדזער אנגעהויבן זיך האט דעם §ון
 האב איך װען אױסגעלאכט, געשיקט און שארפזיניק מיך ער האט
 לעבן אונדזער אין שפילט עם ראל א פאר װאס דערצײלט, אבער אים

אויסגערופן: פארטראכט ער האט פאדעם״, אומזיכטבארער ״דער
הערסטו?״.—נײן! נישט, נאר קיין גאר דאך ביםט ת זע, —
 הארציק״—פאטערלעך, מיר צו־ באציען אנגעהויבן זיך האט און —

נאמען. פאטערם מײן אף אפילע מיך תפנדיק
 אל־ ליבער, מאקםימיטש מיין ת לעקםײ דײנע, געדאנקען די —
 לוינטז עס גלויבן, ניט דיר װעט קײנער אפער ריכטיקע, זײנען—מײנער

ניט...
גלויבט? איר —
 אבער־ פאלק דאם קורץ׳־עקלקער, הײמלאזער, א הונט א בין איך —

 אםאך עק זײן אף האט זײ פון איטלעכער קײטן־הינט, פון באשטײט
 א?ן קאלאשלעך. הארמאױקלעך/ קינדער, װײבער, בערעלעך: שטעכיקע

 בא גלויבן. ניט װעלן זײ בײדל. זײן פארגעטערט ה:נטל איטלעכעם
א—אונדז  גײט עם װער אייםעק. אן געװען פאבריק אין מאראזאװן י

 הינטן,, קײן ניט איז—שטערן א און שטערן, איבערן קריגט דער פארױם,
לאנג. שמארצט עם

 האטי ער װי נאכדעם, רײדן, צו אנדערש אבןםל אנגעהױבן האט ער
 ארבע- אן קרעסטאװניקאװם שאפאשניקאװ, םלאםער מיטן באקענט זיך

 פוך קענער א גיטארע־שפללער, א יאקאװ, ל־נגען־קראנקער דער טער.
 גאט־פארלײקענעג.. צארנדיקער זײן מיט איבעראשט אים האט ביבל,

 אױםגעפױלטע זגינע פון שטיקער בלוטיקע זײטן אלע אף שפײענדיק
דערװײזן: היץ מיט און פעםט יאקאװ פלענט לוננען,
אוך בולד גאטם ״נאך באשאפן ניט גאר איך בין ערשטנם: —

 בון דערצו א,ץ גארנישט קאן איך נארנישט, וױים איך—:עשטאלט״,
 װײם גאט צװײטנם: גוטער. קנין ניט ניין, מענטש, גוטער קגין ניט איך
 צו באקויעך ניט איז און װײם, ער אדער איז, מיר שװער װי ניט,

ניט איז גאט דריטנס: נוט. װיל און העלפן קאן ער אדער העלפן,
פאשעט—אדער ראכמים. פאל קײן ניט אלמעכטיק, נישט אלװיםנדיק,

אויסגע־ איז אלץ אויםגעטראכט, איז דאם ניטא. איז ער—געזאגט
ט װעםטיי מיך אבער אויםגעטראכט, איז לעבן גאנצע דאם טראכט, ני

נארן.
װ א  ער איז נאכדעם דערשטוינונג, פון שטום געװארן «זש איז תבצ

 אכער זידלען, צו װילד אנגעהויבן זיך האט א,־ן קאעס פון גרוי געװארן
ציטאטן ביבלישע פון שפראך דערהויבענער א מיט אים האט יאקאװ
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 ארײנ־ פארטראכט און װערן צ• אנשװיגן געצוװנגען א:ם און צעקלאפט
 קימאט געװען איז רײדן, פלעגט שאפאשניקאװ בעשאם זיך. אין גײן

 די דין, געברױנט, געװען איז פאנים זײן אנצוקוקן. אים שרעקלעך
 בלױלעכע די צווישן ציגיינער, א בא װי שװארצע, געקרויזטע, האר
 זיך פלעגן אויגן טיעקעלע זײנע צײן. װעלפישע געבלאנקט האבן ליפן

 שװער איז ם׳ און פאנים, קעגנערם דעם אין אײנשפארן אולמבאװעגלעך
 האט ער בליק. דערדריקנדיקן שװערן דעמדאזיקן אויםצוהאלטן געװען

 דער אף געליטן האט װאם קראנקן, יענעם פ־ן אויגן די דערמאנט מיר
גרויםקײט. §־ן מאניע

ברויגעזער.• א געזאגט רובצאװ האט יאקאװן, פין מיר מיט גײענדיק
 ארױם־ ניט אויגן די אין מיר פאר קײנער נאך איז גאט קעגן —

 שוין זיך האפ איך געהערט. ניט קײנמאל איך האב דאם געטראטן.
 איז מענטש דער אװאדע, ניט. נאך—אזוינס אכער אנגעהערט, אםאך

 אנגע־ זיך האט ער אים. אף ראכמאנעם א נ־, היגער. קײן ניט שוין
אינטערעםאנט. זײער לעבן, ברודער אינטערעםאנט, װיים... ביז גליט

 אינ־ און יאקאװן מיט באפרײנדעט נאענט און גיך זײער זיך האט ער
 מיט קעםײדער װישנדיק לך,ז זידן׳ צו אנגעהױבן עפעם װי גאנצן

אויגן. קראנקע זײנע פונגער די
 עם, הײםט גאט, איז—צושמײכלענדיק, זאגן ער פלעגט—אזו, —

 מײנם, נעגעלע מלר, איך האננ קײזער װעגן הם... אנאזײט? גאר שוין
 דל אין ניט ניט... קײזער דער שטערט מיר װארט. אײגענעם מײנע

 װילסט ת קײםער װעלכן מיט באלעבאטים. די אין—דאם גײט קסארים
זיץ, נא גרױזאמען: דעם אױואן מ.יט אפילע דורכקומען, איך קאן

 אט—מיטל א מיר גיפ באלעבאס קעגן נאר ניכע, איז דיר אויב רעױר,
 טראן צום קײטן גאלדענע מיט דיך איך װעל—געבן װעםט־ װאם.

דיר... אר5 בעטן גאט צושמידן,
 האט מײלעך־הוננער׳/ ״דער בוך. דאם איבערגעלײענט האט ער װען

געזאגט: ער
ריכטיק! געװײנטלעך, אלין, ס׳איז —

 האט בדאשורע, ליטאגראפירטע א מאל ערשטע דאם דערזעענדלק
געפרעגט: מיך ער

 דו- דײטלעך. שרייבט ער אנגעשריבן? דיר דאם האט װער —
אדאנק. אים זאג

װ װיםן. צן דארשט שטילנדיקן נישט א פארמאגט האט תבצא
 ער פלעגט אופמערקזאמקײט אנגעשטרענגטער גרעםטער דער מיט

 שאענלאנג גאטלעםטעתנג, צעשמעטערנדיקער שאפאשניקאװם הארכן
 צופרידן פלעגט און ביכער װעגן געשיכטעס מײנע הארכן ער פלעגט
 מיט גארגל, דעם אויסבויגנדיק קאפ, דעם פארװארפנדיק לאכן,

אנטציקונג:
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קונציק. ׳אי סײכעלע, מענטשנם דעם אלז זאך קונציקע א —
קראנ• די געשטערט אים האבן עם—שװערי לײענען ער פלעגט אלײן

 פלעגט זעלטן נ:ט און געוװסט אםאך אויך אלײן אבער האט ער אריגן, קע
פארוװנדערן! דעם מיט מיך ער

 קלוגן א זײער מיט סטאלער א אײנער דא איז דײטשן די בא —
אײצעם. אים מיט זיך האלט אלײן קײסער דער—, קאפ

 ער מײנט דאם אז געװארן, קלאר מיר איז פראגעם מײנע פ,ץ
בעבעלן.

Тדאם? אור װײםט אזוי װי —

קלײ־ מיטן קראצנדיק—געענטפערט קורץ ער האט—װײם איך —
שארבן. גי־זיקן זײן פינגער נעם

 אומדערטרעגלעכער דער אינטערעסירט נ:ט האט שאפאשניקאװן
 אפלײקענען אין ארײנגעטאן אינגאנצן געװען איז ער לעבן, פון כאאס
 די אף באזונדערס אנפאלנדיק גייסטלעכע, פון מאכן כויזעק גאט,

מאנאכן.
געפרעגט: פרײנטלעך גאנץ אלם תננצאװ האט אײנמאל

גאט? אף קעםײדער—יאקאװ—זיך בײזערםטו פארװאם —
ריטשען: צול אנגעהױבן צארן גרעםערן א מיט נאך ער האט

 צװײ קימאט האב איך נו?—נאך, דען מיר שטערט װאס א־ן —
 האמפערן געליטן. אים, פאר שרעק אין געלעבט געגלויפט, יאר צענדליק

 א געלעבט פונויבן. געװארן אנגעזאגט איז אזוי ניט. מען טאר זיך
 אוים־ איז ם׳ דערזען: א־ן ביבל דער אין זיך פארטיפט געבעדענער.

ניקיטע. אויםגעטראכט, געטראבט.
 ״אומ־ דעם פאנאנדעררײםנדיק װי האנט, דער מיט מאכנדיק א־ן,

געװײנט: ניט שיר ער האט פאדעם׳/ זיכטבארן
צגיט! דער §אר דעם צוליב איך שטארב—אט —

 נלט באקאנטשאפטן, אינטערעםאנטע עטלעכע נאך געהאט האב איך
 מײנע צר בעקערײ, םעטיאנאװס אין ארײנכאפן זיך איך פלעג זעלטן
 גערן און באגעגענען םימכע מיט מיך פלעגן זײ כאװײרים; אלטע

װ אפער אויםהערן. א  אדמיראלטעט־ דער אין געװאינט האט תבצ
 קא־ הינטערן װײט טאטערישער, דער אין—שאפאשניקאװ פארשטאט,

 געקאנט זעלטן זײ אין האב אנדערן, ון5 אײנער פינף רויארסט א באן,
 וװ געװען ניט איז ם׳ אומעגלעך, געװען איז מיר צ>ל קומען און זען.

 אויםנעדינטער אן בעקער, נײער דער איז דעם כוץ געסט. אופצונעמען
 פון הינטער־הויף דער—זשאנדארמען מיט אופגעטראגן געװען סאלדאט,

 הויף, אולנדזער מיט געגרענעצט זיך האט זשאנדארםען־פארװאלטונג רער
 פלויט איבערן אונדז צו קריכן פלעגן מונדירן בלאע כאשעװע די און

 אין, לך,ז ברויט נאך און גאנגארדט פאלקאװניק פארן פולקעס נאך
טענטשלען׳/ ניט צופיל זיך זאל ״איך—געאײצעט מיר מען האט אגעוו,
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 בע־■ אועדזער אף אופמערקזאמקײט איבעריקע קײן צוצוציען ניט קעדײ
קערײ•

 אפטער אלץ זין. איר פארלירט ארבעט מײן אז געזען, האב איך
 פון גאנג מיטן רעכענען ניט זיך פלעגן מענטשן די אז טרעפן, פלעגט

 קאסע, פון געלט ארויםנעמען אומפארזיכטיק אזוי פלעגן א,לן געשעפט,
 דערענקאװ מעל. פאר באצאלן צו װאס מיט זײן ניט אפט פלעגט עס אז

שמײכלען. אומעטיק בערדל, דאם צ,יפנד:ק פלעגט,
באנקראטירן. װעלן מיר —

געקרױז־ געלע די מיט נאסטיע שלעכט. געלעבט אויך זיך האט אים
 א װי זיך, פון געבלאזן און לײדיק״ ״נישט אומגעגאנגען איז האר טע

 באלײדיקטע גרינע מיט אלעמען אף און אלץ אף קוקנדנק קאץ, בײזע
בליקן.
 ניט גאר אים װאלט זי װי אנדרײען, אף גלײכוים שפרײזן פלעגט זי

 װעג דעם אפטרעטן איר ער פלעגט שמײכל שילדיקן א מיט באמערקן;
זיפצן. א־ן

:מיר פאר קלאגן זיך ער פלעגט אפט
 האב איך טאלק. א אן נעמען אלע אלע, ערנסט. ניט איז קײנער —

 ניט טײקעף זײ זיינען שקארפעטן, טולץ האלב א געקויפט זיך
געװארן.
 ניט אבער האכ איך—םקארפעטן. װעגן—לעכערלעך נעװען איז דאם
ט פניעס, אן באשײדענער, א מענטש א װי זעענדיק, געלאכט,  באמי

ם אלע און זאך נולצלעכע א אײנצוארדענען קויכעם אלע מיט זיך ת  א
 יטעל. א דערפון מאכנדיק זארגלאז, און לײכטזיניק דעם צו זיך באצלען

 װעמען כזענטשזן, די §ון דאנק קײן אף געװארט ניט האט דערענקאװ
 פרגינטשאפט־ א בעסערע, א פארדינט האט ער אבער געדינט, האט ער

 איז מישפאכע זיין געהאט. ניט עם האט און זיך צ,ל באציונג לעכע
 שטילע א אף געװארן קראנק איז פאטער זגין פאנאנדערגעפאלן. גיך זיך

 אנגע־ האט ברודער ייננםטער דער באדן, רעליגיעזן אפן געשטערטקײט
 גע» זיך האט שװעםטער די מײדלעך, מיט הוליען א.ין טרינקען חויבן
 ניט געשפילט קענטלק, זיך, האט איר בא ארן פרעמדע, א װי פירט,

 באמערקט, אפט האב איך סטודענט. געלן מיטן ראמאן פרײלעכער קײן
 םט,ידענט דעם האב איך טרערן, פ,ין געשװאלן זגינען אויגן אירע אז

געקראגן. פײנט
ט, זיך האט מיר תכ ע  דערענקאוג מאריא אין פארליבט בין איך אז נ

 גע־ אונדזער פ,ץ פארקויפערן דער אין געװען פארליבט אויך בין איך
 באקן, רויטע מיט מויד געזונטע א טשערבאטאװא, נאדזעזשדא שעפט

 ביכלאל און ליפן. רויטע די אף שמײכל פרגינטלעכן שטענדיק א מיט
 פלאנ־ דער און כאראקטער דער עלטער, די פארליבט. געװען איך בין

 דאס און פרוי, א צו נאענטקײט געפאדערט האבן לעבן מנין פון טער
גענויטיקט זיך האפ איך רי.6 צו אײדער ׳שפעט צו געװען גיכער איז
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 פרײנט־ א אין לעכאלאפאכעם אדער פרוי, א פון צערטלעכקײט דער אין
 אפנהערציק געמהט האב איך פרוי. א פון אופטערקזאטקײט לעכער

 פץ פלאנטער דעם אין זיך פאנאנדערקלײבנדיק זיך, װעגן זיך תרכרײדן
אײנדתקן. פוץ מישמאש דעם אין געדאנקען פארשײדענע

 גע־ האבן װאס מענטשן, די געהאט. ניט איך האב פרײנט גוטע קיין
 האבן באארבעטן׳/ דארף מען װאם שטאף, ״א אף װי מלר, אף קוקט

 ניט זײ פאר זיך האט הארץ מײן און םימפאטיע, מײן ארױםגערופן ניט
 ניט זײ איז װאם זאכן, װעגן רײדן אנהויבן פלעג איך װען געעפנט.
געראטן: מיר זײ האבן נויגײע,
ניט! דערמיט זיך פארנעמט —

 פעטער־ קײן אפגעפירט און ארעםטירט מען האט פלעטניאװן גורי
״קרעםטי״. אין בורג

 טרעפנדיק ניקיפאריטש, אנגעזאגט דאם מיר האט ערשטער דער
 און פארטראכט אנטקעגן מיר שפרײזנדיק גאס. א§ן §רי גאנץ מיך

 צו־ זיך װאלט ער װי אזוי—מעדאלן, אלע אין אויםגעפוצט פי-יערלעך,
 היטל צום האנט די אולפגעהויבן ער האט—פאראד א פון ריקגעקערט

 אפגע־ זיך ער האט טײקעף נאר מלר, מיט געסיטן זיך שװײגנדיק און
פונהינטן: מיר געטאן זאג א שטים בײזער א מיט און שטעלט
נאכט... הײנטיקע ארעםטירט, מען האט פלעטניאװן גװ־י —
 צוגעגעבן, שטיל ער האט האנט, דער םיט טו־ענדיק מאך א אןן

זין־: ארוטקוקנדיק
יאט! דער פארפאלן —

ט, זיך האט מיר תכ טרערן. פינקלען אויגן כיטרע זנינע אין אז גע
 ער ארעסט, דעם דערװארט האט פלעטניאװ אז נעוױסט, האב איך

 נלט אים, מיט טרעפן צו ניט זיך געראטן און געװארנט מיך האט אלײן
 באפרײנדעט, נאענט אויך זיך האט ער װעלכן מיט תבצאוו/ ניט איך,
איך. װי אזוי

ר קוקנדיק ע ט תנ  א לאננװײליק ניקיפאריטש האט פים, זיינע אף א
געטאן: פרעג

מיר? צו ארײן ניט קומסטו פארװאם —
 אופגע־ אקארשט זיך האט ער אים, צו געקומען איך בין אװנט אין

 װײב זײן קװאם. געטרונקען בעט, אפן זיצנדיק און, שלאף פיץ כאפט
הויזן. די פאריבט האט און פענצטער פאם אנגעבויגן געזעםן איז

 רײדן, צ' פאליציאנט דער אנגעהויבן האט—אט אזוי, אט —
ט, שופנהאריקע זײן קראצנדיק תם  —פארטראכט מיך אנקוקנדיק אןן ב

 גע־ איר אין האט ער—׳פאן א נען45גע אים בא האט מען ארעסטירט.
ט אנ קײםער. קעגן פלעטלעך די פאר פארב ק

 געשרײ א קאעס מיט ער האט פאדלאגע, דער אף אויםגעשפינן ׳און
:3װײ דער צו געטאן
הויזן! די אהער גיב —
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קאפ. דעם אופחויבנדיק נ:ט געענטפערט, זי חאט—באלד, —
 אלטער, דער געזאגט האט—װײנט ראבמאנעם, אים אף האט זי —

 ראכמא־ א אויך מיר ם׳איז— װי_יב דער אף אויגן די מיט .אנװײזנדיק
קײסער? א קעגן םט,ידענט א אופטאן קאן װאם—אבער ־נעס.

זאגנדיק: אנטאן, אנגעהויבן זיך האט ער
ת. םאמאװ«ר, דעם מאך ארויםגײן... װײלע א אף װעל איך —
 אבער פענצטער, אין געקוקט אוטבאװעגלעך האט זי_ינע װייב די

 אומגעקערט, שנעל זיך זי האט טיר, הינטערן פארשוװנדן איז ער זוען
 ארוים־ אץ פױסט פארקװעטשן פעםט א טיר דער צו אויםגעשטרעקט

ציין. פארקריצטע די דורך רעציכע גרוים מיט ;גערעט
אלטע! נעװײלע ׳א,י —

 לינקע דאם װײנען, פון אנגעשװאלן געװען אינגאנצן איז פאנים איר
 איז זי בײל. בלאען א מיט פארדעקט געװען אינגאנצן קימאט איז :אױג

 איפערן זיך אגינבויגנדיק ין,א איײון צים צרגעגאעען אופגעשפתנגען,
געשיפעט: זי האט :םאמאװאר,

 מיר בא װעט ער אז אפנארן, אזױ אים, איך װעל אפנארן —
 אײנציק קײן ניט, אים גלויב п װאיען! ער װעט װאלף א דוי זואיען,
 נעץ, זיין אין ארײנכאפן דיך װיל ער גלויבן! ניט אים זאלםט,ל װארט

 פיש־כאפער. דער ראכמאנעם! קײן ניט קײנעם אף האט ער לײגט, ־ער
 —כיעם זײן איז דאם דעם, מיט לעבט ער אײך. װעגן אלץ װײם ער

אפן מענטשן... ג
 פעטלערן א פון שטים א מיט אולן מ.יר צו הארט צייגעגאנגען איז זי

.־געזאנט:
הא? צוגעטוליעט, עפשער מיך װאלםט —

 האט אויג איר נאר פרױ, דידאזיקע אומאנגענעם געװען איז מיר
 אז בענקשאפט, שארפער אומדערטרעגלעכער אזא מיט מיר אף געקוקט

 צע־ הארטלעכע, אירע גלעטן אנגעהױבן און ארומגענומען זי האב איך
האר. פעטע און ־שויבערטע

נאך? א:צט ער שפירט װעמען —
צימערן. מעבלירטע די אין עמיצן נאך עפעם פ:שמארק, אפן —
— п פאמיליע? די ניט װײםט

געענטפערט: זי האט שמײכלענדיק
 גײט... ער מיך. פרעגסט דו װאם װעגן באלד, אים איך זאג אט —

אויםגעשפיאנירט... דאס ער האט גוראטשקען
אוױון. צום אפגעשפרונגען איז און

ברויט. אײנגעמאכץ, ן,5נאר3 ^ געבראכט האט ניקיפאריטש
 םור, נעבן זיצנדיק האט, מארננע טײ, טרינקען געזעצט זיך האט ׳טען

 דערביי מיר ארײנקוקנדיק געװען, מעבאבעד מיר פרײנטלעך ־אומישנע
 מיר אין האט מאן איר און אויג, געזונטן איר מיט פאנים אין

;ארײנגערעט:
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 א:ך הערצער, די אין לינט ער—פאדעם אוםזיבטפארער דער אט —
 קײםער דער ארוים? אים רײם אים, פארטילעק—פתװ>—, אנ,ל בײנער, די

גאט. א פאלק פארן איז
געטאן: פרעג א ער האט אומגערוכט און
 עװאנגעליולםי דאם ביכער, די אין אנגעלײענט דאך פיםט ת אז —
ריכטיק? אלץ דארט ארז—מײנםטו, וױ װאם, נ־, געלײענט? האםטו
ניט. װײם איך —
 וױיניק.. ניט טאקע און איבעריקס. דא איז דארט מײן, איך —

 װאם מיט—לײט, ארעמע די איז װאיל לײט= ארעמע מיקויעך לעמאשל,
 בינ־ און גערעט. םטאם אביםל איז ם׳ װאיל? אזוי עפעם זײ דאם איז
 דארףי מען אומפארשטענדלעבעם. אםאך איז—לײט ארעמע די װעגן—לאל

 ארעם, ער איז געפאלענעם. א איץ ארעמאן אן צװישן אונטערשײדן
 טאקע איז זײן, קען אבער, געפאלענער דער ניט. ער טויג—עם הײםט

גלײכער. איז אזוי דענקען. מען דארף אזוי אט אוטגליקלעך.
פארװאם? —

 געװארן אנטשװיגן ער א:ז בליק, פארשנדיקן א מיט מיך אנקוקנדיק
 תרכ־ זײער—קענטיק װאגיק, א,ץ דייטלעך רײדן אנגעהויבן דערנאך אולן

געדאנקען. געטראכטע
 ראכמאנעם ראכמאנעם. אםאך זיך אין האט עװאנגעליום דאם —
 פאדערטי ראכמאנעם אוך. מײן אזוי זאך. שעדלעכע א איז—אבער

 :מענטשן שעדלעכע אף אפילע אולן א־מנויטיקע אף הויצאעס גרויםע
 דל מען דארף העלפן מעשוגאים־הײזער. טפלםעם, זקײנים, טוישעװ

 אוטזיםט פאטערן ניט זאלן זײ קעדײ מענטשן, געזונטע קרעפטיקע,
 שװאכן דעם דען מען קאן—שװאכע די העלפן מיר און קויכעס. זײערע

 שטארקע די װערן פארשלעפעױש דערדאזיקער פ־ן שטארק? מאכן
 מען װאם מיט אט קארק. אפן זײ בא זוצן שװאכע דל אולן—שװאךי
 פאר־ צ־ װאם אף אםאך דא איז עם דערמיט.—פארנעמען זיך דארף

 לאנג שוין זרך .האט לעבן דאם—פארשטײןי דארף מען ז:ך. טראכטן
 גאנג. אײגענעם זײן האט לעבן דאם עװאנגעליום, דעם פון אפגעקערט

 צוליב געגאנגען, פארלארן פלעטניאװ איז װאם צוליב—זעםטו אט,
 צי גײען םטודענטן און—לײט ארעמע שענקען מיר ראכמאנעם. זײן

הא? םײכל, דער דא איז וװ גרולנט.
 אזא א.ין געדאנקען דידאזיקע געהערט אוך האב מאל ערשטע דאם
 ׳זײ אף אנגעשטויםן זיך איך האב פריער אויך כאטש פארם, שארפער

ט עם װי פארשפרײט, מער זגינען א,לן לעבן זײ כ  א א.ין א,ינדז, זיך ת
 דערמאנט קלאר זײער זיך איך האב ען,טשלנ לײענענדוק ארום, זיבן יאר

 אגעװ, מוז, איך פאליצןאנט. קאזאנער דעם פולן פילאםאפיע דער אן
 געדאנ־ אזוינע ביכער אין טרעפן צול פארגעקומען מיר איז זעלטן זאגן:
לעבן. אין שוין געהערט ניט פריער האב איך װעלכע װעגן קען,
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צ־קלאפנ־ גערעט אלץ האט ״מענטשן־פאנגער״ אלטער דער אין
 טרוקענער זגין טאץ. פון ראנד איבערן פיננער די מיט טאקט צום דיק

 ניט־ ער האט געקוקט אבער אנגעברױגעזט, שטרענג זיך האט פאניפ
 םא־ בלאנק־געפוצטן דעם פלן שפיגל, מעשענעם דעם אלן נאר מלר, אף

בזאװאר.
 דער־ מאל אפאר אים האט—גײן, צו דיר פאר צײט שוין ם׳איז

 װארט א אנציענדיק געענטפערט, ניט איר האט ער װײב. די מאנט
 אומבאמערקט פלוצלונג, און געדאנק, זיין פון פאדעם אפן װארט א נאך
װעג. אנדער אן מיט אװעק געדאנק זײן איז מ.יר, פאר

 פאםט גראמאטנער, א באכער, א נאר קיין ניט עפעס דאך ביזט ת —
 פארדינען װײניקער ניט װאלםט ת בעקער? א זײן צו דיר פאר דען עם
מעלוכע... קײםערס דעם אין שטעלע אנדער אן אף

 אוז אזוי װי געטראכט, מאיפע בעשאם איך האב אים, הערנדיק
 ניקיפאריטש אז גאם, ריבנאריאדער דער אף אומבאקאנטע די מױדיע מען

 געװאינט האט צימערן, מעבלירטע די אין דארט, נאך? זײ שפיאנירט
 יאלוטא־ פון אומגעקערט לאנג ניט ז.יך האט װאם סאמאװ, סערנײ

 מען '•װעלכן װעגן מענטש, א פארשיקט, געװען איז ער וװ ראװםק,
אינטערעםאנטעס. פיל זײער דערצײלט מיר חאט

 בינען די לעמאשל, װי מאםן, אין לעבן דארפן מענטשן קלונע —
מעלוכע... קײםערם דעם נעםטן. די אין װעספן װי אדער, בינשטאק, אין

פרוי. די געזאגט האט—אזײגער, נגין שוין א.יז ס׳ נאר, זע —
טײװל! —

מונדיר. דעם צוקנעפלעגדיק אופגעשטעלט, ז.יך האט ניקיפאריטש
 געזונט, זײ דראזשקע. א אף צופארן אץ־ װעל נישקאשע, נו, —

ניט... זיך שעם ארײן, זיך כאפ ברןדער-לעבן,
אנ בײדל, דאם פארלאזנדוק  װעל א.יך אז װארט, א געגעפן זרך א:ך ה

 אלטער דער ױין. ניט ניקיפאריטשן צ־ גאםט״ ״צו קײנמאל םער שוין
 זײנע א.ינטערעםאנט. געװען איז ער האגאם אפגעשטױםן, מ.יך האט

 שטארק מיך האבן ראבמאנעס פון שעדלעכקײט דער װעגן ױערטער
 גע־ זײ אין האב איך זוקארן. א.ין מיר זיך אגינגעגעםן א־ן צילרודערט

 דערדאזיקער װאם פאו־ו־ראסן, האט עם נאר עמעם, אן עפעם פילט
מאקער. פאליצעישן א פון שטאמט עמעם

אײ־ וױקוכים. געפירט זעלטן נ.יט זיך האבן טעמע דערדאזיקער אף
אופגערח־ערט. שטארק באז־נדערם מיר האט װיקוכים דידאזיקע פין נער

 װאפ ערשטער, דער—״טאלםטאװעץ״ א באוױזן זיך האט שטאט אין
 געברוינטער א מענטש, אדערדיקער הויכער, א—באגעגנט, האב איך
 אנגעהוי־ אן נעגער־ליפן. דיקע אין בארד צנגענער שװארצער א מיט

 אפטמאל נאר ערד, דער צו אראפ אויגן די געהאלטן ער האט קערטער
 פליכעװאטן זײן טאן הויפ א פאװעגעג האםטיקער א מיט ער פלעגט

טונקעלע, זײנע פון גלאנץ לײדנשאפטלעכן מיטן טאן ברי א און קאפ
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 בליק. שארפן זגין אין געברענט האט פײנטלעכם עפעם אויגן, פײכטע
 פרא־ די פון אײנעם פ,ין דירע דער אין פארגעקומען זײנען װיקוכים די

 עלעגאנ־ פײנער א—זײ צװישן און ױגנט אסאך געװען ס׳איז פעסארן,
 זײדענער, שװארצער, א אין טעאלאגיע, פון מאגיםטער א גאלעכל, טער

 פא־ שײנעם בלאסן, זי_ין שאטירט פײן זײער האט זי קולטע; ;גאלכעשער
 זיינע פון שמײכעלע טתקענעם מיטן באלויכטן געװען איז װאם נזם,

אויגן. קאלטע ;גראע,
 פעסטיקײט אײביקער דער װעגן גערעט לאנג האט טאלםטאװעץ דער

 תמפלעכער, א געװען איז קאל זײן עמעםן; יעװאנגעלישע גרויםע די פון
 האט זײ אין שארף, געקלונגען האבן װערטער די נאר קװ־ץ, פראזן די

 באגלײטן פלעגט ער גלויבן, אופריכטיקן פ,ץ קויעך דער געפילט זיך
 האריקער זײן §ון זשעסט איבערהאקנדיקן, װי מאנאטאנעם, א טיט

קעשענע. אין האלטן ער פלעגט רעכטע די און האנט, לינקער
מיר. נעבן װינקל, אין געשו־שקעט זיך םען האט—׳,אקטיאר אן —
יא... טעאטראליש, זײער איז ער —

 דרעפערם,—בוך א איבערגעלײענט דעם פאר לאנג ניט האב איך
 און װיםנשאפט, דער קעגן קאטאל.יצ.יזם פתם קאמף װעגן—זיך דולכט

 חיים, גלויבן װאס יענע, §ון אײנער רעט דאם אז פארגעקולמען, איז םיר
 װעלכע ליבע, פון קראפט דער דװ־ך װערן אויסגעלײזט װעט װעלט די אז

 ברענען און זײ שנײדן צול מענטשן, די צ,ל ראכמאנעס פץ גרײט, זײנען
שײטערהויפנם. די אף

ארבל ברײטע מיט העמדל װײם א אין אנגעטאן געװען איז ער
אויך אים האט דאס—פונויבן, כאלאטל אלט גרוי, מין א עפעם און

 אויםגע־ ער האט דראשע זײן פולן צום-סאף אלעמען. פון אויםנעטײלט
־שריען:
דארװינען? מיט אדער קריםטוםן, מיט איר גײט אקלאל, —
 װינקל אין פראגע דידאזיקע געטאן ווארף א שטײן, א װי האט, ער
 מיט האבן עס פונװאנען און ױננט די געזעסן ענג איז עס וװ יארײן,
 באכעריפ ױנגע די פין אויגן די אים אף געקוקט היםפאילעם און שרעק

 איבעראשט, אלעמען אוים, װײזט האט, זײנע רעדע די מײדלעך. און
ט־ האט ער קעפ. די פארטראכט אראפלאזנדיק געשװיגן, האבן אלע ה  א

צוגעגענן: שטרענג און בליק פרענעדיקן א מיט אלעמען גענומען
ם די נאר — שי רן קענען פת אײביק צװײ די פארײניקן צול פתבי

 נארן פארײניקונג דערדאזיקער מיט און הויפט־יעסוידעס, פײנטלעכע
שעקער... זײער מיט מענטשן די פארדארבנדיק אלײן, זיך אומפארשעמט

 פארשארצט פינקטלעך האט אופגעשטעלט, זיך האט גאלעבל דאם
 גיפטל־ א ,מיט פליםיק רײדן אנגעהויבן און קאפאטע זײן פון ארפל די

שמײכעלע: געפעליקן א און העפלעכקײט קער
 טײ« וװלגארער א בא פרושים די װעגן קענטיק, זיך, האלט איר —

ך אויך נאר גראב, נאר ניט איז װאס גוננ, ר ך און ת ר פאלש... ת

74



_

 אז דערװייזן, צו אנגעהויבן ער האט פארוױנדערונג, גרוים מײן צז
 געבאטן די פולן אפהיטער ערלעכע עמעםע די געװען זײנען פרושום די

 מיט געגאנגען שטענדיק איז פאלק דאם אז א־ן טוירע יידישער דער פלן
םאנים. זײנע קעגן זײ

פלאװױס... יאםיף—לעמאשל לײענט —
 פלאװיויסן אולנטערהאקנדיק אולן §ים די אף זיך טולענדיק שטעל א

 אויס־ טאלםטאװעץ דער האט—זשעםט פארניכטענדיקן ברײטן, א םיט
נעשרלען:

 קעגן םאנים זײערע מיט אויך הײנט נאך גײען פעלקער די —
 מען נאר װילן, גוטן זײער מיט נ:ט ױיען פעלקער די פרגינט. זײערע

פלאװױם? אײער אן מיר גײט װאס זײ. צװינגט מען זײ, טרגייט
 הויפט־טעמע די צעברעקלט האבן אנדערע די און גאלעכל דאס

פארשוװנדן. איז טעמע די און ברעקלעך, קלײנע אף װיקועך פונם
 אויה־ טאלסטאװעץ דער האט— ליבע די איז דאס—עמעם דער —

פאראכטונג. און האם מיט געפינקלט האבן אויגן זײנע און נעשריען,
 האב זין זײער װערטער, די פון פארשיקערט געפילט זיך האב איך

 אין מיר אונטער געװיגט זיך האט ערד די געײען, טויפעם ניט איך
 געטראכט, פארצװײפלונג מיט איך האב אפט אוץ װערטער, ולן5 דוירבל

 און נארישער זײן זאל װאם מענטש, א װעלט דער אף ניטא ס׳איז אז
מיר. פאר אומפעיקער

 דעב פאנים גערויטלטן פולנם װישנדיק ׳האט טאלםטאװעץ דער און
צעשריען: װילד זיך שוױים,
 איר קעדײ אים, אן פארגעסט יעװאנגעלױם, דאם ארויס װארפט —

ערלעכער! איז דאם קריםטולםן, װידעראמאל קרײצט לײגן״ ניט זאלט
 װי איז פראגע•. די מיר פאר אװעקגעשטעלט זיך האט װאנט א װי

 גליק פארן קאמף אומופהערלעכער אן איז לעבן דאם אויב דאס? איז
 דעם שטערן נאך ליבע און ראכמאנעם טאקע דאך מוזן ערד, דער אף

קאמף? פונם דערפאלג
 — ■קלאפםקי—פאמיליע טאלםטאװעצם דעם דערװוםט זיך האב איך

 איך בין אינאװנט, ׳טאג אנדער אפן א־ן אדרעם זיין זיך דערוװםט
 גע־ האט װאם הויז, א א.ין געװאינט האט ער א.ים. כא געװען שוין

 גע־ טאקע ער איז זײ מיט גוטבאזיצערנם, מײדלעך צװײ צול הערט
 אין לינדנבוים. אלטן גרויםן א פון שאטן אין טיש, באם םאד אין זעםן
 פארנאנדער- נעװען איז װאם—העמד, װײםן אין און הויזן װײםע זײנע

 קאנטי־ א לאנגער, א ברןםט, האריקער טונקעלער דער ביז געשפילט
 פארשטעלינג מנין צו געפאסט זײער זיך ער טרוקענער~ד.אט א קער,
עמעם. פון פרײדיקער אפאםטאל, הײמלאזן א .ױענן

 מאלינעס טעלער פון געשעפט לעפל זילבערנעם א מ:ט האט ער
 דיקע די מיט געטשמאקעט געשלונגען, געשמאק עם האט מילך, םיט

פון טראפעלעך װײםע די אפגעבלאזן ער האט זופ יעדן נאך און ליפן,
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 םײדל אײן איז אים, באדינענדיק װאנצעס. קעצישע שיטערע זגינע
 פונם שטאם פאם אנגעשפארט—אנדערע די טיש, באם געשטאנען
 פארכא־ האט אין הארצן, אפן הענט די צייזאמענגעלײגט לינדנבוים,

 גע־ זײ זײנען בײדע הימל. הײםן שטױביקן, דעם אין געק־קט לעמט
 אומעגלעך ק.ימאט ם׳איז און ליליע־קלײדלעך לגיכטע, אין אנגעטאן װען

 זנינען ענלעך אזוי צוױיטער, דער פון אײנע אונטערשײדן צו געװען
געררען. ז.יך זײ

 שעפערי־ דער װעגן גערן און פרײנטלעך מיר מיט גערעט האט ער
אין אנטוױקלען דארף מען אז דעם, װעגן ליבע, דער פון קראפט שער

בע־ בלויז אלײן איז װאם געפיל, דעמדאזיקן נעשאמע אײגענער דער
ט—װעלט״ דער פון גײםט מיטן מענטשן דעם ״פארבינדן צי קויעך  מי

לעבן. אין אומעטום צעשטױבט איז װאס ל.יבע, דער
 קאן ליבנדוק, ניט מענטשן! דעם בינדן מען קען דערמיט נאר —

 פון געבאט דאם אז זאגן, װאם די א,ין לעבן. דאם פארשטײן ניט טען
אונטער־ צום פארמישפעט נעשאמעם, בלינדע זײנען קאמף, איז לעבן

קען אזױ פי-יער, מיט בײקומען נ:ט פײער דאם קאן מען װי אזוי, גײן.
שלעכטם! פון קויעך מיטן בײקומען נ:ט שלעכטם דאם מען

צװײ־ דאם אײנם ארומנעמענדיק אװעק, זגינען מײדלעך די װען נאר
 מענטש, דערדאזיקער האט צו, הויז צי־ם םאד, פ,=ן טיף דער אין טע,

געטאן: פרעג א מיר אויגן, פארזשמורעטע מיט זײ נאכקוקנדיק
ביםטו? װער און —
 אנגעהויבן ער האט אויםגעהערט, מיך האט ער װי נאכדעם, און
 מענטש א אז דעם, װעגן רײדן טיש, איבערן פינגער די מיט קלאפן

 בניטן צי ניט שטרעבן דארף מען אז און מענטש, א אומעטום בלײבט
מענטשן. צום ליפע אין גײםט דעם דערציען צו נאר לעבן, אין ארט דעם

 ער איז נעענטער אלץ מענטש, דער שטײט עס נידעריקער װאם —
כאכמע... הײליקער זיין צי' לעבן, פון עמעם עכטן צום

 דערדאזיקער װעגן אידײען זײנע אין געצװײפלט אביםל האב אןך
 איז אים אז פילנדיק, פארשװיגן, אבער האב כאכמע׳/ ״הײליקער

 אפשטויסנדיקן אן םיט אנגעק־קט מלך האט ער מ:ר; מיט לאעװײליק
 האלדז, הינטערן הענט די פארלײגט אויםגעגענעצט, זיך האט בליק,

כן װי ער, האט אויגן, די מיט צומאכנדיק און, פים די אויםנעצויגן ר  ת
ארויםגעמורמלט: שלאף,
 לעבן.״ פון געבאט דער איז ליבע... דער צו אונטערטעניקײט די —

 זיך אנכאפנדיק הענט, די מיט געטאן פאך א ער האט— אופציטערנדיק
אנגעקוקט: דערשראקן מיך האט א.ץ אינדערלופטן, עפעס אן

אנטשולדיק! מ.יד, בין איך װאם? —
 פעםט װײטיק, פון װי ארן, אויגן די צוגעמאכט װידער האט ער

ארונ- איז ליפ אונטערשטע זײן זײ. אפדעקנדיק צײן, די פארקװעטשט
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 פלאלעכע די און אולפגעהויבן זיך האט אויפערשטע די טערגעהאנגען,
צושטעלט. זיך האבן װאנצעס שיטערע די פון האר

 אומ־ אן מיט און אום צ,י געפול שלעכטן א מ:ט אװעק בלן איך
אופריכטיקגיט. זײן אין םאפעק קלארן

ם טעג עטלעכע אין ת  צו געבעקס געבראכט פרי גאנץ איך האב א
 האב און שלקער, א אולמפארהײראטן, אן דאצענט, פאקאנטן א םײנעם
 געשלאפן ניט קענטיק, אוז, ער קלאפםקען. געטראפן נאכאמאל דארט

 אנגע־ און רויט אויגן די טונקל׳ברױן, געװען איז פאנים זײן נאכט, די
 גי• א מיט שיקער. איז ער אז אױםגעװיזן, זיך האט מיר—שװאלן,

 צולנויפגערוקטע פון אומארדענונג דער מיטן אין איז הענט די אין טארע
 דיקלע׳ דער געזעםן אויבער־בגאדים, אנגעװארפענע ביר־פלאשן, מעבל,

 אונטערשטע אין לאט, װי שיקער פאדלאגע, דער אף דאצענט כער
גערעװעט: האט און אדוער, און אהין זיך שאקלענדיק זועש,

ראכמא־נעס... —
געשריען: בײז אין שארף האט קלאפםקי

אדער ליבע פון אוטקולמען װעלן מיר ראכמאנעם, קײן נישטא —
אולנ־ באשערט איז אולנדז אלצײנם:—,ליבע פאר קאמף אןן װערן• צ־ריבן

טערצוגײן...
 צימער א.ין ארײנגעפירט מיך ער חאט קארק, באם מיך אנבאפנדיק

דאצענט: צום געזאגט האט און
 ליבע די ער דארף צי פרעג: ער? װיל װאם—אלם §רעג אט —

מענטשן? צ־ם
 אץ מיר אף געטאן קוק א אויגן טרערנדיקע םיט האט יענער

פאנאנדערגעלאכט: זיך
באלכויװ. א אים בין איך בעקער! דער איז דאס —
טאש, אין הענט די ארײנרוקנדיק געטאן, שאקל א זוך האט ער

דערלאנגט.• מיר און שליםל א ארויםגענומען
אלץ! נעם נא, —

שליסל, דעם אים בא צונעמענדיק האט, טאלםטאװעץ דער אבער
האנט. מ:טן מיר צי געטאן מאך א

באקןמען. שפעטער װעסט גײ! —
םאפע, דער אף געבעקס גענומענע דאס געטאן װארף א האט אולן

זװנ^ל. אלן
 געטאן. האנאע עם האט מיר און דערקענט ניט מיך האט ער

 װעגן װערטער זײנע פארבליבן זיקארן אין מיר איז אװעקגײענדיק,
אים. צו עקל אן—הארצן אין און ליבע פון אימקומען

אין דערקלערט זיך האט ער אז דערצײלט, מיר מען האט אינגיכן
אין און געװאינט האט ער װעלכער בא מײדלעך, די §ון אײנער לובע

 פארטרויט האבן שװעםטער די צװײטער. דער— טאג אײגענעם דעם
פארװאנדלט בײדע בא זיך האט װאם פרײד, זײער אנדערע די אײנע
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 אז םטאראזש, דױ־כן זאגן געלאזט האבן זײ ;פארללפטן צום האם אין
 ;ן6 פעקל זײן מיט אפטראגן זיך טײקעף זאל ליבע פ,ין פרײדיקער ז־ער

שטאט. פון געװארן נעלעם איז ער שטוב. זײער
 לעבן אין ראכמאנעם און ליפע פון פאדניטונג דער װעגן פראגע די

 פא זיך האט—פראגע פארװיקלטע און שרעקלעכע די—מענטשן פון
 אומבאשטיטטן, אן פון פארם דער אין—צוערשט רי,5 דערװעקט מיר

ג פון געפיל שארפן אפער תנ ע ד ת  שפע־ נעשאמע, מײן אין צו
װערטער! קלארע גענויע, פ.ץ §ארם דגיטלעכער א אין—טער־

ליפע? די שפילט ראלע א פאר װאם —
 די מיט תרכגעדרונגען געװען איז נעלײענמ, האפ איך װאם אלץ,
 צום מיטלײד װעגן יאמערגי מיט הומאניזם, פון קריםטוםן, פון אידײען

 די גערעט היץ מיט איץ שײן האבן דעם װעגן טאקע און—םענטשןי
צײט. יענער אין געקענט האפ איך װאס מענטשן, בעםטע

 קי־ האט צוגעקוקט, אולמיטלבאר זיך האט אויג מיין װאם צו אלץ,
 צו ראכמאנעם פון געפיל דאם זיך אין געהאט ניט אינגאנצן מאט

 אומ־ אן װי מלר, פאר פאנאנדערגעװיקלט זיך האט לעפן דאס מענטשן.
 טיעסער אומופהערלעכער, װי רעציכע, א־ן םינע פוץ קײט ענדלעכע

 גענוי־ זיך האב פערזענלעך, אלך קלײניקײטן. באזיץ פארן קאמף
 גע־ ניט באדײטונג קײן האט איפעריקע אלעס פיכער, אין בלויז טיקט
אויגן. מגינע אין האט

 פאם צײט שא א זיצן און גאם אפן ארויסצוגײן געװען גענ־ג איז עם
 םטאראזשעם, פולרמאנעס, אלע די אט אז פארשטײן, צי קעדײ טויער,

 װאם די, װי איץ -יך,א װי אזוי ניט לעפן סאכרים פאאמטע, עטער,3אר
 אחין נלט און זײ װילן דאם נלט אז אויגן, מײנע אין פאליפט זנינען
 גע• 3הא איך װעםען געשעצט, האפ איך װעמען ׳די גראד זײ. גײען

 טער« דער צװישן איפעריק און פרעמד אײנזאם, מאדנע זנינען גלויפט,
ר, דער א3 חגיט, ע ק ת ת מוראשקעם, די פון ארפעט איפערגעשפיצטער פ
דאסדא׳׳ ;לעפן פון פערגל דאם פויען פאם קעסײדער זיך פארען װאם

ך און דורך פארגעקומען מיר איז לעפן זיקע ר לאנגװײ• און נאריש ת
דער מיט פלויז אז געזען, א.יך האפ זעלטן ניט א.־ן שטארפן. צום ליק

 אינדערעםעסן ל:פע, טלט §ול א,ין װטהארציק מענטשן די זײנען צונג
 אל:ע• דעם פאמערקנדיק, ניט דאם אלײן או־נטער, זזך זײ גיפן אבער

לעפן. פון םײדער טײנעם
געװען. מיר איז שװער זײער

 געלער א לאװראװ, װעטערינאר דער געזאגט מיר 4צ האט אײנמאל
ץ אנגעשװאלענער און װאסערזוכט: דער פו

 זאל זי אז װערן, פארשטארקט װניט אזוי אף מת אכזאריעם די —
 אט װל פונקט װערן, נימעם איטלעכן זאל זי פארמאטערן, מענטשן אלע

הארפםט! פארשאלטענער דערדאזיקער
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 אין רײך קאלט, רעגנדיק, §ר.יאוקער, א געװען איז הארבםט דער
 §אר- אויך זיך האט אלײן לאװראװ זעלבםטמארדן. און קראנקהײטן

 װעט װאםערזוכט די ביז װארטן, װעלגדיק ניט ציאן־קאלי, מיט טאמט
דערשטיקן. אלם

 נאכ־ האט,—געפײנערט! בעהײמע א װי געהײלט, בעהײמעם —
 דירע, פון באלעבאם װעטערינארם דעם גערעט מעם, נאכן גײענדיק

 גע־ האט װאם מענטשל, גאטספארכטיק דאר א םעדניקאח/ שנײדער דער
 ער מוטער. גאטס לעקאװעד לידער הײליקע אלע אויםװײניק אף קאנט

 ג:םנא־ א איץ יאר זיבן פיין מײדעלע א—קינדער זײנע שמײםן פלעגט
 די און עקן, דריי מיט קאנטש.יק רימענעם א מיט—יאר עלף ון5 זיםט
 פון איקרעס די איבער באמבוק־שטעקל א מיט שלאגן ער פילעגט װײה

:זיך קלאגן איץ §ים די
 א.יך װאם דערפאר, פאריירטײלט מיך האט פרידנם־ריכטער דער —

 כינע- די בא סיםטעמעלע דאסדאזיקע איבערגענומען קלוימערשט האב
 כינעזער, קײן געזען ניט אויגן מנינע אין קײנמאל האב איך אבער זער,

בילדער. און שילדן אף אויםער
 פים, קרומע מיט מענטש, אומעטיקער אן אחנעטער, זײנע פוץ אײנער

נאלעכאם: זײן װעגן זאגן פלעגט מאן׳/ ״תנקעם צונאםען מיטן
ם זײנען װעלכע מענטשן, שטילע פאר מוירע האב איך — ת §1 

 פאראן שטענדיק ם׳איז און גלײך, מען דערקענט מענטשן קאכיקן א
 ארוף דיר אף קריכט שטילער דער און אים, §ון זיך באהאלטן צו צײט

 פלוצ־ און גראז, אין שלאנג בײזע א װי פונקט אומבאמערקטערהײט,
 איך נעשאמע. דײן פון ארט נאקעטן דעם אין בים א דיר ער גיט לונג

שטילינקע... די פאר ציטער
רעכילעם־ כיטרן שטילן, דעם—מאן״ ״תנקעס פון װערטער די אין

 שטוק א געלעגן איז—געהאט ליב שטארק האט מעדניקאװ װעלכן ניק,
עמעם.

צעאקערן, מענטשן, שטילע די אז דוכטן, מיר זיך §לעגט אמאל
 װײ׳ לעבן דאם מאכן לעבן, פון הארץ שטײנערנע דאם לישאיעס, די װי

 דר פון מאםע די צוקוקנדיק ׳א§טער אבער פרוכטבארער, און כער
 נידערטרעכ־ צו צופאםונג־פעיקײט פלינקע זײער מענטשן, שטילינקע

 פ,־ן בויגעװדיקניט און פארענדערלעכקױט אומבאװעגלעכע די טיקײט,
 גע־ זיך איך האב—ניגנדל, קאמאריש אומעטיק זײער נעשאמעס, זײערע
 מאכנע גרויםער געװאלטיק א צװישן פערד געפענטעטער א װי פילט,

װעספן.
פאליציאנט. פון גײענדיק געטראכט, איך האב דעם װעגן
 פײערלעך די געציטערט ם׳האבן און געקרעכצט, האט װינט דער

ט און לאמטערנעם, די פון תכ ע  טונקל־ דער צוטערט דאם—זיך האט ג
 אקטיאבר* שטויביק דין, א מיט ערד די באזײענדיק הומל, גראער

א גאם איבערן געשלעפט האט גאםן־מײדל תרכגענעצט א רעננדל.
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 גע« האט ער שטויםנדיק; א־ן ארעם אונטערן אים האלטנדיק ־שיקערן,
 פאר־ און מיד האט פרוי די געכליפעט. און זיך פאר מולרמלט
געזאגט: שטיקט
שוין... האםטול םאזל אזא —
 אויך שלעפט מיך—געטאן, טראכט א מיר אלך האב—אט, —
 דאם םלר באװײזנדיק װינקעלעך, םיעסע די אין ארײן שטויסט עמיץ,

 מענטשן. בונטע מעשונע אלערלײ איץ לעפן אין טרױערדיקע א?ן ברודיקע
דעם. פין איך פין פארמאטערט
 געטראכט, עס איך האב װערטער אזעלכע מיט ניט אז מעגלעך,

 מיין אין דעמלט אופגעבליצט האט נעדאנק דערדאזיקער טאקע אבער
 ערשטע דאם איך האגנ אװנט טרויעריקן יענעם אין טאקע און , טויעך

 שימל עםנדיקן אן און נעשאמע דער פון מידקײט דל דערפילט ביאל
 פילן צו אנגעהויבן זיך איך האב אן מאמענט יענעם פון הארצן. אין

 פרעמדע מלט זײט, דער פץ עפעם זיך אף קוקן גענומען האב ערגער,
אויגן. פײנטלעכע

 זיך, פארײניקן מענטשן איטלעכן אין קלמאט אז געזען, האב איך
 פון נאר ניט קעגנזאצן צונױפגעפארט, שלעכט ארן םטארטשענדיק

 קאפריזע זײער א־ן—-געפיל, פון אויך נאר מאיםלם, און װערטער
 אבער איז ערגער נאך געדריקט. שװער פאזתדערם מיך האט שפיל

 זיך אין באמערקט איך האב שפיל דאםדאזיקע װאם דאם, געװען
 צ־ ביכער, צו און פרויען צו—זײטן אלע אין געצויגן האט מיך אלײן.

 האב אינערגעץ אבער םטולדענטן, פרײלעכע די צו און ארבעטער דל
 אהער״, ניט אהין, ״ניט געלעבט האב א,ץ צײט דער צול באװיזן נלט איך

 שטארקע אומזיכטבארע אן עמיצנס און דרײדל, א װי זיך, דרײענדיק
בײטש. אוםזיכטבארער אן מיט אונטערגעשמיסן מיך האט האנט

 אין געלײגט זיך האט שאפאטשניקאװ יאקאװ אז זיך, דערוװםט
 מיר האט דארטן נאר װערן, געװאר אים אװעק איך בין שפיטאל,

 פון טיכל, װניס א און ברילן אין מויל קרומען א מיט פרוי דיקע א
 אויערן, געקאכטע רויטע ארויסגעהאנגען זײנען עם װעלכן אונטער

געזאגט: טתקן
געשטארבן. —
 שװײגענדיקער א שטײ און אװעק ניט גײ איך אז זעענדיק, און

געטאן: געשרײ א האט א־ן געװארן בײז זי איז א.יר, אנטקעגן
נאך? װאס נל? —
געזאגט: און געװארן אינקאס אויך איך יין
נאר. א זײנט איר —
ארוים! אים טרײבט נלקאלאי, —

 ער דראטן, אזעלכע עפעס געװישט טיכל א מיט האט ניקאלאי
 איבערן דראט מיטן שמיץ א דערלאנגט מיר און געטאן פרײך א האט
ן5א ארויסגעטראגן הענט, די אין געטאן נעם א אים איך האב רוקן.
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 שפיטאל. פון גאניק פאם װאסער ל־זשע א אין ארײנגעזעצט אין גאס
ק. גאנ׳ן אנגענומען עם האט ער  אוים־ שטיל, װיילע א געזעםן תי

 אופגעשטעלט, זיך ער האט דערנאך אויגן, די מיר אף גלאצנדלק
זאגנדוק:

אײנער! ה־נט ד־ אי, —
 ן5א דארט זיך ציגעזעצט גארטן, דערזשאװינם אין אװעק בין אנך

 אפצוטאן פארלאנג שארפן א פילנדוק דענקמאל, דיכטערם באם באנק
 זיך זאל מענטשן אוילעם אן קעדײ זאך, מיעםע שלעבטע, א עפעם

 שלאגן. צו זײ רעכט דאם מיר געבן דערמנט א־ן טאן װארף א מלר אף
 פוםט, געװען גארטן אין איז טאג, יאנטעװדיקן אפן קוקנדיק ניט נאר
ם אין ת  װינט דער בלויז געזען, נ.יט נעפעש קײן זיך האט גארטן א

 מיט שװ־שענדיק בלעטער, טרוקענע דל טרײבנדיק געשמיסן, האט
לאםטערן. א פון םל־פ אפן אפוש אפגעקלעפטער אן

געדיכטער אלץ זיך האט בײנאשמאשעם תרכזיכטיק־בלאער דער
זיך האט געטש בראנזענער ריזיקער א גארטן, אובערן געשפרײט

 געטראנט: און אים אף געקוקט האב איך אויגן, מגינע פאר דערהויבן
 האט יאקארו, מענטש עלנטער אן װעלט דער אף געלעבט האט

 גע« א.יז און נעשאמע זיין פון קויעך גאנצן מיטן גאט געשמעטערט
 דעם אין געװײנטלעכן. א מיט טויט, געװײנטלעכן א מיט שטאהין

באלײדיקט. שטארק און געדריקט האט װאם אזוינס, עפעס געװען א:ז
געדארפט זיך האט ער פערע־אדעם; א איז ניקאלאי אבער —
פא׳ אין מ.יך נעמען און פאליצײ ר־פן אדער מ.יר, מיט שלאגן

ליצײ־צירקל.
 באם וױנקל זײן אין געזעסן איז ער תפצאװן, צ־ אװעק בין איך

רעקל. זײן געלאטעט און לעמפל קלײן א פאר טיש
געשטארבן. איז יאקאװ —

 װעלנדיק, נאדל, דער מיט האנט די אופגעהויבן האט אלטער דער
 געטאן מאך א בלויז אפער האט ער אופערצײלעמען, זיך קענטיק,

 ער האט פאדעם, דעם עפעם אן פארטשעפענדיק און האנט, דער מ.יט
ארײן. מאמען דער אין אויסגעעדלט שטול ז.יך

װארטשען: גענוםען ער האט דערנאך
 שוין א.יז מונעג נארישער אזא שטארבן, מור װעלן אלע אגעוו, —

 געװען איז דא און געשטארבן, ער אלז אט ברודער! יא, א־נדז. בא
 יענעם אין מארק. פון אראפ אויך ער איז קופערשמלד, א אײנער
 צונויפגע־ אים מ:ט גורקע האט מיך זשאנדארמען. די מ.יט ז,לנטיק
 די מיט פארמושט אביםל געװען געװען, מענטש קלוגער א §ירט.

 —זיך, בונטעװען סטודענטן די זאגט מען געהערט, האםט־ סטודענטן.
 ניט הויב איך מארונארקע, מײן צו מלר נײ מויבל, זײ נא, עמעס?

זען... צו אן
אינױוערםיטעכן. מײבזן גארק;. מ. .6



 פאדעם נזיטן נאדל די שמאטעם, זײנע איבערגעגעבן םלר האט ער
 אנגעהויפן אלײן ער האט הינטן, אף חענט די פארלײגנדיק און,

ב־רטשענדיק: און הוםטנדיק צימער, איפערן שפרייזן
 טײװל דער גיט פגיערל, א אוף פלאקערט דארט—דא דא,—דא —

 װעל איך שטאט! א־םגליקלעכע אן אומעט! אן װידער—אין בלאז א
שיפן. נאך גײען עס קאלזמאן פונדאנען, אנטלױפן

 פרענ א שארפן, דעם קראצנדיק און, געבליבן שטײן איז ער
נעטאן:
אױםנגעװען. שוין איך פין אומעטום מען? פארט וװהין אבער, —

אראפגעפארן. אלײן זיך בלויז און דװ־כגעפארן, אומעטום יא,
צ־געגעפן. ער האט אויםשפײענדיק,

 אנגע־ ניט גארנישט און געלעבט געלעבט, הינטישן א לעבן א—נול —
נעיםאמע... דער פאר ניט גיף, פארן ניט לעבט,

און טיר אם3 װינקל אין שטײענדיק ן,ר?וועג אנטשוױגן איז ער
צו צייגעגאנגען הארט ער איז דערנאך זיך, צוגעהארכט עפעם צו װי

טיש: פרעג פאם צוגעזעצט זיך און מיר
חאט אומזלםט מאקסימיטש, מײן п לעקםײ זאגן, דיר װעל א.יך —

דער ניט גאט, ניט גאט. אף אװעקגעפאטערט הארץ גרוים זײן יאקאװ
 זײ פון זיך װעל איך װאם דערפון, װערן פעםער ניט װעלן צאר

 אינקאש אלײן ז.יך אף זאלן מענטשן די אז דארף, מען נאר אפקערן,
 פין אלט עך, װאם! אט—לעבן שעדלעך זײער צו־שטערן זאלן װערן,

п שלעכט,—לינד3 אינגאנצן איך װער אלד3 פארשפעטיקט, איך. а» 
טרינקען... טײ שענק, אין קום אדאנק... צוגענײט? האםט דערי
 אינדער- זיך פלאנטערנדיק און שענק צום װעג אפן גײענדיק’

 גע־ און אקםל מײן אן אנגעכאפט קעםײדער זיך ער האט פינצטער,
מורמלט:

 געדילד, די פארלירן װעלן מענטשן די רײו*: מגינע געדענק —
 פאר־ צו אלץ אנהויפן װעלן און װערן אינקאם איז עס װען װעלן
 זײ נארישקײטן, זייערע §ון מאכן זײ װעלן 3שטוי און אש—ניכטן
אויסהאלטן... ניט ױעלן

 אנגעשטויםן זיך האפן מיר דערגאנגען: ניט מיר זײנען שענק ציים
 דעם—שאנד־הויז א פאלעגערט האפן װאם מאטראםן, מאכנע א אף

ארפעטער. אלאפוזאװם פארטײדיקט האפן הויז פ־ן טויער
 צלפרידן, געזאגט רופצאװ האט—געשלעגו א דא איז יאנטעװ יעדן

 פארטײדיקער די צװישן דערקענענדלק און פרילן, די אראפנעמענדיק
 אין ארנינגעמישט טײקעף זיך ער האט כאװײרים, זײנע הגיזל ונם5

אופמונטערנדיק: אולן העצנדיק געשלעג,
 די האק זשאפעס! דל ׳זײ שטיק פאפריק! פעםט, זיך האלט —

עכ־מא־א! פלאטקעם!
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 א פאר װאם מיט צוצוזען, געװען איז שפאםיק אץ עפעם מאדנע
 דער געארבעט האט עם פלינקײט א פאר װאם מיט א-ן היםפאילעם

שטןפנדיק אלטינקער, קלוגער ך זיך תרכ ר  טײך־ מאכנע דער ת
 דרערד צו זײ װארפנדיק און פויסטן זײערע אפשלאננדיק טאטראטן,

 בײזקײט, אן זיך מען האט געשלאגן אקםל. מיטן שטויס א דװץ־
 א קויכעס; פון איבערפלום און װאילערישקײט מאנמעם פרײלעך,

 טויער, צום צונויפגעשפארט זיך האט קערפערם הויפן טתקעלער
 ברע־ געקנאקט האבן עם פאברוק־ארבעטער, די אים צ־ צוקװעטשנדיק

געטראגן: זיך האגנן אויםרופן װאילערישע טער,
קאמאנדיר! פליכעו־אטן דעם קלאפט —

 לע- נלאטיק, און הויז פינם דאך אפן פארקליבן זיך האבן צוױיען
געזרנגען: בעדיק

מיר. זײנקן דױבער קײן נלט בלאטע, גאנאװלם. ניט
מיר■ כאפן פלשלעך שלפער-יאטן, זללנען מלר

 געפננ־לט האבן פלנצטער דער אין געפײפט, האט פאלוצואנט א
 פ־ן און בלאטע, די געכלױפעט האט פים די א־נטער קנעפ, טעשענע

געהילכט: האט ראך
—פעלד טרוקן ברײטן אלבעי נעצן פארװארפן מיר

העלר... א סױכערל א ון6 ש»אלן שפײכלער■ אלבער

ניט... מען שלאגט געפאלענעם א גענולג! —
שטארקער! האלט באקנבײן דעם זײדינקע, —

 םאנים פינף, מאן א נאך אין מ:ך תבצאװן, מען האט דערנאך
 אײנגעשטילטע די א־ן צירקל, אין אװעקגעפירט אײגענע, אדער

 א מיט באנלײט אונדז האט נאכט הארבםטיקער דער פון פינצטערניש
לידל: לעבעדיק

—העכט, פערצלק האבן מלר נעכאפט עך,
שלעכט... נלט ג$ר נײען פעלצלעך אף

 מיט האט—איז װאלגע דער אף פאלק ־ואיל א פאר װאם —
װ, גערעט היםפאילעם  שפגי־■ און נאז די װגילע אלע שנײצנדיק תבצא

אײנגערוימט: מיר דערביי אןן ענדיק,
 װאס צ,י אנטלויף—און מינוט א צו קלײב פים! שטעל—ת —

צירקל? אין קרוכן זאלםטו
 זיך האבן מאטראם לאנגער א עפעם נאך מיר נאך באלד אולן איך

 א איבער פלויט, אײן אובער זיך איבערגעכאפט געסל, אין געטאן לאז א
 באגעגנט ניט מער שוין איך האב אן נאכט יענער פון—און צװײטן

תבצאװן. ניקיטע קלוגן הארצלקן, דעם
ם ת  םטודענ׳ די אנגעהויבן זיך האבן עם פ,לםט. געװארן איז מיר א

 ׳ארשטענדלעך5אומ געװען מיר איז דעם פון זין דער אומרוען, טישע
 הו־הא, פרײלעכן א זיך פאר געזען האב איך קלאר. ניט—מאטיװן די

אז געטראכט, זיך חאב איך און דראמע, קײן דערין פילנדיק ניט
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 די אפילע קעדאי איז אעיװערםיטעט אין שטודירן פון גליק צלליבן
פאר־ לעמאשל מיר װאלט מען װען איבערטראגן. צו אינוים גרעסטע
נעלײגט:

 אפן ז־נטיק אלע דלר מ.יר װעלן דערפאר אבער זיך, לערן גיי, —
 אננע־ געװים אץ־ װאלט—שטעקנס! טלט שלאגן פלאץ ניקאלאיעװער

באדינגונג. דידאזיקע נ־מען
 האב בײגל־בעקערײ, םעטיאנאװם אין ארײנגעק־מען בין איך װען

 א־ניװער־ צום גײן ז.יך קלײבן בייגל־בעקער די אז דעררװסט, זלך איך
םטח־ענטן: די שלאגן פיטעט
 מלט גערעט זײ האבן—שלאגן! זײ מיר װעלן געװיכטן מיט —

בײזקײט. פרײלעכער א
אנ איך  פלולצלונג נאר זײ, מלט זלדלען א*ן קר.יגן אנגעהויבן זיך ה

 כײשעק, קײן האב איך ניט אז דערפילט, שרעק מיט קימאט איך האב
םט־דענטן. די פארטײדיקן צ,י װערטער קײן האב איך נלט

צוקאלעטשעטער, א װי קעלער, פ־ן אװעק בין איך געדענק, איך
הארצן. אין איטעט אפטױטנדלקן א־טבאזלגבארן, אן עפעש סיט

 שלײדערנדיק קאבאן, פ־ן ברעג אפן געזעםן אלך בין באנאכט
 בלויז געארבעט האט קאפ דער אין װאםער, שװארצן אין שטײנער

א־פהער: אן זײ איפערכאזערנדיק ווערטער, פיר מיט
טאן? איך זאל װאם —
 פלעג פידל, אפן שפילן לערנען אנגעהױבן זיך איך האב אומעט פון

 נאכט־װעכטער דעם בא,ימתיקנדיק טאגאזין, אלן רלמפלען באנאכט
 אנגעהויפן עם האב א־ן געהאט ליפ אלך האב מ,יזלק טגיז. דל און

 טעאטער־ פון פידלער א לערער, מגין■ אבער כײשעק, גרױש מיט לערנען
 ארוים־ גראד בין אלך װען לעקציע, דער בײם אײנמאל, האט ארקעםטער,

 פ־ן שופלאד ניטפארשלאםענעם דעם געעפנט געשעפט, פ*ן געגאנגען
 װי געטרא§ן, אלם אלך האפ צולרלק, ארײנקומענדיק און, קאםע דער

 דערזען מיך האט ער װען געלט. מלט קעשענעס זײנע אן פאקט ער
 זיין א.ינטערגעשטעלט האלדז, דעם אויםגעצויגן ער האט טיר, אין

געזאגט: שטיל א־ן פאנים געגאלטן איבערדריםיקן,
שלאגו נו, —

Т ׳

 זיך האבן אויגן פארבלאזע זגינע פ־ן געציטערט, האבן זיינע ללפן די
טרערן. אײליקע גרויסע מאדנע אזרינע עפעם געקייקלט

 זאל אלך קעדײ פלדלער. דעפ טאן זעץ א נעװאלט זיך האט מיר
 אונטער־ ערד, דער אף אװעקגעזעצט זיך איך האב טאן, ניט אבער דאם

 ארײנלײגן געהײםן אים האב איין זיך אןזנטער פויםטן דל לײגנדיק
 קעשענעם די אויםגעלײדיקט האט ;יר קאםע. אין צורלק געלט דאם
 גײ־ אגן אפגעשטעלט, זלך ער האט רא נאר טװ־, צים אװעק איז א־ן

קאל: שרעקלײכן און חויבן אידיאטיש אן מלט זאנט
רובל! צען גיב —
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 איך האב שפזלן לערנען גאר געגעבן, אים איך האב געלט דאם
איפגעהערט.

 דעמ זעלפםטמארד. יאגײן צ• יאשלאםן איך האפ דעקאבר אין
 באשרײבן געפרװוט איך האב מײנעם באשללם דעמדאזלקן §ון םאטיװ

 האט דאם לעבן״. מאקארס אין געשעעניש ״א דערצײלונג: דער אין
 אומגעלומ* ארױם איז דערצײלעג די—אױננעגעבן ניט אבער מ:ר ז:ך

 עמעס. אינערלעינער דער געפעלט איר אין האט עם און ג־ט, ניט פערט,
 טאקע—זיך הלכט מיר װי—צורעבענען מען דארף מאילעם אירע צי

 פאקטן די עמעס. דערדאזיקער לאכלוטן דארט פעלט עס װאם דאם,
 גע־ מ.יר פון ניט װי עפעס איז יאלוינט־נג ד: נאר עמעםדלקע, זגינען

ט,  מען אױב מיר. װעגן ניט איז געשיפטע גאנצע די און מאנ
 און איז—דערצײל־נג דער פון װערט ליטערארושן װעגן רײדן ניט זאל
 װאלט איך װי פ־נקט—אנגענעמעם, עפעם מיר פאר פאראן א.יר

אריבערגעשפרגיזט. אלײן זיך איבער

 רעװאל־ א באראבאנשטשלק א פא טארק אפן געקויפט האב אזך
 זיך אויםגעשאםן דזאב א*ן קוילן פװ־ ט:ט אנגעלאדענעם אן װער,

 אפער האב כ׳ חארצן, אין טרעפן צל בעדײע חאבנדוק פר־םט, אץ
 שוין א:ך האב ארלם כוידעש א אין א־ן ל־נגען, דל דולרכגעלעכערט נאר

 געארבעט װידער גאר, ביז נאריש זיך פילנד.יק פארשעמטש־, א זײער
יעקערײ. דער אין

 פ־ן אינאװנט ארײנקוםענדיק טארט, ענדע לאנג. ניט—אבער
 צימער פארקױפערנם דער אין דערזען א:ך האי קראם, אין בעקערײ

 רױכענענ־ פענצטער, נעבן שט,יל א אף געזעםן איז ער יאכאל. דעם
 די צו א־פמערקזאם ציק־קנדיק א,לן פאפלראם גראפן א פארטראכט ־יק

רויך. װאלקנס
 יאגריסנ- ניט געטאן, פרעג א ער האט—צײט? האט א:ר —

מיך. דיק
מינייט. צװאנציק אף —
שםייעםן. לאמור זיך, זעצט —

פלן קאזאקין א אין אײנגענײט ענג געװען טאמלד, װי איז, ער
ט ירוםט ירײטער זי_ין איבער לעדער, ענגלשע א זײן צעלײגט זוך ־

 כערשטל א טארטשעט שטערן פאראקשנטן אלבערן בארד, פלאנדע
 פויערישע שװערע—פים די אף האר, הארטע געשארענע, קורץ דן5

דזעגעכץ. פין רויעך שארפער א זעצט עס װעלכע פון שטיװל,
 װאלט איר—הויך ניט איץ ר־יק אנגעהויבן ער האט—יא! נ,ל —
 דארף אין װאין איך מיר? ציי פארן צו געחאט כײשעק עפשער

װאלגע, דער מיט אראפ װיארםט פערציק א,־ן פינף קראםנאװידאוו,
װעט־ דאם ־אנדלען, העלפן ם:ר װעט איר קראם, א דארט האב איך
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אב איך אפגעמען, ניט צײט םאך קײן אײך בא  כ׳װעל ביבער, ג־טײ ־
׳ מאםקלם? אלר זײט—זיךי לערנען העלפן אײך

א. — ־!־י
 פרעגט האפן, קורבאטאװם צײ אינדערפרי זעקם פרײטיק קומט —

 פאנ־ װאםילי איז באלעבאס דער קראםנאװידאװ, §ון לאדקע דער אף
 צום דערזען. אײך װעלי און דארט זײן שױן ומג־יי איך אגעװ, קאװ.

װידערזען!
האנט, ברײטע זגין מיר אויםגעשטרעקט אופגעשטעלט/ זיך האט ער

 שװערי א פוזעם פון ארויםגעשלעפט ער האט צװײטער דער מלט און
געזאגט: און זײגער זילבערנעם

 איז נאמען מײן—יא מינוט! זעקם אין אפגערעט האפן מיר —
אזוי. ראמאם.—פאמלליע די און אנטאנאו־ו/ טיכאילא

 טראעדלק טריט, פעםטע מלט זיך, אןמק־קנדיק ניט אװעק איז ער
קערפער. גוװרעדיק־געגאםענעם שװערן דעם לײכט

 קראם־ קײן שלף מיטן אװעקגעפארן איך בין ארולם טעג צװײ אין
тг ־ד־נאװידאװ.

 װא« כזו־טנעם איפערן פונויבן, געלאזן. װאם נאר האט װאלגע די
 שיפל דאם קריעס, ברעקלדיקע גראע זיך װיגנדיק זלך, ציען םער,
 סקריפענדיק, ן,נדאר יל אן זיך רײפן קריעם די און אריבער, זײ יאגט

 שטיפט עם קרלסטאלן. שארפע אין קלעפ די פולן זיך ברעקלענדיק
 בלענדנדיק ברעג, צ־ם כװאליעס די טרײבנדיק ״לאנד־װינט׳/ דער

 שטראלן העל־־װײםע בינטלען מיט זיך אפשפיגלענדיק זון, די גלאנצט
 שװער שיף, דאם קריעם. די פון קאנטן בלאלעך־גלעזערנע די פולן

 באם—זעגל אינטערן גײט קאםטנס, און זעק פעסער, מיט אנגעלאדן
 אין אנגעטאן, פראנטיש פאנקאװ, פויער ױננער דער שטײט שטײער

ט דער אף אויםגענײט שעפסן־פעל, געגארבטער א פון רעקל א ס ת  מיט ב
שנורן. פארשײדנפארביקע

 שרוייגע« א איז ער קאלטע, אויגן די ת.יקער, א איז פאנים זיין
 שטײט, שיף פון שפיץ באם פויער. א צו ענלעך װײניק און דיקער

 א מיט קוקושקין פאראבאק פאנקאװם פלם, דל פאנאנדערגעשפרײט
 צוריםענעם א אין פויערל אפגעלאזענער אן איז ער הענט. די אין באגער
 גאלעכשן צעקנײטשן א מלט שטריק, א מיט אינטערגעגארטלט פעלץ,
 בײלן. און צײכנס בלאע מיט באדעקט איז פאנים זײן קאפ, אפן היטל
 זיך זידלט און קריעם די פאנאנדער ער טרײבט באגער לאננן מיטן

פאראכטונג: מיט מאיםע בעשאם
קריכםטו... וװהין אנאזײט... —

 רעט ער ראמאסן, לעבן קאםטנם, די אף זעגל אזנטערן זיץ איך
שטיל: מיר צו

 די־ רייכעי די—דערהויפט ליב, ניט מיך האבן פויערים די —
זיך. אף דערשפירן ציי אויםקומען אויך װעט אומפרײנטשאפט דאזיקע
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 ון6 בארט איבערען קװער באגער דעם אװעקגעלײגט האט קולקושקין
 װענדנדיק היםפ&ילעם, מיט געזאנט האט און פים, זײנע אונטער שיף

פאנים: צעבזאזיקטן זיין אונדז צו
ליב... ניט גאלעך דער דיך האט אנטאניטש, הויפט, דער —
פאנקאװ. מאםקים איז— ריכטיק איז דאם —
האלדז! אין בײן א װי ביםטו הונט, געשטופלטן דעם אים, פאר —
 הער—האבן אויך איר װעט—פרײנט גוטע אויך אבער האב איך —

קאל. כאכאלס דעם איך
 װיגן ברעג אפן שװאך. נאך װארעמט מארט־זון די ק«לט. ס׳אוז

 אין וװ ניט וװ בוימער, נאקעטע די פץ צװניגן טונקעלע די זיך
 •8ס שטיקער ווי שנײ, דער ליגט קו־םטעס די אונטער און שפאלטן

 שאף םטאדע א װי פונקט קריעס,—טײך איבערן אומעטום טעט.
שלאף. אין װי זיך, פיל איך פיטערן. זיך ןואלט

פילאזאפירט. א־ן טאבאק מלט לולקע די אן שטאפט קוקושקין
 פונדעםטװעגן ניט, ביסטו װײב קײן נאלעך דעם זאגן לאמיר —

 עס װי באשעפעניש, יעדער ליפן צו מעכױעװ אטט זײן לויט ער איז
םפארים. די אין געשריבן שטײט
 שמײכ• ראמאס, פרעגט—צעמאזיקט? דיך דאם האט װער —

לענדיק.
 זאגט—גאנאוױם, זיכער, פארשוינען, אומבאוװסטע עפעס אט, —

:שטאלץ מיט און קוקושקין, פאר^כטתג טיט
 איז דאם—געשלאגן, ארטעלער:סטן אײנמאל האבן מיך נײן, —
 לעבן בין איך װי באנרגי&ן, ניט אפילע קען איך געװען. עפעם טאקע

נעבליבן.
פאנקאװ. פרעגט—געשלאגן? זײ האבן פארװאם —
ארטעלעריםטן? די אדער נעכטן? —
נעכטן? נו —
 איז פאלק א שלאגט? מען פארװאם פארשטײן, דען מען קען —

 הערנער! די מיט ער שטויםט טײקעף—עפעם נאר באק, א װי א־גדז בא
שלעגערײ! דאם פאך, א זײערן פאר עס האלטן זײ

דיך, מען שלאגט צונג דגין צוליב—ראמאס, זאגט—מײן איך —
רײדן... אין אפגעהיט ניט ביסט דו

כאראקטער, נײגעריקן א מיט מענטש א פין איך זײן! קאן עם —
 איך אז סימכע, א איז מיר פאר פרעגן. צו אלץ װענן טעװע א האב ב׳

נײס. שטיקל « עפעם הער
 קריע, א אן אנגעשטויסן שטארק זיך האט שיף פון שפיץ דער

 א זיך האט קוקושקין בארט, אן געטאן שאר « בײז זיך האט עפעם
אפ א און געטאן, שאקל  געזאגט האט פאנקאװ ב«גער, דעם געטאן י

פארוװרף: א םיט
ארבעט! דנין טו סטעפאן, דו, —
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ט—פאנאנדער! ניט םלך רײד ד־ א־ן — מ ת אפשטױשנ־ קוקושקין ב
 מײן אויםפירן אל צײט אײגענער דער אלן ניט קען איך—קריעם. די דלק

דיר... מיט שמועםן אי ארבעט,
מיר. צו זאגט ראמאם אןן בײזקײט, אן דװ־ך זלך װערטלען זײ
 דך נאר אוקראינע, אין א־נדז בא װי ערגער, דא אלז ערד די —

פאלק. פעלק א זײער בעםערע. דא זײנען מענטשן
 זײן געפעלט מיר אלם. גלויב און אופמערקזאם צי זיך חער איך
 אז זיך, פללט עם װאגיקע. אין פאשעטע רײד, גלײכע זײנע רױקייט,

ט און אםאך װײס םענטש דערדאזלקער א  פאר מאם אײגענע זײן ־
 טלך פרעגט ער װאם דאם, מלר א.יז אנגענעם באזונדערם מענטשן.

 זײן אף אנדערער יעדער געשאםן? זיך האב איך װאס צוללב—ניט
 געװארן דערעםן אזוי ארז מלר און געפרעגט, לאנג שוין װאלט ארט

 רועך דער ענטפערן. צו שװער אויך ם׳איז און פראגע, דידאזוקע
 װאלט כאכאל דעם טויטן. זיך באשלאםן האב אלך פארװאם װײם,

 טיר זיך װילט אגעװ, נאריש. און לאנג געענטפערט זיכער איך
 אזוי גוט, אזו־י אלז װאלגע דער אף—דעם, אן דערמאנען ניט ביכלאל

ליכטלק. פרײ,
 ד?ור צוגאסן ברײט זיך האט לינקם ברעג, מיטן שװימט שיף דאם

 זגיט. פלאכער דער פון ברעג זאםדלקן דעם אין אריינדרינגענדיק טײך,
 דך װיגנדיק א־ן פארגלםנדיק װאםער, דאם צו קומט עם װי זעםט, ת

 ערד־ און גריבער דל אלבער אנטקענן אים און קלםטעס, ברענלקע
 פרילינג־ שטראמען ליכטיקע די גערויש מלט זרך קײקלען שפאלטן
 פינקלען פרללינג־קראען געלשנאבלדיקע די שמײכלט, ז־ן דל װאםערן.

 פעדערן, זײערע פון שטאל שװארצן מלטן שטראלן אלרע אין
 זוניקער דער אף נעםטן. זײערע בױענדלק פארהאװעט, קראקען זײ

 העל־־גרין א זון דער אנטקעגן ערד דער פון אפער רירנדיק זלך ר,יקט זײט
 א—נעשאמע דער אף אבער קאלט, איז גוף דעם גראז. בערשטעלע

, שפזילע ד ײ ־ ו  פוך שפראצונגען צארטע ארוים אויך שפראצן עם און פ
ערד. דער אף פרילינגס־צײט הײמלעך אזוי ם׳אלז האפענ־נגען. ליכטיקע
 א אף קראסנאװידאװ; צו דערפארן מלר זגינען טאג האלבן ארולם

 קלויםטער,. בלויקעפיקער דער שטײט בארג מעשופועדיקן שטארק הויכן
ג,יטע, צארג פון ברעג פאם אנדערן הינטערן אײנס אװעק זלך ציען אים פון

נאלדענע און שינדלען געלע די מיט בלאנקענדלק הײזער, פעסטע
שײן. און פאשעט דעכער. דל פזן שטרוי־דעקי־נגען

רכ- דארף, דעמדאזיקן פון אננעקװאלן איך האב אײנמאל ניט ת
דאמפערם. דך אף אלם פארבגי פאינדיק
 דאם אויסלאדן אנגעהויבן קוקושקינען מלט צוזאמען האב איך װען

 געזאגט: זעק, די םלר דערלאנגענדיק ראמאס, האט שיפל,
אירי האט קויעך אבער —

געפרענט: ער האט ׳מ.יר אף קוקנדיק ניט אין,
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װײ? ניט טוט בר־םט די א־ן —
ניט. האר א —

 האט ער אזוי װי אײדלקײט, דער פיץ גערירט זײער געװען פין איך
 דל אז געװאלט, ניט אלך האב באזונדערם—פראגע, די געשטעלט מלר

זעליםטמארד. גיאגײן צל פרװו מי_ין װעגן דערװיםן זלך זאלן פויערים
 —מאם, דער איבער נאך זאגן, מען קען—דא זײנען קױכעם —

 מאן? יי־נגער ג־בערנלע, װאםער פיץ—קוקנשקלן, געפלױדערט האט
 אןן װאםער־זופער. צ,לנעמענלש מלטן אײך ר־פט מען :לזשנעגאראדער?

 אױך איז דאם—*( פליען״ מעװעם דל פ־נװאנען אכט, גלי ״זע,—נאך
געװארן. געזאגט אײך װעגן

 צרוישן לײם, צײװײקטע איבער פלרט װעג דער וװ אראפ, בארג
 אולן גליטשנדיק האט זילבער-גלאנץ, טימ פלבקלען װאם קװעלכלעך,
 אויםגע־ לאנגער, א טרלט ברײטע מלט געשפרײזט זלך שאקלענדיק

 מלט הויזן, מיט העמד אײן אין בארװעםער, א פויער, טרלקנטער
האר. רויטלעכע הלטל געדיכטע א א־ן יארד געגרײזלטער א

פרײנטלעך: און הויך געזאגט ער האט ברעג, צום צוקומענדיק
יארעכהאבא! —
 צװײטן, א דראנג, גראפן א אופגעהױבן אתנזגעקוקט, זיך האט ער

ארט אפן עקן דל כזלט זײ אװעקגעלײגט  ארגינשפרינגענדיק און, י
געטאן: קאבזאנדעװע א ער האט שלפל, אין לײכט

 זײ דרענגער, דל פון עקן דל אין פים דל בזיט אײן זלך שפאר —
 יןזנגערמאן, פעםלעך. דל נעם א,ץ דארט, פ־ן אראפגליטשן נלט זיך זאלן
העלף. אחער, קום

 זײן אף שטארק. זײער קענטיק, און, פילד־שוין געװען איז ער
 געלויכטן שטרענג חאבן נאז גרויםער גלניכער דער מלט פאנלם ־ויטן

אויגן. בלוילעכע פאר א
ראבזאם. געזאנט האט—איזאט צוקילן, זיך װעםט —
נלט. מוירע קײן האב—אלך? —

 אלזאט ברעג, צים נאפט מיט פעםל א ארויםגעקײקלט האט טען
געפרעגט: און אויגן די מיט אפגעמאםטן מיך האט

פריקאזשטשיק? א —
פארגעלײגט. קוקושקין האט—אים מ.יט ראננל א זלך גלב —
צורע? די ציימאזיקט װידער שוין מען האט דלר א־ן —
זײ? מ.יט מאכן מען קאן װאם —
װעמען? מיט —
שלאגן... װאס—אט —

ч איבערזעצן: נלט זיך לאזט װאס װ^רטשפיל. א »( ай ״ררזץ- אף רעמעז א—מײ, אויך הײסט 

״Чай, примечай, отколе чайки летят“ סןר.זופער״.
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 געװענדעט זיך און אפזיפצנדיק, איזאט, געזאגט האט—п עך, —
אי איך אראפפארן. באלד װעלן פורן די—ראמאםן. צו  דערזען אײך ה

 אנטאנלטש,—ת געשוױםען. גלט זײט איר שװימט. איר װי פעװײטן,
נעבן. אכטונג שוין װעל איך גײ

 באצויגן זיך האט מענטש דערדאזיקער אז געװען, קאנטיק איז ם׳
 האגאם, באשלצעריש, אפילע זארגפעלטיק, אןן פרײנטלעך ראמאסן צ,י

צען. יאר א מיט אים פאר עלטער געװען איז ראמאם
הײמלע־ און רײנער א אין געזעסן איך פין ארולם שא האלבע א אין

 פארלארן ניט נאך האבן װענט זגינע הגיזל, ני_יעם א פון קאמער כער
 האט װײבל שארף־אױגיקע לעבעדיקע, א פאקליע. און פעך §ון רײעך דעם

 ביכער ארויםגענומען האט כאכאל דער מיטיק. צו טיש דעם געגרײט
אויװן. לעבן פאליצע אין זײ צו-שטעלט און טשעמאדאן פוץ

געזאגט. ער האט—בױדעם אפן איז צימער אײער —
 טאל דער דארף, פון טײל א זיך זעט גױדעם־פענצטער פין

 דעכער די ארוים קו־קן קוסטעם צװישן וװ הויז, אונדזער אנטקעגן
 אולן פעלדער, שװארצע און גערטנער—טאל הינטערן באד. דער §ון

 װאם ײאלד, פין קאם גנלאען צולם געצויגן זיך האבן בײנונגען װײכע
האריזאנט. אפן

פױער, בלאער א רײטנדיק געזעסן איז באד־דאך פון שארף אפן
זלך ער האט אנדערער דער מיט האק, א האנט אײן אין האלטנדיק

 װאגן א װאלגע. דער צר אראפ קוקנדיק שטערן, איבערן פארשטעלט
 האבן טײכלעך געראװעט, אנגעשטרענגט האט р א געםקריפעט, האט

אין אנגעטאן פויערטע, אלטע אן ארוים איז טויער א פון נערוישט.
זאנ א שארף זי האט טויער, צום זיך אױםדרײענדיק און, שװארצן,

נעטאן:
אײך! אף פעגירע א —

 דער מיט באשעפטיקט ערנסט געװען זײנען װאם יינגלעך, צװײ
 טײכל, א פון װעג דעם בלאטע אולן שטײנער מיט פארשטעלן צו ארבעט

 זי, און שטים, אלטערם דער דערהערנדיק אנטלאפן, האםטיק זגינען
 ארײנגעװארפן און אנגעשפיגן אים אף האט שפענדל, א אופהויבנדיק

 אין אנגעטאן געװען איז װאם פום, מיטן זי האט נאכדעם טײכל. אין
 פיניען קינדערשן גאנצן דעם געמאכט כארעװ שטיװל, פויערישן א

טײך. צום אראפ אװעק איז און
לעבן? דא דאס איך .ױעל װי

 איזאט, געזעםן טיש באם אלז אונטן םיטיק. צום גערופן האט מען
 עפעם האט און טראטן, רױטע די מיט פיס לאנגע זײנע אויםציענדיק

געװארן. אנטשװיגן ער איז םיך, דערזעענדיק נאר גערעט,
 רײד ראמאס געפרעגט אנגעברויגעזט האט—איז? װאם —

זוערטער.
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 מיר בלגיבט: אזדי—»קלאל געזאגט. אלץ װאם, ניטא שוין —
 רעװאל־■ א זיך בא האלט ת נעפן. אײצע אן עם, הײםט אלײן, זיך װעלן
 װעגן נלט מען קאן—בארינאװן פאר שטעקן. גראבן א אדער ױער,
 יתנערמאן, ת, צלנגער. װײבערשע האבן קוקושקין און ער רײדן, אלץ

כאפן? פיש ליב האסט
נײן־ - ”

 ארגא־ צול נױטװענדיקײט דער װעגן רײדן אנגעהױבן האט ראמאש
 זײ ארויסרײםן םעדער, פולן באלעפאטים קלײנע די פויערים. די ניזירן

 אויס־ אופמערקזאם אים האט איזאט—אופקױפער, די פון הענט די פון
געזאגט: און געהערט

פארמיעםן. לעבן דאם אינגאנצן דיר װעלן פאראזיטן די —
זען. מיר װעלן —
אזוי!—אװאדע —

געטראכט: און איזאטן אף געקולקט האב איך
 רער־ זײערע דאס שרײבן פויערים אזעלכע פין אט—געװים, —

זלאטאװראטםקי... א,ץ קאראנין צײלונגען
 עפעס צו זלך דערנעענטערן צו געלונגען מלר איז זשע שוין נלט

 פון םענטשן מיט צתאמען ארפעטן איך װעל איצט א־ן ערנסטעם,
מאיסים? עכטע

געזאגט: איזאט האט עםן נאכן
 אזױ ניט קומט גוטס צו, ניט זיך אײל אנטאנאװ, םיבאילע ת, —

צוגיין. געלאםן דארף מען גיך.
ארטראכט:5 געזאגט ראמאם האט אװעק, איז ער װען
 געלערנט, קנאפ—שאד א ערלעכער. אן מענטש, קלוגער א —

 אט אקשאנעםדיק. זיך לערנט ער—אבער לײענט. ער װאם קוים
דעם. אין צו טאקע אים העל§ט
ט ביז אי סכוי־ די פון פרײזן די פאנאנדערגעזאגט מיר ער האט נ

דערבײ: דערצײלנדיק קראם, אין רעם
 §ון קרעמער בײדע אנדערע די װי בללוקער, פארקויף איך —
 מיר ט־ט מען ניט. זײ שמעקט דאם אז זיך, פארשטײט דארף.

 װאין איך שלאגן. צו מיר זיך קלגיבט מען צולאכעם, אלערלײ אפ
 ון5 האנאע האב איך אדער זיך לוינט מיר װײל דערפאר, ניט דא

 אופטו, מין אזא איז דאם םיבעם. אנדערע צוליב—נאר האנדל, דעם
ניעקערײ... אײער זוי

מעשאער. דאם בין איך אז געזאגט, האב איך
«זוי? ניט—סײכל מענטשן די לערנען דאך מוז מען יא... נו, —
אומ« אינעװײניק זגינען מלר און י פארשפארט, געװען איז קראם דל

 אתמגע• אלמיצער אויך איז דרויסן אין א.לן לאמפ, א מיט געגאנגען
 אפטמאל און בלאטע דער אין ארזיכטיק5 טאפשענדיק גאנגען,
גאנעק. פ,ין טרעפ די אף קריכנדיק שװער
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 ארעמער דער אלז דאם ארום! גײט ער—הערט? איר—אט —
 װי פונקט שלעכטם, צוטאן ללב האט כאיע, בײזע א מינון, פויער,

 א מיט פארזלכטיק אלם מלט זײט קאקעטירן. צ,י—מײדל שײן א
ײקלאל... א,ץ װארט,

 לולקע, די פארויכערט ער האט צימער, אין זײענדיק שפעטער,
 פארזשמ־- און, אויװן צום פלײצע ברײטער דער מיט זלך אנגעשפארט

 ארײן. בארד אין זיך רויך שטראמעלע א געלאזט אױגן, דל רענדיק
 רײד, פאשעטע און קלארע אין װערטער די צונויפשטעלנדלק נעלאםן

 איך װי כאמערקט, לאנג שוין האט ער אז דעם, װעגן גערעט ער האט
יארן. י־נגע מגינע אומניציק אװעק פאטער
 א־ן, אקשן אן נאטיר, פון מענטש, פעיקער א זײנט אלר —

 אבער לערנען, זיך באדארפט איר קאװאנעם, גיטע מלט קענטוק,
 םעק־ א אײנער מענטשן. די פארשטעלן נלט זאל בוך דאם אז אזוי,

לערע ״יעדע געזאגט: ריכטיק זײער האט אלטלנקער, אן טאנט,
 גראב—שמערצלעכער, לערנען מענטשן די טענטשן״. דורכן קי־מט

אײן. שטארקער זיך קרנצט זײערע לערע די אבער—זײ יערנען
 געװען, באקאנט מיר זײנען װאם זאכן, װעגן ער האט גערעט

 פונם פארשטאנד דעם װעקן סען דארף קוידעמקאל אז דעם, װעגן
 אולפיאפן אלך פלעג װערטער פאקאנטע די אין אפילע אבער רארף.
זין. נגיעם א און טלפערן א עפעם

 צ־ם ללבע װעגן אםאך םטױ־ענטן די דארט פלוידערן אײך א2 —
 דאפ אומעגלעך. איז פאלק דאס ליבן דעם: אף זײ אלך זאג איז פאלק,
פאלק... צום ללבע די רוערטער, בלויז זגינען

 קוק« א פארשנדיק בארד, אין זיך צו געטאן שמײכל א תאט ןיר
 רײדנדיק צימער/ איבערן שפרײזן אנגעהויבן האט אין מלר אף געטאן

אײנדרינגלעך: איין פעםט װײטער
 ניט זיך מאכן זיך, אראפלאזן מאכן, פשארע פאטײט—ליבן —

 פרוי. א צו צוגײן מען באדארף דעם מיט זײן. מוייל זעענדיק״
 פגן אומװיםנהײט די באמערקן צו ניט מעגלעך איז דען צי—אבער
 אראפ־ פארשטאנד, זגין פון בלאנדזשענישן די מלט זײן מאםקים פאלק,

 רע־ כאיעשע זגין אלם זיין מויכל געמײנהײטן, זײנע אלע צז זיך לאזן
נײן? צלכע?
נײן־ —
א שוין! א.יר זעט אט, —  אלע זינגען א־ן לײענען דארט, אײך, י

 נ:ט װײט איר װעט נעקראםאװן מיט איר, װײםט נו, געקראסאװן.
 כאטש בתדער, ת, בײברענגען: מען דארף פויער דעם פארפארן!

ט אין בלםט דו תנ  לעבסט ת אבער מענטשל, שלעכט קײן נלט ג
 װערך זאל לעבן דיין אז אלפטאן, נ.יט נישט גאר קאנםט און שלעכט

 פארשטענדיקער עפשער שוין זארגט כאיע, א נעסער. לגיכטער,
און בעסער. אלײן זרך פארטײדלקט כאיע א ת, אײדער זיך, פאר
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 דער—פאנאנדערגעװאקםן, אלץ דאך זיך האט פויער, דעם דיר, פין
 גע־ אלץ זײנען דאם קײםארים, די געלערנטע, גײםטלעכע, דל אדל,

 לעבן זיך לערן נ־ פארשטאנען? האםטול זעםטל? פױערים, זועזענע
פאנים״. דעם פראשקען נלט דלך זאל מען אז אזוי,

 סאמא־ דעם שטעלן קעכן דער געהײפן און קלך אין אװעק אלז ער
 קי־—ביכער, זײנע באװײזן געגלמען מלר ער האט דערנאך און זו־אר,
לעפאק, לעקקר, הארטפול, לײעל, פאקל, װיםנשאפטלעכע: אלע טאט

 פיסארעװ,—רוםישע &ון אולן דארװין, םפענםער, מיל, טײלאר,
 גאנטשא־ פאלאדא״ ״פרענאט פושקין, טשערנישעװםקי, דאיראלובאוו,

נעקראםאװ. ראװם,
 װי פ־נקט לרבנלעך, האנט ברײטער זײן מלט געגלעט זל האט ער

געװארטשעט: רלרולנג מלט קלמאט האט אולן קעצעלעך,
 האט צענזיר די זעלטנהײט: א אלז דאם אט און בלכעו־! גוטע —

 דאס־ לײענט—מעלוכע א אלז דאם וויםן, אלר װילט פארברענט. דאם
בולך! דאזיקע
ליװיאסן״. ״דער בוך גאבבם דערלאנגט מיר האט ער
 פרײלעכער! לניכטער, אבער מעלוכע, װעגן אויך אל־ז—דאם אוץ —

מאקלאװעלי. פ־ן קײםער״ ״דער געװען איז בוך פרײלעכע דאס
א פ,ץ זון א איז ער זלן־: װעגן דערצײלט קורץ ער האט טײ באם

 באן דער בא רעדער־שמידער א געװען אלז און שמידט טשערניגאװער
 רעװאלל־ מלט דארט באקאנט זלך האט קיעוו, סטאנצלע דער אף

 זעלגיסטבללד־נג, פאר ארפעטער פרן קרײזל א געגרינדעט ציאנערן,
 אין אפגעזעםן צװײ יאר א איז ער און ארעםטירט אלם מען יהאט

 יאקול־ אין יאר צען אף פארשיקט אלם םען האט דערנאך אץ טורמע,
געגנט. טער

 אלנם יאקולטן, די טלט דארט געלעבט אלך האב אנפאנגם —
 אלדע צ' װינטער, רער אום. שוין קום איך—געמײנט האב כ׳ א,ללום,
 פאר־ מענטשן באם אז אזעלכער, א.יר, װײםט דארט אלז רייבעם,
 זאך. איבערלקע אן פארשטאנד דער דא אלז אגעוו, מארך. דער פרלרט

 זײ תםישער, א ארוים שטעקט דארט א־ן דא :אלך זע דערנאך
 זײ זײנען פונדעםטװעגן נאר אנגעפיקעװעט, געדיכט נלט דא זײנען

 מיט זײ מען באזארגט—זױן אומעטלק נלט זאל עם קעדײ און דא!
 װלא־ םט־דענט א געװען געװען.- דארט זגינען מענטשן װאילע נײע.

 האב אלך צוריקגעקערט. אויך איצט זיך האט ער קאראלענקא, דימיר
 ;ים פאנאנדערגעגאנגען. זלך מען אלז דערנאך געלעבט, גוט אים מלט
 אײנער ענלעך זאכן אםאך אץ זײנען מלר אז ארויםגעװיזן, זיך האט
 פרײנטשאפט די זיך קלעפט פאר גלניכער א בא און צװײטן, צרים
 איז װאם מענטש, פאראקשנטער ערנסטער, אן איז ער אבער ניט.

אלז דאם געמאלט, איקאגעס אפללע האט ער ארבעט. יעדער צ,ל פעיק
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 זשװי״ אין גוט ער שרײפט מען, זאגט איצט, געװען. געפעלן ניט מיר
נאלן

קענ• געשמועםט, ער האט נאכט, דער אין טיף ב.יז צגיט, לאנגע א
 צום זיך. לעבן אװעקצושטעלן פעםט נלײך מיך קאװאנע דער מיט טיק,

 נאך מענטשן. א מיט גוט ערנםט אזוי געװען מיר איז מאל ערשטן
 שטארק אלײן זיך צ־ באצלוע מײן איז זעלבםטמארד פון פרװו דעם

 איך און עמיצן קעגן שולדיק נישטיק, געפילט זיך האב איך געפאלן,
 אוים, װגיזט עס װי דאם, האט ראמאם לעבן. צי געשעמט זלך האב

 —לעבן זי_ין מיר פאר עפענענדיק פאשעט מענטשלעך, א־ן פארשטאנען
טאג. אומפארגעםלעכער אן אויםגעגלײכט. מלך ער האט

 אין מלטלק־טפילע דער נאך קראם די געעפנט מיר האבן זונטיק
ם זיך האבן טײקעף און קלױפטער, ת  אננעהױבן גאנעק אולנדזער א

 א בארינאװ, מאטװײ געקומען איז ערשטער דער פויערים. זאמלען
 ארן הענט מאלפעשע לאנגע מיט מענטש צושויפערטער שמוצלקער,

אויגן. װײבערשע שײנע, זײנע פון בליק צעשטרײטן א מיט
 בא• געטאן פרעג א ער האט—שטאט? אין זלך הערט װאם —

 נע« געשרײ א טשיװע, קײן דערװארטנדיק נישט א־ן, א־נדז גריםנדיק
קוקושקינען. אנקוסענדיקן צום טאן

האן. א אופגעפרעםן װידער שוין דיאבן קעץ דגינע םטעפאן, —
אװעק- איז גובערנאטאר דער אז דערצײלט, ער האט טײקעף א־ן
 מען זײן, מישטאדל זיך קײםער צ־ם פעטערב־רג קײן קאזאן פץ געפארן

 האט ער טװ־קעםטאן. איץ קאװקאז קי_ין ארױםשיקן טאטערן אלע זאל
גובערנאטאר: דעם געלויבט

אײםעק... זײן פארשטײט כאכעם! א —
ק האט— אויסגעטראכט אלײן אלץ דאם האםט ת — _ א׳ תי  נ

ראמאם. טערקט
װען? איך? —
ניט... װײם איך —
 גע״ בארינאװ חאט—מענטשן, די דאם גלויפםט ת װײניק װי —

 איך און—קאפ: מיטן צ,ישאקלענדיק באדויערנדיק פארוװרף, מיט זאגט
געװאינען. זיך מען דארף קאװקאז צו טאטערן. די אף ראבמאנעם האב

 צע* א אין אנגעטאן מענטשל, אויםגעדארטער קלײנער, א אלטער, אן
 צוגעקומען. פארזיכטיק איז מאם, זגין ־אף ניט קאמזאלקע, פליקטער

 אין ליפן די צוציענדיק פאנים, גראען זײן פארקרלמט האט קראמף א
 גע- קעסײדער האט אויג לינקע שארפע, דאם שמײכל. קרענקלעכן א

 גראע צ־האקטע דל געצופט נערװעז האט אים איבער און פינטלט,
ברעם.
 —געזאגט, שפאטיש בארינאװ האט—מיגונען! פאר דערערכערעץ —

געגאנװעט? נאכט הײנטיקע האםטו װאם
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מי־ געענטפערט טענאר קלינגענדיקן א מ:ט האט—געלט, דײן —
ראמאםן. פאר היטל דאם אראפנעמענדיק טן,

 אונדזער און הויז אעדזער פ.-ן באלעבאם דער ארוים איז הויף פון
 אין האלדז, א§ן טיכל רויטן א מיט מארלנארקע א אין פאנקאװ שאכן

 לײצע. א װי לאנגע א ברוםט, אפן קײטל זילבערנע א מיט און קאלאשן
בליקל בײזן א מיט בזרגדבען אפגעמאסטן האט ער

 װעל גארטן, אין מיר צ,י קריכן װעםט שעד, אלטער ת, אויב —
פים... די איפער פלאקן א מיט—דיר איך

 האט—שמועם, געװײנטלעכער רער אן שוין זיך הויבט עם —
 —מען לעבט װי—צ־געגעבן: אפזיפצנדיק, א־ן, מיגון, באמערקט ר,ײק
שלאגן? ניט אויב

 גע־ װײטער האט ער א־ן זידלען, אנגעהויבן אים האט פאנקאװ
זאגט:

Т

יאר... פערצ:ק אולן זעקם אינגאנצן איך? בין אלטער אן פאר װאס —
 האט— פו־פציק און דרײ געװען אלט י.יםט:ל צ־ פײםעך צ־ א,ץ —

 צו פופציק! און דרײ—געזאגט אלײן האסט—אויםגעשריען, בארינאװ
לײגםטו? װאם

 און םוםלאװ*( זאקן בערדיקער םאלידער, דער צ־געקומען ט׳איז
 כא־ דער צען. מאן א פארזאמלט זיך האבן אזוי—אנזאט פישער דער
 לולקע די רױכערנדיק קראם, פ*ן טיר באם גאנעק, אפן געזעםן איז כאל
 צעזעצט זיך האבן זײ פויערום, די פץ געשפרעך דעם צװוערנדיק און
זניטן. בײד-ע פון בענקלעך, די אף איץ גאנעק פון טרעפלעך די אף

 פין בלאען אלבערן בונטער, א קאלטער, א געװען איז טאג דער
 װאלקנם, געטראנן האםט:ק זןך האבן הימל תרכגעפרארענעם װינטער

 אין א־ן טניכלעך די אלן געבאדן זיך האבן שאטן א־ן ליכט פון פלעקן
 צערטלענדיק דא שײן, העלן א מיט אויגן די בלענדנדיק דא לוזשעם, די

 פונקט האבן מײדלעך פארפוצטע װײכקײט. סאמעטענער א םיט בליק דעם
 געשפרגיזט האפן װאלגע, דער צ,ל גאם, אראפ געשװעבט פאװעס, װי

 מע־ די ארויםשטעלנדיק א־ן קלײדער די איפהויבנדוק לוזשעם, איבער
שיך. שונעדיקע

 םא« פלײצעס, די אף װענדקעם לאנגע די מ:ט געלאפן זײנען יינגלעך
ם אנקיקנדיק פארבײ ארובער זײנען פויערום לידע ת עין גרופע די ק  נ

פילץ-היט. און היטלען די הויבנדיק שט־ם א־ן קראם, אונדזער
שמועםט גוטטוטיק זיך האבן קוקושקין א.לן מיגון  מעקויעך תרכגע

םויכער א שטארקעו־: שלאגט עם װער—פראגע או־מקלארער דער
 האט םיגון םויכער, א אז דערװיזן, האט קוק־שקין פארעץ? א אדער

 מענא־ האט טענערל קלינגענדיק זגין אין פארעץ, דעם פארטײדיקט
רײד. ניטגלאטע קוקושקונם געװען צײעך

 צרפלאנטערט מלסטאמע זײ ה$ב *ון פויערלם דל פרן פאמלללעס דל שלעכט געדעבק אלך *(
פארדרײט. ארער
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גע• פאפע פלנגאראװם הער דעם האט באנאפארטע נאפאלעאן —
 טאן כאפ א אפטמאל פלעגט פלנגעראװ הער דער און באח־, פארן רלםן

 פאנאנדערנעמען פלעגט קארק, באם פעלצלעך, דל פאר פויערים פאר א
 בײדע פארטיק!—שטערנם דל טלט זײ טאן זעץ א א־ן הענטלעך זיינע

ארט. אן אף ליגן ילײבן
מאם־ ק־ק־שק.ין האט—ללגן! בלגיבן מען קאן—אויפןי אזא אף —

 טער םוייער א עסט אפער דערפאר נו,—צ־געגעבן: נאר געװען, קים
פארעץ... פארן

 אנגעזע־ דער ז.יך האט גאנעק, פון טרעפל אױפערשטן אפן זיצנדיק
געקלאגט: םוסלאװ ענער

 פעםט ניט איצט זלך האלט אנטאניט״ט, מיכאילא פייער, דער —
 גע־ נלט מען האט פריצים, די געװען זײנען עם בעשאם ערד! דער אף

 זײן געמוזט האט אלטלעכער אריין, װעלט דער אין םטאם לעבן לאזט
ארבעט... אן צו צוגעפעםטלקט

 לײב־אײגנ־ אגינפלרן װידער זאל מען בלטע, א אן דאן גלב נו, —
 שװײנ־ אים אף האט ראטאס אפגעענטפערט. איזאט אלם האט—טום,
 פי־ן פארענטש אן לולקע דל אויםקלאפן אנגעהויבן אוץ געטאן ק־ק א דיק

גאנעק.
א־ן רײדן? צ,י אנהויבן שוין ער װעט װען געװארט: האפ איך

 געקלעפט, װײניק זלך האט װאם פויערלם, די פון גערײד דאם הערנדיק
ט זלך איך האב װ  מלר כאנאל? דער זאגן װעט װאם פארשטעלן, געפת
 פא־ דעם תרכגעלאזן םאל אײניקע שוין האט ער אז געדיבט, זיך האט
 ער פויערלם. די פץ געשפרעך אינם זלך ארײנצוםישן מאמענט סיקן
 װ.י אומבאװענלעך, געזעסן אלז און נעשװיגן נלײכצײטיק אבער האט

 דל אין וראםער דאם קנײטשט װלנט דער װל צוקוקנדלק, גוילעם, א
 גע« א איין זײ צוזאמעגקװעטשנדלק װאלקנם, דל טרײבט אלן קאלתשעם

 דער געפײפט האט טײך אפן געװיטער־װאלקן. טונקל־נראען דיכטן
 פ,כן געזאנג קװיטשקעדיקער א געטראגן ז.יך האט פונונטן דאמפער,
 שלו־ חאט גאם אראפ אונטערגעטאנצט. האט הארםאניקע א מײדלעך,

 יל םלט פאכנדלק ש.יקער, א געשפרײזט ריטשענדיק א.לן רערצנדלק
 פןנקט טרעפנדלק געװאקלט, אומנאטלרלעך זלך האבן פלם זילנע הענט;

 האט אלמעט אן געלאםן, גערעט אלע האפן פויערלם דל לייזשעם. דל אלן
 גערלרט עפעם אויך האט מיך און װערטער, זײערע אלן געהערט זלך

 מלר און רעגן, מלטן געדראט האט הלמל קאלטער דער הארצן. פארן
 זנינע געפלליער, שטאטלשער אומ־פהערלעכער דער דערמאנט זלך האט

 דל אף מענטשן דל פ,ץ געלאף שנעלער דער קלאנגען, פארשײדנארטלקע
 װאם װערטער, פון שעפע דל לאשן/ זײער פון לעבעדלקײט דל גאםן,
םײכל. דעם רײצן

 װען—כאכאל: דעם געפרעגט אלך האב טיי, באם אלנאװנט,
פויערלם? דל מלט ער רעט אײעטלעך
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׳,וואס וועגן —
 נו,—א־פמערקזאם, מיך אױסהערנדיק געזאגט, ער האט— אחא —
 דערצו־ נאך און דעם װעגן גערעט זײ מיט װאלט איך אויב אור, װײםט

יאקוטן... די צי פארשיקט װידער מיך מען װאלט דרױסן, אין
 פאנאנדערגערוי« טאפאק, מיט לולקע זײן אנגעשטאפט האט ער
 אנגע• האט און רויך, װאלקן א ארן באלד זיך אײנהילנדיק זי, כערט
 א איז פויער דער אז דעם, װעגן לעקציע, א װי געלאםן, רײדן הויבן

 מוירע, אלײן זיך פאר האט ער צוטרוי. אן פארזיכטלקער, א םענטש
 פרעמדן. יעדן פאר—באז־נדערס א־ן שאכן, זגין פאר מוירע האט ער

 פרי_י« באקיימען האט ער זינט אריבער, ניט נאך זײנען יאר דרײםיק קיין
 און קנעכט א געװארן געבוירן א:ז פױער פערציקיאריקער יעדער הײט,

 פארשטײן. צו שװער איז—פרניהױט איז אזוינס װאם דאס. געדענקט
 איך װי לעב, אץ־—פרײהײט װארט דאם באדײט—באטראכט, פאשעט

 לעבן. צל שטערן אלע אוץ הערשער פאראן זײנען אןמעט־ם אבער װיל.
 דאס, הײםט פריצים, די בא פױערים די ארועקגענומען האט קײםער דער

 גאנצן איבערן באלעבאם אײנציקער דער איצט איז קײםער דער אז
 פלוצ« פרײהייט? אזוינם פארט איז װאם װידעראמאל: א־ן פויערטום.

 דאם װאם דערקלערן, װעט קײםער דער װען טאג, א קומען װעט לונג
 װאס קײסער, אײנצוקן אן אין שטארק גלױבט פױער דער אזוינס. איז
 האט ער אויצרעס. אירע מיט ערד גאנצער דער איבער האר דער איז

 די אװעקנעמען אויך ער קאן—פריצים די בא פויערים די אפגענומען
 אנהענגער אן א:ז פויער דער םאכרים. די בא געשעפטן די או־ן שיפן

 —אײנער שלעכט, איז—הערשער אםאך פארשטײט•. ער צאריזם, פרן
 װעט צאר דער װען טאג, א קיימען װעט עס אז װארט, ער בעסער. איז
 יעדער, כאפט—דעמלט און פרײהײט. פ;ן זין דעם װיםן צ־ געבן אים
 האט איטלעכער און טאג דעם אף זײ גארן אלע קען. עם װאס װער

 כאלילע זאל ער זיך: אין װאך דער אף לעבט זײ פון יעדערער טוירע,
 האט ער און כלוקע. אלגעמײנע די טאג^ אנטשײדנדיקן דעם פארזען ניט

 נעמען, צו װאס דא איז עם און אםאך װיל ער :אלײן זיך פאר טוירע
 זאך. דערזעלביקער אף צײן די שארפן אלע מען? געמט װי אבער

 נאטשאל׳ מאםע אומצאליקע אן—פאראן אומעטום איז נאך דערצ,י
 קײסער. צום אפילע און פויער, צום פײנטלעך אפן זײנען װאס םטװא,

 אײנער װעט מען באגײן, ניט זיך מען קען נאטשאלסטװא אן אבער
דערשטיקן. אויםרײסן, אויגן די אנדערן דעם

 פרילינג« שטארקן א מיט שויבן די אין געשמיםן בײז האט װינט דער
 בא גאם; דער איבער פארשפרײט זיך האט פ:נצטערקי_יט גראע א רעגן.

 דער אומעטיק■. אוין גראלעך געװארן אויך איז נעשאמע דער אף מיר
גערעט: באדעכטיק האט קאל שטילער תיקער
 אױס« ביםלעכװײז זיך זאל ער םײכל, פויער דעם ארײן גיט —
זאגט הענט, אײנענע זײנע אין מאכט קײזערלעכע די ארײנעמען לערנען
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 ון6 פאאטטע זײנע אויםצוקלייבן רעכט דאס האבן מוז אלק8 א אז אים,
קײםער... א אפילע א,ין גייפערנאטאר א אי פריםטעװ, א אי אלײן, זיך

יאו־!.. הונדערט אף מאיסע א איז דאם —*
 יאנ־ קומענדיקן צום דערמיט װערן פארטיק רעכנט איר א,ץ —
כאכאל. דער געפרעגט ערנסט האט—טעװ?

 דער־ איך האב עלף אזײגער און אװעק, ערגעץ ער איז אינאװנט
 ארוים- נאענט. ערגעץ געטאן קנאל א האט עם— שאם א גאם אפן הערט

 דערזען, איך האב רעגן, אונטערן פינצטערניש, דער אין שפרינגענדלק
 אקו׳ שװארצער, א גרויםער, א טויער, צום גײט אנטאניטש מיכאיל װי

װאםער. שטראמען די אויםמיידנדיק געאײלט, ניט און ראט
אױםגעשאםן... איך האב דאס איר? קוקט װאם —
װעטען? אין —
 מיט פארשױנען אלמבאקאנטע אנגעפאלן מיר אף זגינען דא —

 האג װ, ניט. זײ הערן—שיסן װעל איך אפ, טרעט—זאג איך פלעקער.
שאטן... ניט װעט אים—הימל אין אױסגעשאםן א:ך

אויםקװעטשג־ און זיך אויסטוענדיק פירהויז, אין געשטאנען איז ער
 א װי זיך, פיץ אפגעבלאזן האט א,ין בארד נאסע די האנט מיטן דיק

פערד.
ניט! טוינן ארויס, זיך װניזט טגױול, צים מנינע, שטיװל די און —
זײט רעװאלװער? א רײניקן קענט איר איבערטאן. זײ דארף מען

נאפט... מיט אויס שמירט װערן. פאראםט ער װעט ניט, װען גוט, אזוי
שטי« דעם פון רױקגיט, פעסטער זנין פון אנטציקט געװען בין איך

צימער, אין שפעטער אויגן. גראע זײנע פון פליק אקשאנעסדיקן לער
געװארנט: ער האט שפיגל, פארן בארד די פאנאנדערקאמענדיק

אין—דערהױפט דארף, איפערן גײט איר װען אפגעהיט, זײט —
שלאגן, װעלן מיםטאמע, אויך, אייך װעט מען אינאװנט, יאנטעװ, א

 די אוף רײצט דאם טראגן, ניט זיך מיט איר זאלט שטעקן קײן נאר
 און מוירע, האט איר אז געדאנק, א־ ארגינגעבן זײ קאן און שלעגער

פאכדאנים... גרויםע אלײן זײנען זײ ניט! מען דארף האבן מוירע
מיטפרענ• פלעגט טאג יעדער גוט, זײער לעבן אנגעהויבן האב איך

 אנגע־ כײשעק גרויס מיט האב איך װיכטיקעס, און עפעם״נױם גען
 נע־ מיך האט ראמאס גאטי״רװיסנשאפט, איבער ביכער לײענען הויבן

לערנט:
בע־ און אלץ פון פריער װיםן מען דארף מאקםימיטש, דאס, —

 געװארן ארגינגעלײגט איז װיסנשאפט דערדאזיקער אין אלץ. פאר שער
םײכל. םענטשלעכער בעסטער דער

 אים כ׳האב איזאט, קוטען פלעגט װאך, א מאל דרײ אװנטן, די אין
מיר צ,י באצויגן זיך ער האט אנהויב פון שרײבן. און לײענען געלערנט

האט לעקציעס עטלעכע נאך נאר כויזעק, לגיכטן 8 נויט צי־טרוי, אן
נעזאגט: גוטמוטיק ער
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ו פארשטײן! צו גיט גיסט רו —  געדאר^ט בתדערקע, װאלסט, י
לערער... א זיין

פארגעלײגט: ער האט פל־צלונג און
 פרװו א לאמיר א־נו, געזונטער, א זײן צו= אױם מיר זעסט ת, —

שטעקן. א אף אריבערציען װעט װעמען װער טאן
 געזעצט זיך האבן מיר און קיך פון שטעקן א געבראכט האט מען

 זויל. צו זויל אנדערן דעם אײנער אײנשפארנדיק פאדלאנע. דער אף
 צװײטן דעם אײנער אופצוהױפן אנגעשטרענגט לאנג זיך האבן מיר
 אונ• אונדז שמײכלענדיק, האט, באכאל דער און פאדלאגע, דער פון

טערגעהעצט:
אט! אט, ׳נו —

 מער נאך האט מיר/ דוכט דאס, און או־פגעהויבן מיך האט איזאט
אויגן. זיינע אין כײן געפינען זאל איך געװירקט

 «—געטרײםט מיך ער האט—געזונט!—ביםט ת נישקאשע, —
 מיטגענו« דיך װאלט איך פיש, כאפן צו ליב ניט האםט ת װאס שאד,

גאנײדן! א װאלגע דער אף איז פאנאכט װאלגע. דער אף מען
 און פולע נישקאשעדיקע א געהאט פלײסיק, זיך ער האט געלערנט

 לעגט5 לעקציע דער פײס געכידעשט. זיך כײניק מאדנע דערבײ
 בוך א אראפנעמען אװעקשטעלן, פלוצלונג זיך £לעגט ער «ז טרעפן,

 אי• אנשטרענגונג מיט ברעמען, די הויך אופהויפנדיק און פאליצע ון5
 אוץ מיר אף קוקן װערנדיק, רויט און, שורעס דרײ צװײ פערלײענען

כידעשן: זיך
ארײן! טאטן זנין אין רועך א טאקע, דאך לײען איך —
אויגן: די פארמאבנדיק איבער, כאזערט ער און

קײײער, קלנרערשן אף מאמ* & װל פונקט
עלד...6 לײדלקן אף שנעםל דער קרעכצעט

געזען? —
נעפרעגט: פארזיכטיק שטילערהײט, ער האט מאל עטלעכע

װ/ זשע דערקלער —  פונדעסטװענן ד$ס, קומט װי ברודער, מ
 זיך לײגן זײ אולן שטריכעלעך, דידאזיקע אף כזענטש א ז:ך קוקט ארוים?
 אי־נדזערע! ווערטער, לעבעדיקע—זײ װײס איך און װערטער, אין צונויף

 כאטש דאס װאלטן ניט. מיר שעפטשעט קײנער דאס? איך װײם אזוי װי
ט דא, אבער פארשטענדלעך. נאך דאס איז בולדלעך, געװען כ  זיך, ת

דאס? איז אזוי װי—אפגעתט. געװען װאלטן אלײן געדאנקען די װי
 װײם ״איך ענטפער םײן און ענטפערן? געקענט אים איך האב װאם

פארדראםן. מענטשן דעם האט ניט״
 באקוקנדיק און צנד.יק5אפזי געזאגט, ער האט— קישעף! ם׳איז —

בוך. פון זײטלעך די ליבט אנטקעגן
 לוי״ עפעס נאיװקײט, רירנדיקע אנגענעמע אן פארמאגט האט ער

װאילן דעם דערמאנט מער אלץ מיר האט ער קינדישעס. טערעס,
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 פי• אלע קיטאט װי ביכלעך. רי אין שרגיבט מען וזיעלכן װעגן פויעו/
 שטילע די װאלגע, די געהאט 3ל.י האט פאעט, א געװען ער איז שער,

לעבן. אנשױלעיע דאס אײנזאמקײט, די נאכט,
פרעגן= און שטערן די אף קוקן פלעגט ער
 לעבע־ דא אויך זגינען זײן, קאן דארטן—זאגט, באכאל דער —

 עמעם? דאם איז מײנםטו, וױ אשטײגער. כזור, װי באשעפענישן, דיקע
 זײ װי—טאן פרעג א צײכן, א געבן קענען נאר זײ װאלט מען װען

פרײלעכער... אונדז, פאר בעםער—עפשער לעבן?
 א יאסעם, א—לעבן, זײן מיט צ־פרידן געװען ער איז גרונט אין
 פי־ באליבטער שטילער זײן אין אפהענניק ניט קײנעם פ?ן איין קאבצן

 אץ פנינטלעך באצויגן זיך ער האט אבער פויערים צו שער׳ארבעט.
נעװארנט: םיך האט

 כיטרער. א איז דאם פרײנטלעך, זײנען זײ װאס ניט, קיק ת —
 —אזױי דיר מיט זײ זײנען הײנט ניט! זײ גלויב דו או־ילעם, פאלשער

 קלאל- א־ן אלײן, זיך פאר נאר זארגט איטלעכער אנדערש.—מארגן און
קאטארגע. פאר זײ האלטן ארבעט
 א בא אויםטערליש עפעם געװען איז װאם םינע, א מיט און

 ק.י• די װעגן גערעט ער האט נעשאמע, װײבער אזא מיט מענטשן
לאקעס.
 קלי« זײנען זײ װגיל אנדעחג? פאר רניכער זײ זײנען פארװאס —

 דאס קלוגער: א ביםט ת אויב מענװול, ת זשע, געדענק טא, גער.
 א זײ זגינען דאן כעשאלעם, םטאדע, א אין לעבן דארף פויערטום

 שפענ־ אף האלץ שײט א װי דארף, דעם ציישפליטערן זײ אנער קויעך!
 פארברעבע־ א איז דאס םאנים. אלײן זיך זגינען זײ װאס! אט דלעך,

זײ... מיט זיך מאטערט כאנאל דער װי אט, פ$לק. ריש
אויםנע־ שטארק פלעגט א,ץ קרעפטיקער שײנער, א נעװען א:ז ער

באהערשט. אים האין זײ איין פרויען, בא מען
 גוטטוטיק זיך ער האט—געמאכט צילאזן מיך מ׳האם אװאדע, —

 אלײן מ:ר פארדראם, א דאם איז מענער די §אר—געװען טיסװאדע
 פונדעםט־ ארט. זײער אף געװען װאלט אוך װען פארדראםן, װאלט
 פרוי א ניט, מען קאן װײבער די אף ראכמאנעס קײן לײגן ניט װעגן,

 אן יאנטוױוים, אן לעבט זי דנינע. נעשאמע צװײטע א װי פונקט, איז
 מע־ די גארנישט. מער א.ין פערד, א װי ארבעט זי צערטלעכקײטן;

 פרײער א בין אבער איך ליבן, צו נ.יט צײט קיין האבן נער
 נאך יאר עריטטן אין שוין באקי־מען װײבער די פ?ן אםאך מענטש.

 איך בין—דערין יא, מענער. די פון פויסטן פארציע זײער כאסענע דער
 װײבער, אור, אײנס: נאר זײ בא בעט איך זײ. םיט שטיף איך זונדיק,

 אײך פאר קלעקן כ׳װעל אנדערער. דער אף אײנע בײז ניט נאר זגיט
 מיר איר זײט אלע צװײטע, די אײנע מעקאנע ניט זײט אלעמען!

ראכמאנעם... אלעמען אי_יך אף האפ איך גלגיך,
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ט בארד, אין שמײכלענדיק שעמעװדיק און א דערצײלט: ער ־
פריצ־ א אײנער מיט געטאן שטיף א ניט שיר ש.יר, האב איך —

 א פריצטע. די זולטער־װאינונג, א אף געקומען זי איז שטאט פון—טע
 אױגעלעך די און פלאקם—האר די און מילך, װי קלארע, א פארשױן,

 שטענדיק זיך §לעג און פיש פארקױפן איר פלעג א.יך גיטע. בלױלעכע,
 —אלײן״ װײםט ״איר זי. פרעגט—הא?״ איז, ״װאם אלר. אף פארקוקן

 באנאכט, קומען דיר צי װעל איך— זל זאגט—גוט ״נו, איך. זאג
 האט קאמארעם דז פאר—נאר געקומען. איז זי—ריכטיק!—און ״ו.י«רט!

 אעדז פא איז נו, קאמארעם, די געביסן, זי האבן זײ געהאט, םוירע זי
 אלײן א־ן זײער, מ.יך בײםן זײ זי, זאגט ניט, קאן איך ארוים. גארנישט

 מאן, א.יר געקוםען איז ארום מעםלעם א אין ניט. װײנט זי װאם שיר
 ער האט—פריצטעס, די זײנען, זײ װאםערע אט, עפעס. רוכטער א

 צי זײ שטערן קאםארעם די—פארוװרף נזוט א־ן א־בזעטיק פארענדיקט
לעבן...

קוקושקינען: געלױבט שטארק האט אױאט
 מען נעשאמע׳ פגינע א האט ער—פויער, צום צי זוך קוק אט —

 *ל»פלער, 8 איז ער עמעס, אולמזיסט! עס איז—ליפ, נ:ט א:ם האב
 אײנע- איר אף געפלעקט איז בעהײמע יעדער—שוין דאם איז אזוי
אויפן. נעם

 געהאט ער האט כאסענע פארמאגט. ניט ערד קײן האט קוקושקין
 פלינקע, א זײער נאר קלײניטשקע, א פאטראטשקע, שיקערער א מ.יט

 א,לן שמ.יד, א ארתנגען5 ער האט שטאנ זיין בײזע. א א־ן געז,ינטע א
 האט ;יר פאנקאװן. בא ארבעטנדיק באד, אין געװאינט ער האט אלײן

 פלעגט—אױסגעפעלט, אים האט עם װען אץ ׳ננים געהאט ל:ב שטארק
 אף שטענדיק זײ ציענדיק מאיסעם, פארשײדענע צ־טראכטן אלײן ער

פאדעם. אײן
 א־ראד- טינקאװער דער געהערט? האםט—אנטאנאװ מיכאילא —

 װיל א:ך זײנער, שטעלע דער צוליב נזאגאך, א פאר אװעק גײט ניק
האדיע!—׳פויערים די פראשקען ׳ער טאינעט גיט,

געזאגט: ערנםט האט באכאל דער
אײך. פי־ן צ,ללויפן נאטשאלםטװא גאנצע די זיך װעט אזוי אט —

שטרויעלעך, קאפ §ון האר בלאנדע ניטגעקעמטע, די פון שלעפנדיק
מעשאער: קרק־שקין איז פוך, הינערישן ־זײ,

 אין ױישער האבן װאם יענע, בלויז צולויפן, ניט זײ װעלן—אלע —
 גלויבסט דו שטעלעם. זײערע אף שװער א.יז געװײנטלעך, זײ,—הארצן

 גרויםן א מיט אפילע אבער, ױישער: אין זע, איך װי אנטאניטש, ניט,
מאיםע... א אוים הער ׳אט לעבן. ניט ױישער אן דאך מען קאן פײכל

פריצטע: א ״כאכאמע״ א אײנער װעגן עפעס דערצײלט ער און
 ניט אפילע, גובערנאטער דער אז מארשאם, אזא געװען א.יז זי —

:גאסט צו איר צו געקומען איז שטעלונג, חויכער זײן «ף קוקנדיק
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 פון קלאנגען די פארזיכט.יקער, אל5 יעדן אף זגיט ׳ער זאגט טאדאם,
 פע״ ביז אזש דערגאנגען זײנען נידערטרעכטיקײט מערדערישער אייער

 אײנגע־ מיט געװען מעכאבעד אים האט זיך, פארשטײט זי, טערפורג!
 קאן איך געזונטערהײט, פארט זי: זאגט אלײן און בראנפן שטאנענעם

 בוידעש, א מיט יאר דרגי אריבער זניינען אלבערמאכן! ניט נאטור טײן
 טיין א.יר האט זי, זאגט אט,—פויערים: די צונויף זל רופט פאצלונג און

איך... און מויכל, מיר זײט און געזונט זײט ערד, גאנצע
 ק,יקט קיקושקין כאיאל. דער א־נטער זאגט—׳,מאנאםטיר אין —

באשטעטיקט: אוץ אן םערקזאם5או אלם
 אויך האםט ת אז—עם הײסט געװארן! פריארשע א ריכטיק, —

איר? װעגן געהערט
געהערט. ניט קײנמאל האב אלך —
װײסטו? זשע פונװאנען —
דיך• קען איך —

קאפ. מיטן שאקלענדיק מװ־טלט, פאנטאזיאר דער
מענטשן... קײן ניט דאם גלײבסט ת ורי —
 מאיסעם זײנע פץ מענטשן בײזע שלעכטע, די קעםײדער: אזוי און
 װאסער אין ״װי פארפאלן װערן זײ או־ן טאן ציי שלעכט מלעס ווערט

 מלסט װי מאנאסטלר, אלן אפ זײ קוקו־שקין שיקט ׳טער5א נאר ארײן׳/
מיםט־פלאץ. צום

 רא־ מאדנע און אומדערװארטע געדאנק אפן ארולף אים ק?מען עם
זאגט: און אן פלוצאנג זיך פרױגעזט ער—יױנעס,׳
בע• זגינען טאטערן דל—טאטערן די באזלגט מיר האבן אומזיםט —

 מען גערעט, ניט קײנער גאר האט טאטערן די װעגן און—אונדז! פאר םער
 די פ,ץ ארטעל אן ארגאניזירן װענן מאיסע בעשאם גערעט נאר האט

םעדער. פץ באלעפאטים
 א,ין פויער, סלבלרער רײכן דעם פ,ץ םיבור, װעגן דערצײלט ראמאס

פארטראכט: קוקושקלן מורמלט פלוצלונג
 זײ קענען פאנגען, ניט צװײ יאר א הערינג די זאל מען װען —

 ױעט און פרעגן די §ון ארוים װעט יאם דער אז פארמערן, אזוי זיך
פרויבטבאר־פלשל! אויםערגעװײנטלעך אן מענטשן, די פארפלײצן

 זײנע מענטשן. פוםטן א פאר קי־קי־שקינען מען האלט דארף אין
 פויערים דל א־ף רעגן זײנע געדאנקען מעשונעדיקע די און םאיםעס

 שטענ־ אבער אים הערן זײ שפאט, און זידלערײ זײ בא ארוים ן5ת און
 ארויסצוגע־ געהאפט װאלטן זײ װי פונקט אינטערעם, מיט אוים דיק

מאיסעה. אויסגעטראכטע זגינע אין עמעס אן ינען5
 נאר און לײט כאשעװע די אים װעגן זאגן—פלאפלער, פוסטע —

ערנסט: זאגט פאנקאװ ראנט5 דער
רעטעניש... א מיט מענטש א איז—םטעפאן —
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 «ן באנו־עו/ « איז ער ארבעטער, פעיקער א זײער איז קוקושקין
 אוי- חאדעװען װײגער די לערנט בינען, אף פארשטײט אוױונמאכער,

 פארקעט ער האגאם ׳ער טויג «לץ צו א־ן בויען אין בעריע א איז פעם,
 זיך 83 האלט ער קעץ, ליב האט ער כײשעק. אן ארבעט דער אין זיך
 מיט זײ שפײזט ער כאיעלעך, און כאיעס, זאטע צען שטיק א באד אין

 האט אויפעס, עםן צו קעץ די צוגעװאינענדיק און, דוילעס מיט קראען,
 זיינע זין־: קעגן מענטשן די אופגערײצט שטארקער נאך דערמיט ער

 םטע* נאך ז:ך יאגן װײבער די א-ן הינדלעך, און הינער שטיקן קעץ
 קוקושקינם נעבן אומבעראכמאנעםדיק. זײ דערשלאנן און כאיעס פאנם
 באלע־ צעקלעמטע די פון קװיטשערײען צארנדיקע אפט זיך הערן יאד

אן: װײניק אים רירט דאם אבער באםטעס,
 א פאר פלינקער איז זי יאגד־כאיע, א א.יז קאץ א נאראנים, —
 פאר־ װעלן מיר אוי£עם, £אנגען אױםלערנען זײ איך װעל אט הו־נט.
 דאך װײבער, נארישע אװ־, װעט ^איסיי^ן, זײ קעץ, הונדערט פירן

האכנאםע. האבן
£אר־ האט ער—נאר שרײבן, א־ן לײענען געקאנט אמאל האט ער

 קלוגער, א בעטעװע זײענדיק ניט. ער װיל—זיך דערמאנען און געסן,
 כאכאלס דעם טאך דעם כאפן אלעמען §אר שנעלער ער לעגט5

מאיסעס.
קינד, א װי פאנים, דעם קרימענדיק ער, זאגט—אזוי, אזוי, —

 דער איװאן איז—עם הײםט—, רע£וע ביטערע א אראפ שלינגט װאם
געוו־ען... שעדלעך ניט §אלק ארעמען פארן גרױזאמער

 ניט און אװנטן די אין אונדז צ,י קומען פאנקאװ א־ן א:זאט ער,
 גע־ כאכאלס דעם הערנדיק נאכט, האלבער פיז ארײן זײ זיצן זעלטן.

 די ן:£, לענן דעם װעגן געבױט, איז װעלט די װי דעם, װעגן שיכטעס
 די ?ן5 קאנוװלםיעס רעװאלוציאנערע די װעגן מעלוכעם, אוישלענדישע

רעװאלוציע. פר«נצויזישע די געפעלט פאנקאװן פעלקער.
 שטימט— לעבן אין איבערקערעניש עמעסע אן איז דאס אט —

צו• ער
 רגיכן א טאטן, זגין £ון אװעק ער איז ציריק צװײ יאר א מ:ט

 אויםגעגלאנצטע גרויםע שרעקלעך און װאלע גרויםער א נזיט פײער
פליםעניצע, א איזאטם מיט ליבע״ ״אויס געחאט כאםענע חאט אריגן,

 טאטע דער שטאטיש. זי קלײדט נאר שטרענג, זי האלט יעםוימע, א
 פארבײ גײענדיק און װידערשפעניקגיט זיין פאר פארשאלטן אים האט

 האט פאנקאװ דעתף. אוים פארבוטערט ער שפניט נײ־יהײזל, ז.עם זנין
 א הויז צום צוגעבױט און הויז זי_ין ארענדע אין ראמאםן אפגעגעבן

דע־ אים האםן זײ און גװירים, דארפושע די פון ווילן דעם קעגן קראם
 װעגן רעט גלגיכגילטיק, אויסערלעך זײ צ,> זיך באציט אפער ער ריבער. ־

 דאם שפאטיש. א,=ן גראפ ער רעט אלײן זײ מיט 'און ביטל, מיט זײ
:ל«סט צו אים איז דארף £ון עבן‘’
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 גע־ איך װאלט מעלאכע, א עפעס געקאנט װאלט אץ־ װען —
שטאט... אין ו־אינט
םא־ זיך האלט ער אנגעטאן, רײן שטענדיק שטאלטנער, א איז ער

 פארזיכטיק בעטעװע איז ער אײגנליבע; שטארקע א פארמאגט און לױ־
צוטרױלעך. נ.יט אץ

 דער אט אויםרעכענונג, םיט אדער הארצן פון ד.יר בא דאס איז —
ראמאםן. בא ער פרעגט—דגינער? אײםעק
מײנםטו? װי—א־ן —
ת. זאג נײן, —
בעםער? איז װי מײנסטו, וױ אוץ —
ר, בא און נ:ט! װײם איך — אויס? קומט װי ת

 דעש ער צװינגט םא£קאלסאף און אקשאנעםדיק איז כאכאל דער
זיך. ארױסצהאגן פויער

 ניט לעבט םײכל דער סײכל! פון איז זיך, פארשטײט גלײכער, —
מן דא ס׳איז וװ און נוצן, אן  §עםטער. א איניען דער א.יז דארט—נ

 נאכ־ זאל איך װען באל־יױעץ שלעכטער א אונדז פאר א:ז הארץ דאם
 א—אפגעטאן אזוינס א:ך װאלט הארץ, מײן פון פארלאנג נאבן גײן

 ניט— אונטערגעצונדן םאפעק ש־ם אן אזך װאלט גאלעך דעם שרעק!
ניט! דארף מען וװהין נאז די רולק

 א פ־ן גאמבעלע א מ.יט אלטיטשקער, בײזער א גאלעך, דער
 האט ער װאם דערמיט, פאנקאװן אפגעטאן שטארק האט טױלוװרף,

פאטער. זײן מ:ט אים צװישן מאילויקעם דער אין «רײנגעמישט זיך
 א־ן אומפריינטלעך טיר צ• באצויגן פאנקאװ זיך האט אנהויב פון
 באלעבאם, מאיםע מ:ר אף אנגעשריען אפט §ילע8 םינע, מיט ק:מאט

 גע־ האב איך האגאם פארשוװנדן, א:ם בא דאם איז אלנגיכן אבער
 א־מצ־טה־י באהאלטענער א געבליבן נאך אים בא איז עם אז פנלט,

הארצן. צ־ם ניט געװען פאנקאװ אויך מיר איז אגעװ מװ־, צו
צומערל זויבערן קלײנעם דעם אין אװנטן די ג־ט זײער געדענק איך

מ.יט פארמאכט פעסט זײנען פענצטער די קלעצער״ווענט. די םיט
ט װינקל, אץ טיש, אפן לאדנם, ענ  א זוצט לאמפ פארן לאמפ, א בי

לאנגער א מיט אפגעשארן, גלאט שטערן, הארטן א מיט מענטש,
רעט= ער נארד,
 ז:ך זאל מענטש דער אז דערין, באשטײט לעבן פ־ן טאך דער —

בעהײטע... דער פון דערװײטערן מער װאם
 ג־טע זײ האבן אלע צו, אופםערקזאם זיך הארכן פויערים דרײ די
 ער װי ׳לעךגעוו^אונזב שטענדנק זיצט איזאט פענימער. קלוגע אויגן,
 הערט אלײן ער נאר װאס װײט, דער פון עפעם צו צוהערן זוך װאלט
 בײםן, א.ים װאלטן קאמארעס פונקט אר,ים, זיך דרײט קוק־שקין דאם.

 װאנ־ פלאנדע די צופנדיק אוים^ר, אן שטילערהײט מאכט פאנקאװ אןן
:צעלעך



 זיך צ־טײלן צ־ געװען נויטיק פאלק פארן איז פארט—דאס, הײסט —
שטאנדן. אף

 זײן מיט גראב ניט קײנטאל רעט פאנקאװ װאפ זײער, עלט5גע מיר
 אינטערעסאנטע די אוים א־פמערקזאם הערט א־ן קוקושקין, פארעפאק

פאנטאזיאר. דעם פון מאיסעם אויםגעטראבטע
 ײ-3 ן5א זץ־ צי ארוף איך גײ—שמועם דער זיך עגדיקט עס װי

 אגינגעשלא־ אפן קוקנדיק ׳ענצטער5 אפענעם יאם דארט זיץ און דעם
 אי* פעסט הערשט שטילקײט די וװ פעלדעו/ די אף און דארף פענעס

 גלאנץ מיטן תרכגענומען איז פינצטערקײט גאכטלעכע דז אלץ. בער
 װאם ערד, דער צו נאענטער זײן צ• אויס זעען װאס שטערן, די פון

 קלעמט און ארײן דרינגט שטילשװײגן דאם ;מיר §וץ זײנען זײ װגיטער
 א־מענד« דער אין זיך צעשװימט געדאנק דער און הארץ, דאם צונויף
 שװײגנ־ אזוי פונקט זנינען װאס דערפער, טויזנטער זע איך רױם. לעכער

 ס׳איז דארף. אונדזער װי ערד, פלאכער דער צ• צוגעטוליעט דיק
ניט. זיך רלרט זאך קײן שטילקגיט, א

ם װארעם מ.יך נעמט פ־סטקײט נעפלמקע די ת  אײן זזך זויגט ׳א
טויזנטער  ביםלעכ- און נעשאמע, מײן אין פיאװקעס א־מגעזעענע װי,

 רעגט זארג טונקעלע א שװאכקײט, שלעפערדיקע א אוך ?ל5דער װײז,
ערד... דער אף איך ין3 נ.ישט:ק א־ן קלײן אוף. מלר

האב איך דארף. פון לעבן דאס פאר זיך מיר שטעלט פרײדלאז
 גע־ מענטשן די לעבן דארף אין אז געלײענט, א־ן געהערט מאל אםאך

 אין פױערים די אבער זע איך שטאט. אין װי הארצוקער, און זינטער
 אםאך דא זײנען זײ צװישן הארעװאניע, שװערער א,ימ,יפהערלעכער

 קײן גאר קוםאט נ:טא און ארבעט, דער פין אױםגעמאטערטע קראנקע,
 אר־ ארפעטער, און באלמעלאכעם שטאטישע די מענטשן. פרײלעכע
 איפערדרנסיק, אזוי נלט א.ין פרײלעכער לעבן װײנוקער, ניט פעטנדיק

 פארכמ*־ דידאזיקע װי לעפן, אפן דערװידערלעך אזוי ניט זיך קלאגן
 פאשעט, אזוי אוים נ.יט מ.יר װגיזט פויער §ון לעפן דאס מענטשן. רעטע

 א,ץ ערד דער צול אופמערקזאקײט אנגעשטרענגטע אן פאדערט עס
 אוז הארציק ניט גאר ארן מענטשן. צ־ם באצױנג און ביטרעקײט אסאך

 מענטשן אלע אז קענטוק, ם׳אוז לעפן, װײניק׳םײכלדיקע דאסדאזיקע
גלױבן ׳עפעס פאר זיך שרעקן פלינדע, װי טאפנדיק, לעבן דארף פון
זײ. בא זיך באמערקט װאלפישעס עפעם צװײטן, דעם אײנער ניט

 אקשאנעסדיק אזוי האפן זײ פארװאס פארשטײן, צ־ שװער אױ מיר
 װעלכע םענטשן, ״אונדזערע״ אלע א־ן פאנקאװן כאכאל, דעם ליי נ:ט

פארנינפטיק. לעבן װילן
 די גליק, נאך דארשט א:ר שטאט, פון מאילעם די פוילעט זע איך

 £,ין פארשײדנארטיקײט די סײכל, איר £ון פארשנדיקײט ררײסטע
 מיר איך דערמאן נעכט אזוינע אין טאמיד און אופגאבן, און צילן אירע

שטאט־לײט: צװײ די



,в. נעבעי״. ז. ארן קאלוגןן
 אפא- פארשײרענע פארלכטן צום אן אויך נעםען ,זײגער-מאכע־ם,

 פרן ששלל-קאסטנס נײ-מאשעעם, אינםטרימענטן, כ?רורג?שע ראטן,
אנדערע״. און סןםטעמען אלערלײ

 קלײן א פון טיר שמאלער א אזבער זיך געפונט שילדל דידאזיקע
 שטויביקע צװײ זיך געפינען טיר דער פץ זײטן בײדע פא קרעמל,

 פליכעװא» א קאלוגין, פ. זןצט פענצטער די פון אײנעם בא פענצטער,
 אױג. אײן אף שפאקטיװל א מ:ט און שארבן געלן ן5א גת א מיט טער,

 קעםיי- שמײכלט ער פאנים, קײלעכדיקן א מיט געבױט, פעסט איז ער
 זײגער, פולן מעכאניזם דעם אין צװאנגל דין א מיט פארקענדיק דער,

 מויל, רונדן דעם דערבײ עפענענדיק אונטער, עפעם זינגט ער אדער
 צװײטן באם װאנצן. גראע פ־ן בערשטל א אונטער באהאלטן איז װאם

 גרויםער א מלט שװארצער, אר געגרײזלטער, א נעבעי, ז. זיצט פענצטער
 פערדל. ־שפלציק א און פלויבזען, װי אויגן, גרויםע מיט נאז, קרומער

קן איז ער ת  קלײבט ער אויך טגיװל. א װי אוים, זעט א,ץ דאר און ט
 צײטנװניז, און, שט:קלעך, ד.ינע עפעם צו־זאמען שטעלט און פאנאנדער

פאם־שטימע: א מיט שרגיען אולמגעריכט אן ער חױבט
טאם! טרא־טא־טאם־טאם, —

ם זײיערע חינטער קנ  נזא׳ קאסטנס, אנגעשטעלט כאאטיש זײנען ת
 פאליצעם די אף אומעטום גלאבוםן,' רעדער, אזעלנע עפעם ש:נעם,
 אף זײגערס אםאך אץ כפײצים, בזעטאלענע פארשײדנארטיקע שטײען

 טאג גאנצן א גרײט פין איך פאמפעדיקלען. די מיט שאקלען װענט די
 קער־ לאנגער םײן אבער מענטשן, דידאזיקע ארבעטן עם װי קוקן, צו

 מוירעדוקע אן מיר אף שטעלן זײ ליכטיקײט, די זײ פארשטעלט פער
 אװעקגײענדיק אװעק. מיך טרײבן—הענט די מיט מאכן פענימער,

קינע: מיט איך טראכט
מאכן! אלץ קאנען צו איז דאס גליק א אר5 װאס —

 זײ אז גלויב, און מענטשן דידאזיקע פאר דערעכערעץ האב איך
 אין אלץ קאנען אץ אינםטתמענטן מאשינען, אלע פ־ן םוידעם די װײםן

מענטשן! זיינען—דאס אט פאריכטן. װעלט דער
 פאגרגיפ־ ניט זײנען פויערים די ניט, מיר געפעלט דארף דער און

 עפעם קראנהײטן, אף אפט באזוגדערם זיך קלאגן װניבער די יעך.
ט״ דער אין ״פארקװעטשט הארצן,״ אעטערן זײ ״שטויםט תס  און ב
 און גערן זײ רײדן דעם װעגן—פויך״י אין ״שנײדעניש א שטענדיק

 הײזלעך זײערע בא יאנטעװ־טאג א אין זיצנדיק אלץ, װעגן װי ׳מער
 אוף, לגיכט זײער אלע זיך רעגן זײ װאלגע. דער §ון גנרעג אפן אדער

 צובראכענעם א צולינ אנדערע. די אײנע צארן װילדן אין זידלענדיק
 זיך האבן קאפיקעם, צװאנציק געװען װערט א:ז װאם טאפ, לײמענעם

אלטער אן חאנט א צוכראכן פלעקער, מלט געשלאגן מישפאכעם דרגי
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 פ$ר קומען געשלעגן אזױנע טויעך. דעם פאכער א געפלעט און פרױ
װאך. יעדער קימאט
 און ציניש א£ן גאנץ מײדלעך די צו זיך פאציען לײט ױנגע די

 זײ פארקאטשען פעלד, אין מײדלעך די כאפן זײ כייצפעדיק. זיך §ירן
 פאלעם די ראגזשע־שטריקלעך מ:ט פעםט פארפינדן און קלײדלעך די

 דאם ״אװעקלאזן זײ בא הײםט דאס קאפ. איבערן קלײדער די §ון
 מײד־ די קװיטשען פוטנטן נאקעטע גארטל ביזן בלימל״. א װי מײדל,

ט נאר, זיך/ זידלען לעך,  שפיל. דאםדאזיקע אנגענעם זײ ם׳איז זיך, דוי
 װי לאנגזאכזער, קלײדלעך זײערע אנאנדער5 בינדן זײ אז קענטיק, ם׳איז

 אין טפילע־צױט דער בעשאם פאנאנט, טאן. געקאנט דאס װאלטן זײ
ט כײלעק. הינטער אין מײדלעך די ױנגען די קנגיפן קלויסטער, כ  זיך, ת

 גא־ דער האט זונטיק קלויםטער. אין זײ גײען דעם צוליב טאקע נאר אז
גערעט: בימע דער לעך

 פאר ארט אנדער קײן ניט שוין איר האט דען צי פעהײמעם! —
מאיסים? מיעםע אײערע
 —גלויבן אין פאעטישער עפשער אלק5 דאסי איז אוקראינע אין —

 גלויבן פון מאסקע דער אונטער איך זע אבער, דא—ראמאם יערצײלט
 איפ- אזא גיריקײט. א.ין מוירע פון א:נסטונקטן גרעבסטע די גאט אין

 און שײנקייט זײן פאר היספאילעם אזא גאט, צו ליבע ריכטיקע
 איז דאס אז זײן, ס׳קען נישטא. אנר, זעט היגע, די בא א.יז—קרא£ט

 איך ווי איז, װאס גלויבן, ־ן5 זיך באפרײען צו גרינגער ם׳איז אזו־י: גוט
פארורטײל. שעדלעכסטער דער אײך, זאג

 דרײ אמאל שױן פאכדאנים. אבער בארימערם, זגינען כאכערים די
 דאם גאס. א£ן באנאכט מיר טרעפנדיק שלאגן, מיך געפרוװט זײ האבן
 דער־ מיר זײ האבן אײנמאל נאר א־ן אגינגעגעבן, ניט אבער זײ זיך האט

 ניט איך האפ געװײנטלעך, §ום. איבערן שטעקן א מיט קלאפ א לאנגט
 אז באמערקנדיק, נאר צוזאמענשטויסן, אזוינע ורעגן ראמאסן דערצײלט

געשען. איז דא װאס £ארשטאנען, אלײן ער האט א.ינטעו/ הינק איך
געזאגט. דאך אניך האב איך מאטאנע. א געבאפט £ארט אהא, —

בא־ ארומצ;שפאצװ־ן ניט מיר ראט ער װאם דעריף, קוקנדיק ניט
 װאלגע ברעג צום גערטנער די דורך ארוים אמאל דאך א.יך גײ נאכט,

 נאכט־ דורכזיכטיקן דורכן קוקנדיק בוינוער, די אונטער דארט, זיץ און
 דער איז מאיעםטעטיש לאנקעם. די אף טײך הינטערן אראפציי, שלײער

 שטראלן די מיט באגולדעט רניך װאלגע, דער ון5 שטראם געלאםענער
 לע־ טויטער דער פון אפגלאנץ דעם רן5—זרן אומגעזעענער דער פון

 און זיך, אין זי טראגט בײזעס עפעם לעװאנע, די ליב ניט האב איך װאנע.
 צ,ג זיך טרויעריק פארלאנג א צאר, א מיר בא זי דערװעקט הונט, א בא װי

 זי אז דערוװסט, זיך האב א:ך װען דערפרײט, זײער זיך כ׳האב צעװאיען.
 נלטא איז עם אז און טויט איז זי אז ׳שײן אײגענעם איר מיט ניט לײכט

פאר״ זיך איך האב דעמלט ביז לעבן. קײן זײן ניט איר אף גאר קען עס און



 צ־זאמענ־ זיינען זײ מענטשץ, ק־פערגע טיט באװאינט איז זי אז געשטעלט,
 פארניבטג־ קלינגען און צירקלען װי זיך, באװעגן עקן, דרגי £ון געשטעלט

 די געװיקסן, די קופער•. §־ן אלץ איז לעװאנע דער אף טאנעםדיק. דיק,
 בײזע מיט און האם םיט זיך, אין פארשטיקט קלינגט אלץ באיעם,

 זיך האב איך װען געװען, אנגענעם איז מיר ערד. דער קעגן קאװאנעם
 זיך האט §ארט, נאר הימל, אין ארט פוםט א א.יז זל אז דערװ־םט,
 און מעטעאר גרויםער א ארופאלן זאל לעװאנע דער אף אז געװאלט,

או^לאמען זאל זי אז שטארק, אזוי זנין זאל קלאפ דעם ון5 ט5קרא די
ליכט. אײגן אלר מיט ערד דער איבער איפשנינען אין

פאסן גאלדיקע די װיגט װאלגע דער פ,ץ שטרעמונג די װי קוקנדיק,
פאר־ און פלנצטערניש דער פ־ן ערגעץ װײט §וץ קומען װעלכע ליכט,

 גע־ מי_ין אז אלך, פיל—ירעג פארגלקן §ון שאטן שװארצן אין שװינדן
 װעגן לײכט זיך טראכט עס שאו־פער. איין מונטערער װערט דאנק
 איז װאס װערטער, אין ארױםזאגן ניט זיך לאזט װאס «זוינס, עפעם

 באװע־ טעכטלקע די טאג. פארן איבערגעלעבטן אלעם, דעם צו פרעמד
 ברײטן שװארצן אלבערן שטום. קלמאט איז װאסער־מאסע דער ,ץ5 גוננ
 מלט פויגל טעשונעדיקער מאדנער א װי שיף, א זיך גליטשט װעג

 ציטער א װי ?ך,נ ם-א סט-לל גערויש װײכער א פעדערן, פגיערדיקע
 *װאס פײערל, א שװימט לאנקע־ברעג הינטערן §ליגלען. שװערע ון6

 דאם װאםער. איבערן שטראל רױטן ן,5שאר א זיך פ־ן ארוים לאזט
 זיך האט הימל פון אז זלך, תכט—תבטן א־ן פיש, פישער א פאנגט

 און שטערנדלעך פארװאגלטע די ־ן5 אײנע טײך א§ן אראפגעלאזט
בלומעלע. פײערדיק א װי װאםער, איבערן זיך טראגט

 וװנ־ צײ פאנאנדער זיך װיקלט ב.ינער די פון אויםגעלײענטע דאס
 פ־ן פולדער א־פהער אן װעבט פארשטעל־נג די פאנטאזיעס, דערלעכע

 טלל־ דער אין שװימסט ת זלך, ם׳דוכט א־ן שײנקײט, אויםטערלישער
טייך. נאכן נאך נאכט־לווט דער

 אנ־ נאך גרעםער/ נאך אוים ער זעט באנאכט מיך. טרעפט איזאט
גענעמער.

 םור, נעבן ז:ך צוזעצנדיק און, ער פרעגט—דא?• װידער בוםט די —
 ארײן, הימל אין און טײך ן6א קוקנדיק §ארט.י§ט, א־ן לאנג ער שװייגט

בארד. גאלדנדיקער דער פון זײד דינעם דעם גלעטנױק
:ער כאלעמט—דערנאך

 אװעק אנך װעל—זיךי אנלײענען אז־יםלער־גען, זע־ װעל אלך —
 מענטשן! די לערנען װעל פאריטטײן! אלץ װעל און טײכן אלע לענגוים

 מענטשן! א פאר הארץ דאם זיך אויםרײדן ברידער, ׳ג־ט ס׳איז יא.
 פאר־—דורך הארציק זײ מיט זוך רעט בזען װען—ט5טרע װײבער, אפילע

 א ט>יט און אײנע לאדקע אנן מור בא זיצט אג־מלט אויך. זײ שטײען
גלויב איך שטארבן? װעלן מלר אז אונדז, מיט זיין רועט װאס :£רעג
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 נר*• י/4 נעזען? האסטו גענעס. אין ניט גאנײדן, אין ניט אװ־, זאגט ניט,
אויך... דער,

 געװארן אנשװיגן װיילע א ער איז װערטער, קײן געפינענדיק ניט
צ,יגעגעבן: עגדלעך א־ן

נעשאמעם... לעפעדיקע —
 שײנ• די געפילט פײן האט ער נאכט־מענטש. א געװען איז אןזאט

 £ארכא• א פון װערטער שטילע מיט דעם, װעגן גערעט פגין און קגיט
 קלױםטער־ כאטש פאכאד, אן געגלויבט ער האט גאט אין קינד. לעמטן

 גוטן א װי זאקן, שײנעם גרויסן א װי אים, זיך פארשטעלנדיק דיק,
 דאס בײקומען ניט קאן װעלכער װעלט, דער פון באלעבאם קל־גן און

װגיל: דערפאר, נאר שלעבטע
 —נו £ארמערט. מענטשן די זיך האבן צופיל ניט, באװײזט ער —

 איך קאן כריםטוסן אט, נאר זען! װעסט יאװײזן, װעט—ער נישקאשע,
 ם׳איז גארנישט. צ.י מיר טויג ער ניט. אויפן בעש־ם—פארשטײן ניט
 מען. זאגט זון א אײנער! נאך ײר, נא—דא און גענ־ג. נו, גאט, א דא

געשטארבן. ניט דאך איז גאט מײן, איך זון! א װאם מאלע
עפעם, װעגן טראכטנדיק שװײגט, און איזאט זיצט אפטערס נאר

אפזיפצנדיק: ער, זאגט צײטנװײז נאר א־ן
דאס... איז אזוי יא, —
וואס? —
אלײן... זיך צ,י דאם רײד איך —
װײטקײט. טריפער דער אין קוקנדיק אפ, ער זיפצט װידער א,ץ
לעבן! דאם איז ג־ט —

I מאםקים. פין איך
ברט! יא, —

 װאסער, טונקעלן פון פאם םאטעטעגער דער זיך באװעגט מעכטיק
 זילבער־ דער צעשפרײט ליניע געבױגענער א אין זיך האט א:ם איבער

 גרויםע די לערכן, גאלדערנע װי פינקלען, עם מילך־װעג, פולנם פאם נער
 געדאנ־ אומ£ארנינפטיקע אירע שטיל זיננט הארץ דאם און שטערן,

לעבן. פון םוידעם די װעגן קען
 װאלקנס רויטלעכע די פ־ן ארויס זיך רגיםן לאנקעס, די איבער װײט

 איבערן פאנאנדערגעלאזן זי האט אט—און זון דער פ־ן שטראלן די
פאװע׳עק. איר חימל

 שמײכלענדיק איזאט, מורמלט—זון! די אט א:ז וװנדערבאר —
גליקלעך.

קו־ ראזלעכע מיט באדעקט איז דארף דאס בליען, עפלפוימער די
 רײעך דערדאזיקער רײעך. ביטערן א מיט תרכגענוםענע אץ פעס

 און םמאלע £־ן רײכעם די £ארשלאגנדיק ארגין, אןמעטום דרינגט
 ראז« אין אנגעטאן יאנטעװדיק בוימער, בליענדיקע העדערטער מיסט.

דארף §ון רײען גלניכע אין אװעק זיך ציען בליטן, פון אטלאס לעכן
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 פלומען די האפן װינט, לגיכטן א פא לעוואנע-נעכט, אין פעלר. אין
 האט עם און געש־רשעט, הערבאר קוים געװיגט, שטיל זיך פליטערלעך

 דארף. דאם פארפלײצן כװאליעס שװערע בלאע גאלדיק אז נעתכט, זיך
 בא־ ארן נאכטיגאלן, די געזולנגען האבן לײדנשאפטלעך ארן אופהער אן

 און שטארלעך, די זיך צװישן גערײצט קעדײםים, װי זיך, האבן טאג
 זײער ערד דער אף געגאםן אומופהערלעך האבן לערכן א־טגעזעענע די

קלאנג. צארטן
װײב־ ױנגע די און מײדלעך די פלעגן אװנטן יאנטעװדיקע די אין

 מײ־ די עפענענדיק לייער, זינגענדיק גאםן, די איבער שפאצירן לעך
 פארשי־ מיט געשמײכלט פארבענקט האבן און פײגעלעך, ױנגע װי לער,

 ער שיקערער, א װי געשמײבלט, אויך האט איזאט שמײכעלעך. קערטע
 לעכער, פינצטערע די אין אײנגעפאלן זײנען אויגן די דאר, געװארן איז
 גאנצע הײליקער. און שענער שטרענגער, נאך געװארן איז פאנים זײן

 פאר־ די אין נאר גאס אפן זיך באװייזנדיק אפשלאפן, ער פלעגט טעג
 גראב, האט קוקושקין פארטראכטער. שטיל א־ן פארזארגטער א נאכטן,
 פארשעמט האט, ער נאר אים, פרן געמאכט כויזעק פרנינטלעך אבער

געזאגט: שטײכלענדיק,
טאן? מען זאל װאס בעםער, שװײג —
געכיעסט: זיך האט א־ן
 לעבן, קען מען הארציק װי איץ לעבן! צו איז עם זים װי אי —

 װעםטו זײ פוץ אנדערע דא! זיינען עם װערטער הארציקע א פאר װאס
 טכיעם־האמײ־ אופשטײן װעםט ת אז א־ן פארגעםן, ניט ארגין גרוב ייזן
דערמאנען! טײקעף דאס װעסטו סים,

 אים האט—בײנער די אנברעכן דיר װעלן מענער די געדענק, —
דערבני. שמײכלענדיק פרײנטלעך כאכאל, דער געװען מאסרע
זיין. םאסקים איזאט פלעגט—פארװאם, דא טאקע איז אגעװ, —

נאכטי־ די ון6 געזאנג מיטן צוזאטען פלעגט נאכט יעדע קימאט
 מי־ טײך פרעג אפן פעלד, א:יערן סעדער, די איבער צעגיסן זיך גאלן
 געזרנגען שײן וװנדערלעך האט ער שטים, אופרעגנדיקע הויכע גונס

 מויכל אםאך פויערים די אפילע אים האבן זײ צוליב ארן לידער, פגינע
נעייוען.
 װײטער װאס קראם אתדזער פא זיך פלעגט שאפעס־אװנטן די אין

 סוס׳ אלטער דער—אומבאדינגט און ׳צ,יזאמענקלײבן אוילעם מער אלץ
 זוך שמועםן און זיצן זײ מיגון. קראטאוו, שמיד דער פארלנאװ, לאוו,
 קימאט אזוי און אנדערע, קומען אײנע, אװעק גײען פארטראכט. ד־רך

 אלע־ פאר אפטער םקאנדאל, א שיקערע מאכן אמאל נאכט. האלפע ביז
 פינ־ צװײ אן און אויג אײן אף מענטש א קאסטין, םאלדאט דער—מען
 מיט פאכנדיק ארבל, די פארקאטשענדיק האנט. לינקער דער אף גער

 מיל« צו גרײט קאמף־האן, מאיםע קראם, צ־ם צו ער גײט פויםטן, די
הײזעריק: און אנגעשטרענגט געװאלדעװעט א,ין כאמע,
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»ר•5 ענט^ער, דײנע! עמונע טערקישע נ«ציע, מיעסע כאכאל, —
 יונ־ דו נעשאמע. אפיקארסישע הא?־ קלױסטער, אין ניט גײםט־" װאס

אזױנער! בוםט,־ װער—ענטפער מענטש! טארישער
אים: מיט זיך רײצט מען
 האםט אפגעשאסן? פינגער די זיך האסטו װאפ צוליב מישקע, —

טערק? פארן דערשראקן זיך
 און געלעכטער א מיט אן אים כאפט מען נאו־ שלאגן, זיך היקט ער

 שרעקלעך, קװיטשעט ער פארט:§ונג. דער אין אראפ אים שטוישט טען
אראפ: בארג זיך קײקלענדיק

דערהארגעט... מיך האט מען קאראול! —
 אץ שטױג, אין אויסגעװאלגערטער אן ארויס, ער קריכט דערנאך

פראנפן. גלעזל א אף כאכאל אם3 פעט
דיר? קומט פארװאס —
 לאכן פויערים די קאםטין. ענטפערט— מאכן פרײלעך פאר —

הולכיק.
 אײנגע• האט קעכן די װען אינדערפרי, יאנטעח/ א אין אײנמאל

 אין געװען בין איך און אינדרייםן, ארוים איז און אויװן דעם .הויצט
 האט קראם די קרעכץ. שטארקער א דערהערט קיך אין זיך קראם,האט

 בלעכענע געטאן שאט א זיך האבן פאליצעס די ון5 געטאן, ציטער א
 אױסגעבראכענע קלינגען גענומען ם׳האבן צוקערקעם, טיט שאכטלעך

 האב איך פאדלאגע. דער איפער פויקן גענומען האט אלץ א,ין שויבן,
 געשפארט חאפן קיך«טיר דער דװ־ך ארײן, קיך אין געטאן לאז א זיך
 עפעס האט רויך הינטערן רויך, װאלקנם שװארצע ארגין צימער אין

אקסל.* באם אנגעכאפט מיך האט כאכאל דער געקנאקט. איץ געשופעט
־װארט... —
:קעכן די צעװאיעט זיך האט פארהויז אין
שויטע... ע, —

 רודער א עפעס טיט האט רויך, אין ארײנגערוקט זיך האט ראמאס
אויםגעשריען: איץ אויסגעזידלט שטארק זיך געטאן,
װאסערי אוף! הער —
 עס האלץ, שײטלעך גערויכערט זיך חאנן קיך פון פאדלאגע דער אף

 טונקעלן אין און ציגל, געלעגן זגינען עם קינעלעך, די געברענט חאבן
 רויך אין אנטאפנדיק אויסגעקערט. װי פוםט, געװען איז אויװן פײ לאך
 פאדלאגע דער אף פײער דאס פארגאםן איך האב װאםער, ענזער דעם
ארגין. אוױון אין צוריק האלץ שגיטלעך די שליידעוץ אנגעתויפן אין

 די נעמענדיק און כאכאל, דער געזאגט האט—פארזיכטיקערי —
 בא׳ ער חאט צימער, אין זי ארײנשטופנדיק א.ין האנט פארן קעכן

פוילן־
 קען עס מאקסימיטש, פארזיכט.יקער, קראם! די פארמאך —

אנ• ער האט פיאטעס, די אף זיך צוזעצנדיק און אופרײסן... נאכאמאל
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 אנ־ ער האט גאכדעפ טענענהאלץ, שגיטלעך רונדע די באקוקן געהױבן
שײטלעך. ארגינגעװארפענע די אויװן ון5 ארױםשלעפן געהױבן
איר? טוט װאפ —
איר! האט אט —

Т Т

 און קלאץ, רונדן צעריםענעם מאדנעפ א דערלאנגט מיר האט ער
 מאדנע א־ן אױםגעבױערט געװען אינעװײניק איז ער אז דערזען, האב א.יך

פארױכערט.
 שײטל דאם אנגעפילט האבן טױװלאנים די פארשטײט? אװ־ —
 פ־נט א מיט א,יפטאן מען קען װאם נ־, שויטיםי פולװער. מיט האלץ

פולװער!
 װאשן גענומען ער האט אנאזײט, האלץ שײטל דאם אפלײגנדיק און

זאגנדיק: ׳הענט די
 באקומען זי װאלט . אניט, אװעק, איז אקםיניע װאם גוט, —

קלאפ... א
 אף אז דערזען, דיאט מען א,ץ צעתנען, איז רויך זויערלעבער דער

 אויםגע־ זײנען שויבן אלע קײלים, אלע צעבראכן זײנען פאליצע דער
 אויסגע׳ זײנען אויװן פ,ץ עפענונג דער פ,ץ און פענצטער, די ון5 זעצט
ציגל. רוסן

 כאכאלם דעם געװארן געפעלן ניט שױן מיר איז מאמענט דעפ אין
 װאלט שפיצל ו׳ארישע דאפ װי אזוי, געהאלטן זיך האט ער—רייקײט,

 ס׳האבן יינגלעך, געלאפן זײנען גאפ איבערן און געארט. גארניט אים
קוילעם: געקלוננען

ברענען! מיר םרײפע! א איז כאכאל באם —
 קאמער פ,ין און קלאג־לאשן, א אף געיאמערט האט פרוי א אײנע

אקסיניע: געשריען צערװ־ערט האט
אנטאניטש! מוכאילא קראם, פון טיר די רײםט מען —
 די האנטעך מיטן אפװישנדיק געזאגט, ער האט—שטיל! נ,י, נ־, —
 שרעק ון5 ארײנגעקוקט האבן פענצטער אפענע די תרך בארד. נאפע

 רויך פין געזשמורעט ז:ך ם׳האבן צװ־עם, חאריקע צעקרימטע צארן און
 גע־ קװיטשענדיק אין אופגערעגט האט עמיצער אץ אויגן צעפרעםענע

שריען:
 זײ! בא זײנען םקאנדאלן קסײדער דארף! פ־ן זײ ארױםיאגן —

גאט! א, אזוינם, דאם אלז װאס
 די מיט שאקלענדיק א־ן זיך צײלעמענדיק האט פויערל געל קלײן א
 אין געקאנט. ױט א,־ן פענצטער דורכן ארײנקריכן געפתװט זיך לופן,
 װאם לינקע, די און האק, א געהאלטן ער האט האנט רעכטער דער
 זץ־ האט פענצטער־ברעטל, פארן אנגעיאפט קאנוװלםיװ זוך האט
אראפגעגליטשט. װנילע אלע

 §רעג א אים ראמאם האט האלץ, שײטל דאם האנט אין האלטנדיק
געטאן־
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קריכסטו? וװהין —
עטערל...5 לעשן, —
נים. אינערגעץ דאך כרענט עם אפער —

רא־ פארשוװנדן; פױער דער איז מויל, דעם צושראקן עפענענדיק
 שײטל דאם באװײזנדיק אולן, קראם פ־ן גאנעק אפן ארוים א:ז מאם

אוילעם: צום געזאגט ־זאלץ,
פ־ל« מיט קלאץ דעמדאזיקן אנגעפילט האט אײך פין עמיצער —

 געװען אבער איז עם האלץ. א־נדזערע צװישן ארײנגערוקט א,ץ װער
אנגעמאכט... נ:ט עם האט שאדן שום קײן א־ן פילמער, װײנ.יק צ־

 גע־ א,ץ אוילעם אפן געקוקט כאכאל, הינטערן געשטאנען בין אןך
:שרעק מוט דערצײלט האק דער מיט פויער דער װי חערט,
האלץ... שייטל דאס מ.יר אף הויי א דאם גיט ער אז —
 גע־ האט אויסגעטתנקענער, אן שוין קאםטין, םאלדאט דער א־ן
שריען•.
געריכט... צום אפיקױרעם! דעם אים, ארויםיאגן —

 א־ן ראמאסן אנק^קנדיק געשװיגן, האבן אבער מענטשן ראװ דאם
רײד: זגינע אומצוטרױ מיט ציהערנריק

 עפשער פילװעו/ אםאך מען דארף הויז, א אולפצו־רגיסן קעדײ —
זיך.״ גײט נו, פח־! א

געפרעגט: האט עמיצער
םטאראסטע? דער איז וװ —
רופן! מען דארף אוראדניק דעם —
 כײשעק, אן געאײלט, ניט פאנאנדערגעגאנגען ז:ך זײנען מענטשן די
עפעם. געזשאלעװעט װאלטן זײ װי פ,ינקט

 טײ אנגעגאםן האט אקםוניע טרינקען, טײ געזעצט זיך האכן מיר
 מיט קוקנדיק א־ן איצט, ביז ניט קײנטאל וױ נ־טע, א פרײנטלעכע א

נעזאגט: זי האט ראמאסן אף מיטגעפיל
קאפ. אפן זײ קריכן אן, ניט זײ קלאגט איר אז —
געפרעגט. איך האב—אופגעפראכט? גארניט דערפון איר זגיט —
 קלײ• יעדער פאר זיך א־פרעגן צו קלעקן ניט צײט קײן ס׳װעט —
ניקײט.

גע• ריײק אזױ װאלטן מענטשן אלע װען געטאן: טראכט א כ׳האב
זאך! זײער טאן

 קאזאן קײן אינגיכן פארט ער אז גערעט, װייטער שוין האט ער און
ברענגען? זאל ער ב:כער א פאר װאם נעפרעגט, און

 £ונק־ מענטשן דעמדאזיקן בא אז תכטן, מיר זיך פלעגט אפטמאל
 מעכאניזם, א עפעס נעשאמע, א אנשטאט זײגער, א אין װי ציאנירט,

 ליב זײער כ׳האב לעבן. גאנצן א אף אײנמאל אנגעשטעלט איז װאם
 ז:ך האט מיר אים, פאר געהאט דערעכערעץ שטארק כאכאל, דעם געהאט
אף אדער מיר אף װערן קאס אין אמאל זאל ער אז געװאלט, אבער

אוביװערסיטעטן. מײנע גארקל. מ .8



 ניט אבער האט ער יס.5 די מיט טופען שרײען, זאל ער אנדערן, אן
צורײצן אים לעגט5 מען װען בײזערן. זיך געװאלט ניט אדער געקענט

כויזעק בלויז ער פלעגט געמײנהײט, א מיט אדער נארישקײט א מיט
 קאלטע קורצע, מיט רײדן עפעס פלעגט און אויגן גראע זײנע פארזשמ־רען

 א,ץ פאשעט זײער געװען איז װאם אזוינם, עפעם שטענדיק ווערטער,
אומבעראכמאנעםדיק.

טיםלאװן: געפרעגט ער האט לעמאשל, אזוי,
ה«? פאלש, זײן מאן, אלטער אן א.יר, זאלט װאס ציליפ —

אנגענו־ לאנגזאם האבן באקן געלע זגינע און שטערן אלטנם דעם
 די אױך אז געדוכט, זיך האט עם קאלױ־, רויטן שטארק א טען

האר־װארצלען. די בא געװארן ראזלעך איז זײנע יארד װײסע
 אכט־נג די פארלירט מען און גארנישט, דערפון דאך האט איר —

אײך. צו
צוגעשטימט•. ם־םלאװ האט קאפ, דעם אראפלאזנדיק

 האט דערנאך און גארנישט. דערפון האב א:ך—ריכטיק איז ם׳ —
איזאטן־ געזאגט ער

 גע־ מען האט אזוינע אט פירער! גגיסטיקער א איז דאס—אט —
נאטשאלסטװא... פאר צוקלײבן דארפט
 אוך װי און װאם פארשטײן, צו ראמאס מיר גיט קלאר א־ן קררץ ...
 פארגעםן שוין האט ער אז זיך, דוכט טיר א־ן אים, אן טאן דארף
 פארגעסט מען װי אופרײם, מיטן אים אנצ־שרײקן פרװו דעם װעגן
פל.יג. א פון ביס א װעגן

 אנגעברוי־ האט און אויװן דעם פאקוקט פאנקאװ, געקומען ס׳איז
:געטאן פרעג א געזט

דערשראקן? ניט זיך האט איר —
דען? װאם צוליב —
מילכאמע! —
טרינקען. טײ זיך זעץ —
װארט. װײננ די —
געװען? ביםטו וװ —
איזאטן. מ:ט כאפן. פיש —
 אופער־ פארטראכט נאכאמאל ער האט ק:ך אין און אװעק איז ער

געכאזערט.
מילבאמע. —

 שוין װאלט ער װי קירץ, גערעט שטענדיק ער האט כאכאל נזיטן
 ערנסט. א־ן װיכטיק איז װאס אלץ, װעגן איבערגערעט געהאט לאנג
 איװאן פולן רעגיתנג דער װעגן געשיכטע די אויסהערנדיק געדענק, איך
געזאגט: אןזאט האט דערצײלט, האט ראמאם װאם שרעקלעכן, דעם

קײסער! לאנגװײליקער א —
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אנט־ האט פאנקאװ און קוקושקין, צוגעגעבן האט—קאצעװ א —
דערקלערט: שלאםן
 אוים־ האט ער נו, אנם. בא נ.יט מען זעט םײכל גרויסן קגין —

 קלײנע די פארמערט ארט זײער אף ער האט פירשטן, די געהארגעט
 אויםלענדער. פרעמדע, ארגינגעבראכט נאך ער האט דערצו פרוצים.

 פארן ערגער איז פארעץ קלײנער דער ניט. כאכמע קײן לוגט ױערין
 ניט זי קענםט>י ביקם א ם:ט װאלף. קײן ניט איז—פליג א גרויםן.

װאלף. א פון מער זי דערעםט—דערעםן און דערשיםן,
 לײם פאנאנדערגעפירטן עמער אן מ:ט קוקשקין געקובזען ם׳איז

געזאגט: ער האט אויװן, אין ציגל די ארײנשטעלנדיק אין,
 —לײז אײגענע די פון װערן פאטער טײװאלים; צו־געטראכט, —
 דו, װעאדעראפע. אדעראבע—מענטשן א פאטערן נאר ניט, זײ קענען

 װײ«—בעםער אײגמאל, פאר םכוירע םאך קײן נ:ט ירענג אנטאניטש,
 איצט, אונטערצונדן. געװים דיך מען װעט אניט אפטער, אר-ן ניקער

 אן אף ריכטן זיך מעגםט,ל ךװ־כפירן, איניען דעם אט װעםט ד,י װען
אומגליק!
 קולאקעם די פאר אנגענעמער קגין ניט זײער—איניען״ דער ״אט

 עם חאט כאנאל דער גארטן־באזיצער. פון ארטעל אן איז—דארף, פון
 און םוםלאװ פאנקאװן, פון הילף דער מיט אײנגעארדגט קימאט שױן
 אנגעהויבן ז:ך האבן פויערים ראװ דאם פויערים. קלוגע עטלעכע נאך

 פאר־ מערקכאר זיך האט קראם אין בעםער, ראמאסן צ• באצוען צ,י
 —פױערים שלימאזלדיקע די אפילע און קוינים די פון צאל די מערט

 דעם העלפן צ,י באמיט זיך מעגלעך װניט װי האבן—מיגון בארינאװ,
ױען׳/ זײן אין כאכאל געקאגט. האבן זײ װאם מיט ״אי

 זײגע געהאט ליב האג כ׳ מיגון, געװען געפעלן שטארק איז מיר
 די פארמאכן ער פלעגט זינגען, פלעגט ער װען לידער. אומעטיקע

 זיך. טאן באװעג א ניט אפולע פלעגט פאנים ליידנדיקער זגין און אױגן
 לעװאנע קי_ין װען נעכט, פינצטערע די אין ג־ט געפילט זיך האט ער
 פ,ץ געװעב געדיכטן א מיט פארחאנגען איז הימל דער אדער ניטא א:ז

 שטילערהײט פארנאכט מלך פלעגט ער אז טרעפן, פלעגט עס װאלקנם.
טאן: רוף א

װאלגע. דער צ? צוגײן קום —
 כאפן אף שטריק־נעץ פארננאטענע די צוגרײטן ער פלעגט דארטן
 פלעגט שיפל, זײן פ־ן הינטער־טײל דעם אף רגיטנדיק און סטערלעטן,

 רײדן און װאםער ט־נקעלן אין פים קר.ימע טונקעלע זנינע אראפלאזן ער
שטילערהײט:

 פאר־ אנך קאן כזײלע, ,כויזעק בזיר פון מאכט ארין3 דער —
 ווײם ער פערזענלעכקײט, א א:ז ער הונט. דער א:ם כאפט לײדן,

 פרודער, אײגענער אן װען אבער באוװםט, נ.יט א:ז מװ״ װאם אזוינם,
דער דא איז וװ צונעמען? דאפ איך קען װי—מיך דריקט פויער א
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 קאפיקעם, אין—איך און רובלס, אין צײלט—ער אעדז? צװישן כילעק
тגאר! איז דאם אט  т  —

 פינגער די ברעם, די שפרונגט עם קרענקלעך, צופט פאנים מיגונם
 אונטער- און פאנאנדערקלגיבנדיק פלינק, זיך באװעגן הענט די פון

 האר־ די קלינגט שטיל נעצן, די פ,ץ האקנם די פײלכל א מיט זעגנדיק
זײנע: שטים ציקע

 איז זינדיק׳ פין איך—ריכטיק גאנעװ, א פאר מיך האלט מען —
די אײנע אוים זויגן און פרעםן אלע גזײלע, פולן אלע אבער דאך לעבן
מאכלז םאטן דער א־ן ליב, ניט א־נדז האט נאט יא, אנדערע.

צעלאזן. אולנדז
 בא־ װאלקנם שװארצע אונדז, פארבײ קריבט טייך שװארצער דער

 אינדער ניט זיך זעט לאנקעם די פון ברעג דער אלם, אובער זיך װעגן
 און ברעג פו־ן זאמד באם כװאליעם די שארכען פארזיכטןק פינצטער.

 דער אין אראפציען מיך װעלן װאלטן זײ װי פעקט פים, טײנע פארגיםן
פינצטערניש. שװימענדיקער ערגעצוװ אומענדלעכער,

מיגון. זיפצנדיק, פרעגט,—מען? דארף לעבן —
 טראכט כאלעם אין װי העט. א טרויעריק װאיעט בארג, אפן אויבן,

מיר: איך
?п װי אזוי און אזוינע לעבן דארפן װאם צו ארן —

םאף קיין און שוידערלעך, און שװארץ טייך, אפן איז שטיל זײער
פינצטערעניש. װארעמער דערדאזיקער צ,י נישטא איז

 מען װעט געדענק, איןדיך, דערהארגענען. כאכאל דעם װעט מען —
 אומגעריכט אן ער הויבט נאכדעם מיגון, ברולמט—דערהארגענען, אויך

לידל־ א זינגען צו שטיל און
—געליבט מאמעלע מײן האט מיך
געזאגט: און

ללגער, עכ־מא^ יאשע, עכ-מא,
שטיל... זלך לןב

 אומעטי־ א־ן שטארקער קלינגט שטים זגין אויגן, די פארמאכט ער
 דער ון6 שטריקלעך די פאנאנדער נעמען װאס פינגער, זײבע קער,
געלאסענער: זיך באװעגן נעץ,

 הארגלקןד מײן אין־ האב »עפאלגט נלט
געפאלגט... נלט עך,

 אגנטערגע־ אן ערד, די װי אזוי געפיל: מאדנעם א עפעם כ׳האב
 פליסיקער טונקעלער דער פון באװעגונג שװערער דער תרך װײקטע
 זיך גליטש אתנטער, פאר איך און אור, א.ין איבער זיך קערט םאסע,

זון. די אײנגעזונקען איז אײביק אף וװ ארגין, טהוים אין ערד דער ון6
 אנגע« האט ער װי אומגעריכט, אזוי פונקט זינגען אופהערנדיק

װאסער, אין ארונטער ל5שי דאס שװײגנדיק מיגון שלעפט הויבן,
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 דער אין נעלעם גערױש אן קיבזאט װערט און ארײן א.יר אין זיך זעצט
טראכט: און נאך א:ם קיק איך שװארצקײט.

מענטשן?" אזוינע לעבן װאס ״צוליב
 אומגעלומפער• אן בארינאװ, אויך געהערט פרײנט ג־טע מײנע צו

 שטענדיקער א רעכילעםניק, א פוילער, א בארינזער, א מענטש, םער
 איר װעגן רעט און מאסקװע אץ געלעכט האט ער אומשלעפער.

אפשפײענדיק:
 מיט טויזנט פערצן—קלױםטערם טומל. א שטאט! א גענעם א —

 קרעציקײ,—אלע א־ן זשוליקעס! לויטער—פאלק דאם פ־ן שטוק זעקם
 מיליטער־־לײט, די םאכרים, די נעמאנעם! מײנע אף פערד, די װי
ך קראצן אײן א.ין האלטן מענטש, אײן װי אלע,—באלעבאטים, די  זי

 קאלאםאלער א צאר־הארמאט, א דארט פאראן עמעם, טאקע איז עם
 אויסגע׳ אלײן הארמאט דעם האט גרויםער דער פיאטר פטרומענט!

 פריצטע, א פרױ, א אײנע בולנטארעם. די אף שיסן צ־ קעדײ גאסן,
 ער האט געלעבט ליבע. צוליכ אים קעגן אופשטאנד אן געמאכט האט
 אװעק׳ זי ער האט דערנאך טאגטעגלעך, יאר, זיבן פונקט איר מ:ט

—און אים אף געװארן בײז זו איז קינדערלעך. דרגי מיט געװארפן
געטאן קנאק א לעבן, פתדער דאס, ער האט בונט. א אופגעהויבן

אכט מיט הונדערט דרײ טויזנט נײן—בונט אפן הארמאט דאזיקן מ.יטן
דער» אלײן אפילע זיך האט ער אװעקגעלײגט! ארט אפן נזענטשן

 דעפ אים, מוז מען—מיטראפאליט, צ־פ פילארעט זאגט נײן, שראקן:
 האט מען און רײצן! ניט זאל ער פארקלאפן, הארםאט פאפקותעם

פארהאקט... אים
זין־: ער בײזערט נארישקײט, אלץ איז דאפ אז אלם, זאג איך
 מזר האםט! דו יאראקטער כזיעםן א פאר װאם מגינעו־! גאט —

 ד־... אץ מאן, געלערנטער א דערצײלט גענוי נזאיםע דידאזוקע האט
דערצײלט: האט א.ין הײליקע״ די ״צ־ קיעװ קײן ייר איז נעגאנגען

אף אויך דארף, אונדזער װי פןנקט שטײט, שטאט דידאזיקע —
א—װאלגע דער אנקעגן װעלכער. פארגעםן טײך, א און בארג א

 אלע צעפלאנטערטע, א געזאגט, פאשעט איז, שטאט די ל־זשע.
 פון נישט כאכלעם,—פאלק דאם אתף. בארג גײען און קרומע—גאםן
 האלב פוילישן פ־ן האלי נאר אנטאנאװ, מיכאילא וױ שטאם, דעם
 געקעבזט נוט א פלאפלאט, דאם נאר רעט, דאס ניט טאטערשן, §ון

 צען צו דארטן זגינען זשאבעם—זשאבעם, עםט שטוציקם. א פאלק,
 זײ. מ:ט אפילע אקערט נוען א־ן אקפן אף דארטן פארט מען פונט.
 מאל פיר—קלענםטער םאמע דער אויםערגעװײנטלעכע, זײ האבן אקםן
 זײנען מאנאכן פ־ד. אפציק אץ דרגי װעגט אונדזערער, װי גרוים אזוי

 און דרני הונדערט צװײ און טויזנט פ־פציק ארן זובן—פאראן דארטן
זיך קענםטו אזױ װי דו! מענטש נארישער װ, ארכיערײען... זיפעציק

אײגענע מײנע מיט געזען, אלײן אלץ דאם האב ארך— אמפערן?
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 איך זעסט־! נו, געװען. ניט בוםט דארטן? געװען ביסט—דו איץ אױגן,
פינקטלעכקײט... ליננ אלץ װי מער פרודער, האכ,

 צ־- אױסגעלערנט טיר בא זוך האט ער,5צ.י געחאט ל:כ האט ער
 א2 לײדן. געקאנט גארנוט ער האט טײלן נאר קײפלען, און נויפלײגן

 טויע מוטיק זיך פלעגט צאלן, גרויםע קײפלען ער פלעגט גײסטערט
 לאנגע א זאמד אפן שטעקן א מלט אנשרײפנדיק אץ, דערבײ זײן

 אויסגלאצנדוק פארוװנדערט, זײ אף קוקן ער פלעגט -יפערן,צ עש,ר
אויםתפנדיק: אץ אויגן קינדערשע די

אויסרײדן! נלט קײנער אפילע קען אזױנס —
אפגעריסע• אן אפגעלאזענער, אן מלעםער, א מענטש א ער אלז אלײן

 א אין אניננעראמט שײן, קימאט איז זײנער פאנים דער אבער נער,
 א מיט שםײכלען אויגן בלויע העל די בערדל, פרײלעכן געקרױזטן
 נע־ עפעס דא איז קןקושקינען מיט אים צװישן שםײכל. קינדערשן

 אײנעױ פולנװײטן זלך זײ האלטן זנין, קען דעם, צוליב און מײנזאמעס,
צװײטן. פ.ץ

 §יש פאנגען יאם קאספישן אפן געפארן טאל צװײ איז בארינאװ
פאנטאזירט: און

 קעגן בלםט ת גלגיכן. קגין נישטא איז לעבן, בר־דער יאם, צום —
 דאם און ניטא. ביםט—1און אים אף ק־קםט ת פליגעלע! א—אים

 אלע פון אוילעם אן צתאמען זיך לויפט אהין זיס. דארטן א.יז לעבן
ער גארנישט, געװען: דארט איז ארכימאנדריט אן אײנער אפילע עקן,
 פראקורארם דעם קעכן, א אײנע אויך דארט געװען געארבעט! האט

 ניט זי האט—פונדעסטװעגן געפעלטי. א:ר האט װאם ׳נו—געליבטע א
—אבערי ליב, זײער לעננן, פראקוראר טאקע, מ:ר ביסט אויסגעהאלטן:

 דעם געזען אײנמאל כאטש האט עם װער—מאכמעס געז־נט! מיר זײ
 —היטל אין װי ראכװעם, א איז דארט אהין. װידער אים ציט יאם,
 דער אײביק. אף אװעק, אהין אויך װעל איך שטופערײ! ש־ם ־ײן

 װי לעבן געדארפט חאב איך װאס! אט ליב, ניט מיך האט אוילעם
מידננער... רעכטן קײן ניט נאר א:ך װײס—נו, מידבער, א אין גאזלר, א

התט, אלטער אן װי דארף, איבערן ארומגעבלאנקעט האט ער
 אויסהערן מען פלעגט זײנע מאיםע די אבער פאראיט, אים האט םען

לןדער. מיגונס װי פארגעניגן, זעלפיקן טיטן
אינטערעםאנט. קעציק! לײגט ער —

 אזױנע אפילעפון דעפמויעך צוטומלען אמאל פלעגן פאנטאזיעם זגינע
 אומגלוי• דערדאזיקער האט אײנמאל—;פאנקאוו װי מענטשן, .געזעצטע

כאכאל: צום געזאגט פויער ביקער
 ניט איז שרעקלעכן דעם איװאן װענן אז דערװײזט, בארינאװ —

 איז, ער פארשװיגן. אםאך האט מען ביכער, די אין פארשריבן אלץ
פארװאנדלען זיך פלעגט שרעקלעכער, דער שעד, « נעווען ׳מען זאגט
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 א£ן אויםשלאגן אנגעהויבן םען האט צײט יענער זינט—׳,אדלער אן אין
אים. לעקאװעד אדלער געלט

 ם׳איז װאם אלץ, אז—מאל? װיפלטן צ־פ—ננאמערקט ־אב איך
 אױםגעטראכט, ם׳איז אז ׳זעט מען װאם פאנטאםטלש, אוםגעװײנטלעך,

 מער, אםאך מענטשן דל געפעלט אויםגעטראכט, שלעכט אפולע אוץ
לעבן. פון עמעפ דעם װעגן געשיכטעם ערנםטע אײדער
 שמײכ־ ער האט נאכאל, דעם געזאגט דעם װעגן האפ איך אז נאך
געענטפערט: לענדיק
 אויםלערנען מענטשן די נאר זץ־ זאלן אריבערגײן! װעט דאם —

 דידאזיקע און עמעם. צום דערטראכטן שוין זוך זײ װעלן טראכטן,
 דאם, פארשטײן. איר דארפט—קוקולשקינען בארינאװן,—צװ־רײטע

 אזא געװען אויך געװים איז קריסטוס מעכאברים. קינםטלער,—זײנען
 חאט זאכן אנדערע זײן= טוידע דאך ט,תט איר—און צװ־רײטער. טין
אױםגעטראכט. שלעכט נלט דאך ער

 איץ װײניק רײדן מענטשן אלע די אט װאם ־,рс האט געוװנדערט
 אפט, פלעגט סוםלאװ אלטער דער נאר—גאט װעגן גערן ניט זײער
באמערקן: איבערצײגונג, מיט

גאט! פון איז אלץ —
 הא־ עפעם װערטער דידאזיקע אין הערן א.יך פלעג שטענדיק א־ן

 מענטשן, דידאזיקע מיט געלעבט גוט זײער זיך האט עם פענונגלאזעס.
 האט מיר שמולעםן. נאכאיקע די אין זײ פולן נעלערנט איך האב פיל זײער א־ן
 וױ האט, געשטעלט, האט ראמאם װאפ פראגע, יעדער אז געתכט, זיך

 לעגין, פונם לײב דעם א.ין װארצלען אירע געלאזט בוים, מעכטיקער א
 װארצלען דידאזיקע זיך האבן לעבן, פינם טופענישן די אין דארטן, אין

 אף און בוים, אײביקן אזא נאך פ־ן װארצלען די מזט צונױפגעפלאכטן
 פא־ פרעכטיק זיך װאקםן געדאנקען, העל בליען זײערן צװײג אןטלעכן
 װי געפילט, האב איך װערטער. קלינגענדיקע פ־ן בלעטער נאנדער

 פון האניק אופרעעדיקן מיטן זיך אנזױגנדיק אוים, אלײן װאקם אוך
 דער האט מאל אײן ניט און זיכערער, גערעט שוין כ׳האב פ:כער, די

געלויבט: שמײכלענדיק מיך נאכאל
מאקםימלטש! גוט, ארבעט איר —
װערטער. דידאזזקע פאר געװען אים בין א.יך דאנקבאר וױ

 ־לײנע א װײב, זײן צופירן ברענגען צײטנװײז פלעגט פאנקאװ
 אויגן. ילאע די פון בליק קלוגן א מ.יט א־ן פאנים מילדן א מיט װגיבל

 אין אװעקזעצן שטיל זיך פלעגט אנגעטאן, ״שטאטיש״ געװען איז זי
 קורצער א נאך נאר ללפן, די צניעםדיק פארציענדיק װינקעלע,. א

 פלעגן אויגן די א־ן אופמאכן, פארכידעשט נזויל א:ר זוך פלעגט צײט
 שארפזיניק א דערהערנדיק אפטמאל, א-ן צ־עפענען. שרעקנדיק זיך

פאנ:ם דאם צודעקנדיק שמײכלען, פארשעמט זי פלעגט װערטל,

11»



 צ־ טאן וװנקט א פאנקאװ פלעגט מאיסע בײם און הענט, די םלט
זאגנדיק: ראמאםן,

פארשטײט! זי —
 פלעגט ער לײט, פארזיכטיקע צ״פארן קומען פלעגן כאכאל צ־ם

שאענלאנג. דארט אפזיצן א־ן בײדעם אפן מלר צ־ זײ מיט ארופגײן
 זײ פלעגן דא טרינקען, א־ן עסן אחלפטראגן אקסיניע פלעגט אהין

 קעכן, דער א־ן מיר פאר אכוץ אלעמען, פאר אומזיכטבארע שלאפן,
 קלמאט אלם האט א־ן ראמאםן, געטרגי הינטיש געװען איז װעלכע

 געפט די אפפװ־ן פאנקאװ און אלזאט פלעגן באנאכט פארגעטערט.
 לאבישקער צ־ם אדער דאםפער פארבגינײענדיקן א צ־ שלפל א אין

 פיין אדער—■שװארצן דעם אף װי צוקוקן, אלך פלעג ארג3 פלן האפן.
 עס לאדקע, קלײנע די זיך פלנטלט טגיך—באזילבערטן לעװאנע דער

 דל צוציענדיק לאמטערן, א פון פייערל דאס אלר איבער פלאטערט
 זלך פללן און קיקן פלעג אלך—שיף־קאפלטאן, פ־נם א־פמערקזאמקײט

ארכעט. געהײמער װיכטיקער א אין באטײליקטער א װי
 פלענ איך דערענקאװא, מארלע פארן צו קומען פלעגט שטאט §ון

 מלך פלעגט װאם דאם, געפינען נלט בליק אלר אין מער אבער שוין
 װאס מײדל, א בא װי אויםגעזען נזלר האבן אירע אויגן דל—צופװמלען

 אלנטע־ עם װאם צופרידן, אלז א־ן פענימל שײן אלר מלט גליקלעך איז
 האט גערעט מענטש. נערדיקער גרויםער אזא איר מיט זיך רעםירט

 אלעמען, מיט װי כויזעקנדיק, אביפל תיק, אזוי פלנקט איר מלט ער
 געלויכטן האבן אויגן דל אין אפטער, גלעטן ער פלעגט בארד די נאר

 אנגעטאן פרײלעך. קלינגען פלעגט קעלכעלע דין איר אןן װארעמער.
 אין םטענגע הלמל־בלאע א א־ן קלײד הלמל־בלאען א אין געװען זי איז
 געװען זײנען אלרע הענטעלעך קינדערשע די האר. בלאנדע די

 קימאט אנצוכאפן. זיך װאם אן געזלבט װאלטן זײ װל —אומרויק מאדנע
 דאפ א־פמאכנדלק ניט זלך, פאר אונטערגעזונגען זל האט אןפרוער אן

 זלך ראזיקן אלפערן ט.יבל מיטן דערבײ זיך געפאכעט און טויל,
 פלעגט װאם אזוינם, אלר אין געװען איז עפעם פאנלם. שמעלצנדיקן

 זיך פלענ א.יך בײז. און פײנטלעך אויפן, נײעם א אף א,־פרעגן מיך
זען. צו זל וױיניקער װאם םטארען
 צרי אנגעחויפן האט מען געװארן. נעלעם איזאט איז י־ל מיטן אלן

 אתם צװײ טאג א אין א־ן געװארן, דערטתנקען איז ער אז רײדן,
צום איז דארף פון זלבן װיארפט א באשטעטיקט: דאם זלך האט

 דעק תרכגעלעכערטן א מיט שיפל זײן צוגעשטאנען לאנקע־ננרעג
 דערקלערט םען האט אומגליק דאס בארט. דורכגעבראכענעם א און

 א.ין טגיך אפן אײנגעשלאפן מיםטאטע, ׳איז איזאט װאם דערמלט,
 געשטאנען זײנען װאם לאםט־שיפן, דרגי די אף ארוף איז שלפל זײן

דארף. הינטערן פינף װיארסט א האפן אין פאראנקערט

120



 צל קראם אין א:ז אינאװנט קאזאן. אץ געװען דאן איז ראמאם
 ־.* אף פאתמערטער א זיך אנידערנעזעצט קוק־שקין, געקומען מ.יר
 פארוי- ער האט דערנאך פלם, זײנע אף קוקנדוק געשװיגן, אװײלע זעק,

געטאן־ §רעג א כערנדיק
קימען? ציריק כאכאל דער װעט װען —
נלט. װײם איך —
געשלאנע« זײן האנט דער ט.יט רײבן שטארק אנגעהויפן האט ער

 ברי'» ארײן, בזאטען דער אין שטילערהײט זיך זידלענמק פאנים, נעם
בײן. א מיט געװארגן ז:ך װאלט ער װי טענדלק,

דיר? ארז װאס —
р א האט ;יר р זנינע אױגן די ליפן. די בניםנדיק מװ־, אף געטאן 
 קאן ער אז זעענדיק געציטערט. האט קינבאק די נעװארן, רויט זײנען

 טרויע־ עפעם אף זוך געריכט בא־טרויקט אלך האב רײדן, ניט
 ארוימגע־ קוים נאפ, דער אף ארויםקוקנדלק ער, האט ענדלעך, ריקם.

שטאמלט:
 דער באקוקט. ש:פל איזאטם מיגונען. מיט געפארן בין אוך —

 דער-—עס הײסט פארשטײםט?—דורכגעפראכן האק א מיט איז דעק
אנדערש... נישט איזאטיטשקע! הארגעט

 נאבן אײנם שיטן אננעהױבן ער האט קאפ, מיטן טרײםלענדיק
 טתקענעפ הײםן, א מ:ט כלןפענדיק זידל׳־װערטער, געםײנע אנדערן
 צײלעמען. גענ־טען זיך װערנדיק, אנשװיגן ער, חאט דערנאך קלאנג,

 פא־ זיך װיל פויער דערדאזוקער וױ קוקן, צי שרעקלעך געװען פ׳איז
 אינגאנצן, ציטערט בעקויעך, ניט איז ניט, קען—און נאנדערװײנען

 און א־פגעיםטאנען איז ער פאדרום. א־ן קאם פץ זיך שטיקנדיק
קאפ. מיטן טרײסלענדיק אװעקגעגאנגען,

 דערזען ׳ז:ך נאדנדיק יינגלעך, חאבן אינאװנט טאג אנדערן אפן
 א געלענן איז װאם לאםט־שיפל, צעבראבענעם א אונטער איזאטן

 פונם דעק האלבער א דארף. פיץ העכער אביםל ברעג אפן צוטריקנטע
 אנדערע די ברעג, פון שטײנער די אף געלעגן איז לאסט־שיפל

 פין טײל הינטערשטן באם ׳*>ר א־נטער א־ן װאםער, אין—העלפט
 גע־ איז שטײער, פתם טײלן צובראכענע די אין איינגעקלעמט שיפל,

 לײ־ צ־בראכענעם א מיט גוף לאנגער איזאטם אראפ פאנום מיטן לעגן
 אים. פון מארך דעם אויסגעשװענקט האט װאפער דאם—שארבן, דיקן
 געװען איז קארק זנין פונהוגטן, געטאן זעץ א פישער דעם האט מען
 פאר־ איזאטן, געװיגט האט שטראם דער האק. א מיט אפגעהאקט װי

 האט ם׳ הענט; זײנע באװעגנדיק אין ברעג צ־ם זגינע פום די װארפנדיק
 ארויםצוקריכן קויכעם זנינע אן שטרענגט פישער דער אז געתכט, ז:ך
ברעג. אפן

 געשטאנען זגינען פארטראכט אנגעשטרענגט א־ן אנגעברויגעזט
נאך זיך האבן ארעמע די פויערים, רניכע צענדליק פאר א ברעג אפן
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 שטעקעלע, מלטן טאנגדיק פארשמײעט, פעלד. פיץ צ־ריקגעקערט ניט
 געדרײט םטאראםטע, פאכדאנישער גנײװישער דער אומגעלאפן אלז

 מיט העמר. ראזער זיין פ־ן ארבל מיטן זי געװישט און נאי דער מלט
 דער נעשטאנען איז ׳בויך אויםגעשטעלטן אן טלט און פלם צעשפרײטע

 אף ארן מװ־, אף רײ דער נאך קוקנדיק קוזמין, קרעמער געבויטער פעםט
 פארב־ זגינע נאר פרעבזען, דל אנגעכמורעט צארגדיק האט ער קייקושקונען.

 אױם־ מלר האט פאנים געשט־פלט זגין און געטרערט, האנן אוינן לאזע
נעבעכדלק. זײער געזען

 היפנדיק סטאראםטע, דער געטאינעט האט—שטיפערײ! םארא אי,
גוט! נישט פױערים, אי,—;פלם קתמע זײנע נזיט

 טעטפ שטײן, אפן זיצבדרק האט, זגינע שנור װנגע גרעפלעכע די
 האנט. ציטערדיקער מלט געצײלעמט זיך א-ן ארנין װאםער אין געקוקט

 ללפ רויטע גראבע, אונטערשטע די א־ן באװעגט, זלך האבן ליפן אירע
 חונט, א בא װי פונקט אתנטערגעהאנגען א־מאנגענעם, עפעם איז

 פארפיקע װי זלך האבן בארג פו=ן צײן. שעפסענע געלע דל אפדעקנדלק
 האבן פױערים שטױפיקע קלנדער, און מוידן אראפגעקײקלט קנוילן

 נלט א־ן פארזלכטלק האר פויערים אוילעם דער געשפרײזט. אגילנדיק
דעהודזשעט: חויך

נעװען. פויער שטעביקער א —
דען? װאס מלט —
שטעכיקער... א ק־קושקלן איז דאם —
מענטשן... א געפאטערט אומזלמט —
געלעפט... פאשײדן האט אלזאט —
 צי זלך װארפנדיק קיקושקין, צעװאיעט ז.יך האט—באשײדן? —

 מענול־ הא? דערהארגעט, אלם אלר האט זשע פארװאם—פויערלם. דל
הא? פארװאס, װאלים,

 גע־ דער א־ן צעלאכט, היסטעריש פרוי א אײנע זלך האט פאצלונג
 אין געטאן שמיץ א בײטש, א װי דיאט, קלאגערן דער פון לעכטער
 אײנע קרלכנדלק גװאלדעװען, אנגעהויבן חאבן פויערלם די—חאמוין

 צ,ל* האט, קיקלשקין א־ן געשרײען, מלט זידלערײ, מלט אנדערע דל צו
 הארל־ דער אין פאטש א דערלאנגט אים קרעמער, צ,ים שפרינגענדיק

אק:3 קער
נאיע! האםטי, אט —

 פיין ארױסגעשפרונגען טײקעף ער אלז פויסטן, מ טלט מאננדלק
:טלר צ' אויםגעשרלען פרײלעך קלמאט און נעשלעג
שלאנן! זיך װעט מען אװעק, גײ —

 פלוט טלט געשפלגן ־אט ער געטאן, זעץ א שוין מען האט אים
נאכעס... געלוינטן האט פאנלם זגין גאר ללפ, צעקלאפטער דער פון

קוזמינען? געטאן קנאק א 3הא איך װי געזען, האסטו —
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 שרעק מיט ז:ך אר־מקוקנדזק בארינאװ, צ־געלאפן איז א־נדז צי־
 צונויפגע׳ זיך האט אוילעם דער ;לאםט־שוף דער ארום האמוין אפן

 פטא« דעם נערלסן זיך חאט עם פונװאנען ק־פע, אײן אין דרענגט
קאל: דין ראםטעם

באװײז!—ת תרך איך לאז װעמען—באװײז ת נײן, —
נעםענ• בארינאװ, געמורמלט האט—אוועק,■ פ־גדאנען מוז איך —

 דריקנדיקע א הײםער, א געװען א:ז אװנט דער אר־-ף. בארג זיך דיק
 אתנ־ זץ־ האט זון צונטער־רויטע א עטעמען. צ־ געמאכט שװער האט היץ

 האט אפגלאנץ רויטער א ;װאלקנם בלוילעכע איןנעדיכטע טערגעלאזן
חלנער. א געבתמט האט ערגעץ ;קוסטעם די פ-ן בלעטער די אף געשײנט
 צ־בראכענעם אפן און גוף, איזאטס גערירט זיך האט מיר פאר

 געװארן אויסגעגלײכט זײנען װאס האר, די באװעגט זיך האין שארבן
 ־אב אוך ד.יבאם. צושטעלט זיך װאלטן זײ װי פ־נקט שטראם, דורכן

רײד־: גולטע זײנע און שט:ם, הײזעריקע זײן דערמאנט זיך
דערולף אט—קינדישעם, עפעס פאראן איז מענטשן יעדער אין —

דעס אשטײגער, נעם, אט קינדישע! דאס אף שטיצן, זרך מען דארף
א אלז—אבער נעשאמע זי_ין אײזערנער, אן זיך דוכט עס כאבאל:

קינדישע!
קאס. מיט גערעט קוקושקין האט טלר נעפן שפרײזנדיק

 גאט איז, דאם נאריש וױ אזוי... מען װעט אלעמען א־נדז —
מײנער!
 באנאכט, שפעט אר,ים, צװײ טאג א אין געקומען איז כאכאל דער

 אוך װען עפעם. מיט צופרידן שטארק קענטיק, פרױנטלעכער, א זײער
 איבערן געטאן פאטש א מיר ער האט טיר, די געעפנט אים האב

פלײצע.
מאקםימיטש! וױיניק, שלאפט אןר —
דערהארגעט. מען האט איזאטן —
װאם? —

 באדד די און געשװירן, װי אנגעבלאזן זוך האבן באקן־בײנער זנינע
 אראפ־ שטראמענװגיז ז.יך װאלט זי וױ פונקט ציטערן, גענומען האט
 זיך ער האט היטל דאם אראפנעמענדיק ניט ברוםט. דער אף גיםן

 שאקלענדיק און אויגן די זשמורענדיק צימער, מיטן אין אפגעשטעלט
קאפ. טלט

יא... נו, װער?־ נ:ט װײס מען אזוי, —
 אנידערגעזעצט און פענצטער, צום צוגעגאנגען לאננזאם איז ער

יס.5 די אויסציענדיק דארט, זיך
געװען? נאטשאלסטװע געזאגט... אבער א:ם דאך האב איך —
פריסטאװ. דער נעכטן. —
 —געענטפערט•. אלײן זיך א־ן געפרעגט ער האט—װאם? און נו, —

גארנישט! זיך, פארשטײט
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 געוױינט• װי זלך, האט פרלסטאװ דער אז געזאגט, אלם חאפ אלך
 קוק־שקלנען ארללנזעצן געהײסן א־ן קלזמלנען בא אפגעשטעלט לעך,
קרעמער. דעם צופאטשן פארן

זאגן? דא מען קען װאס נ־, אזוי, —
םאמאװאר. דעם שטעלן קיך אין אװעק בלן איך
נערעט: ראמאס האט טײ פאם

 דער־ זגינע מענטשן בעםטע דל—פאלק, אזא אף ךאכמאנעם א —
זללנען זײ זײ. פאר מוירע האט עס—מײנען קען מען עםו הארגעט

געגאנגען בלן אלך װען װאגן״. צ־ם ראד ״פלנפטע א װל אלם £אר
 דערצײלט: קאטארזשנלק א אײנער טלר האט םלנור, קנלן עטאפ מלטן

 גאנצע א גײהאט האט ער גנײװע, מלט פארנומען זלך האט ער
 לאמלר, טאינען: גענומען אײנער האט אט א־ן מאן. פלנף פון כעװרע

 םאיװלםאי אלז מאזלבראכע קנלן גאנררענען, דאם װארפן פרלדער,
 דערשטלקט, אלם זײ האבן דערפאר א־ן שלעכט! לעבן מלר—נלטא

שטארק האט דערצײלער דער שלקערער. א געשלאפן אלז ער װען
נאכדעם אלך 3הא ער, זאגט דרײען, דל דערהארגעטן. דעם געלויבט

 נא־ יענער נאר גארנלט, מלר ארט—װעלט יענער אף אװעקגעשלקט
 נוטער א געװען אלז ער טאג, הללנטלקן בלז שאד א מלר אלז רוער

 האט װאס ״צל—נעשאמע. רײנע א פרײלעכער, א קלוגער, א כאװער,
זאל ער געהאט מוירע אלר האט—אלך־ פרעג—דערהארגעט? אלם אלר

״נײן, באלײדלקט: אפללע אלם האט דאם ארויסגעבן?" נלט אייך
פאל קײן פאר ארויםגעגעבן, נלט געלט קײן פאר װאלט ער ׳ער זאגט
צ־ באקװעם נלט געװען עפעס ס׳אלז אזוי, םטאם עפעם נאר נלט!

 >ר, אין מענטשן, זלנדלקע—אלע זגינען םלר אלם, מלט זלך כאװערן
באקװעם״. נלט צאדלק. א קלױמערשט,

 צל׳ אלבערן שפרנלזן אנגעהויבן א־ן א־פגעשטאנען אלז כאנאל דער
 זיין צײנער דל אלן האלטנדלק אפהלנטן, הענט דל פארלײגנדלק מער,

 צד בלז העמד טאטערלשער לאנגער א אלן װייסער, א אלנגאנצן לילקע,
 האט פאדעשװעס, פארװעסע דל מלט פעםט טלפענדלק פיאטעס. דל
פארטראכט: א,ין שטלל גערעט ער

 מױרע דערדאזלקער אף אנגעשטויםן מאל אסאך זלך האי אלך —
 צװײערלײ מענטשן. גוטן דעם לעננן פרן פאריאגן אפן צאדלק, פארן

 זײ פארטלללקט מען אדער מענטשן: אזוינע צול דא זללנען יאצױנגען
 דל װי—אדער לעבן, דאם צ־ערשט פארםאטענדלק מלטלען, אלע טלט

 —פלר אלעי אף זײ פאר מען קרלכט אויגן, דל אלן זײ בזען קוקט חלנט
א זלך לערנען א,־ן זעלטענער. אלז דאס  קײ־—נאכטאן זײ לעבן, זײ י
נלט? זײ ווללן—עפשערי אלמשטאנד. נלט זײ זללנען נלט, זײ נען

געזאגט־ ער האט טײ, אפגעקללטן מלטן גלאז דאמ אנעמענדלק
 זלך האפן מענטשן—פאר, זלך שטעל װעלן! נלט אויך מעגן זײ —

אלם צי צוגעװאינט זלך לעפן, שטלקל א אײנגעארדנט טל גרוים טלט
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 אבער, אזוי? ניט איר! לעבט אזוי ניט בולנטעװעט:—אײנערי עמיץ און
 דעמדא־ אין ארנינגעלײנט קויכעם בעםטע אונדזערע דאך האין בזיר
 דעם לערער, דעם קויל א—א,ץ נעמען! דיך זאל תעך דער לעבן, זרקן

 עמעש ריכטיקער דער איז פונדעםטװעגן אבעו־ נ:ט! שטער—צאדיק
און עבזעס. דער איז זײ בא איר! לעפט אזוי ניט :זאגן װאם די, פא
בעסערן. צום לעבן דאם דאם פירן זײ

 ער ־אט ביכער, די מיט פאליצע דער אף האנט בעטן אנװניזנתק
צ,יגעגעבן:

 א אנשרייבן געקאנט װאלט איך װען עך, די! אט—דערדוויפט —
 שװערע, זײנען מײנע געדאנקען ד.י—דערצי נןט טויג איך—נאר פוך

אוינזגעלומפערטע
 צ־נויפ־ א־ן, זיך אנגעשפארט טיש, צ,ים צוגעזעצט זיך האט ער

געזאגט: הענט, די מיט קאפ דעם דריקנדיק
איזאטן... שאד םארא —

אופגעהויבן: זיך האט ער געשװיגן; צײט א האט בזען
שלאפן... לײגן זיך לאמיר נ־, —

 פענצטער. צום זיך צוגעזעצט בו־ידעם, אפן זיך צול אװעק פין איך
 האלבן א ארוטנעמענדיק בליצן, או־פגעפלאמט האבן פעלדער די איבער
 דערשראקן, אוף ציטערט לעװאנע די אז געתכט, זיך עםהאט ;הימל
 הינט די שײן, רױטלעכע העלע די הימל א:בערן ז:ך צעגיםט עס װען

 װאיען, דאזיקע דאס ניט װען א־ן געװאיעט, אנגעשטרענגט האבן
 געלעפט װאלט מען װי פארשטעלוע, א האבן געקאנט מען װאלט

 װגיטער א געבתמט האט עם אונדזל. אומבאװאינטן אן אף ערגעצוױ
 £;לן שטראט שװערער א ארײנגעפלאסן האט פענצטער אין דינער,

װארעמקײט. שטיקנדיקער
 אונטער ברעג, אפן—׳,קערפער איזאטם נעלעגן איז אויגן מגינע פאר

г ,הימל צום געװענדט געװען איז פאנים בלויער זגין װערבע־קוםטעם 
 די זיך. אין ארײנגעקוקט שטרענג האבן אויגן פארגלעזערטע די א,לן

 און שטיקער שפיציקע אין צוזאמענגעקלעפט זיך האט בארד גאלדיקע
מויל. צועפנטער פארוװנדערט א באהאלטן ז:ך האט האר די צװישן

 האב איך צערטלעכקײט, װטםקניט, א:ז מאקםימיטש, ״דערלקער,
יאנטעװי" ליבלעכסטער דער איז ער װאם דערפאר, פאםכע ליכ

 זיך האבן פים אפגעװאשענע רײן װאלגע דער §?ן בלאע זײנע צײ
 פרענענדיקער דער §ון אויםגעטריקנטע הויזן, בלאע די צ״געקלעפט

 גלף זגין פון פאנים, פישערם איבערן געזשלמט האבן פלינן די ז,לן.
רײעך. אינלדיקער אן געטראגן זיך האט

 ראמאס איז ט.יר, אין זיך אנבויגנדיק טרעפ. די אף טריט שװערע
 אין פארד די צונויפנעמענדיק בעטל, מיין אף געזעצט זיך א־ן ארײן

הויפן.
יא. כאסענע! האב איר, װײםט איך, און —
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לעבן... צו פרוי א אר5 זיין דא וועט שװער
 געװארט: װאלט ער װי פונקט אנגעקוקט, יטארף מיך האט ער

 זאגן. צ' װאס געפונען, נ.יט אבער האב כ׳ זאגן? נאך אץ־ װעל װאס
 צימער, ארן ארײנגעריםן װײלע אלע זיך האט בלוצן די פון אפשײן דער

שײן. מוסטישן א מיט אלם פארגוםנדוק
דערענקאװאן... מאשע מיט כאםענע האב ב׳ —

טיר איז אוצט ביז געטאן: שמײכל א װילנדיק ניט האב כ׳
 מאשע.—אנרזפן מײדל דאםדאזיקע קאן מען אז אײנגעפאלן, ניט

 ברז־ דל אדער פאטער דער אז דערמאנען, ניט מיר קען איך קאמזש,
מאשע.—אזױ גערייפן האבן ז: זאלן רער

איר? לאכט װאפ —
זיך. אזוי —
אור? פאר אלט צו בין איך—מײנט איר —
נײן! א, —
איר. אין פארליבט געװען זגינט איר אז געזאגט, מיר האט זי —
ט — כ יא.—זיך ת
פארבײ? שױן איז איצט? און —
יא. אז מײן, איך —
 זאגנדנק פונגער, רי צװישן פון בארד די ארויםגעלאזן רואט ער
שטיל:

ט יארן, אײערע אין — —מײנע אין אבער אפט, דאם זיך תכ
מען א,ץ אר־ם אינגאנצן דיך נעמט עם נאר ניט, שוין דאס זלך דיכט

קויכעם! קײן נ:טא טראכטן, ניט גארגישט װעגן מער קען
 ער האט זי_ינע, צײנער פעסטע די אפדעקנדלק שמײכל א מיט א־ן,

צ־געגעבן:
א שלאיט די אקטאװיאנען צעזאר פארשפילט האט אנטאנװם —  י

 אןן אנפיתנג ,ד; א,ץ פלאט דעם געלאזן האט ער װאס דערפאר, אקצװם
דער׳ ז:ך האט זי פײם קלעאפאטרען, נאך שיף זײן מ:ט נאבגעלאפן איז

טרעפט! עם װאם אט—שלאכט, די פארלאזן האט אןן שראקן
 איבערגע« אין אויםגעגלײכט ז:ך האט איפנעשטאנען, איז ראמאס

ורילן: זײן קעגן עפעם טוט װאם אײנער, וױ כאזערט,
כאםענע! האב כ׳—װאס אט איז, —

אינגיכן? —
עפל. די מיט פארענדיקן װעלן טמ־ װען הארבסט, אין —

טען װי נודעריקער, ט:ר און קאפ דעם אנבויגנדיק ׳ אװעק, איז ער
 טראכטנדיק, ״טלאפן, געלײגט זיך האב איך און געדארפט, עם האט

 אװעק- הארבםט צו זאלט איר װען געװען, בעסער עפשער װאלט ס׳ אז
 דאם אנטאניען? װעגן געזאגט דאם ער האט װאס לל:פ1צ פונדאנען. גײן
געװארן. נעפעלן ניט מיר אױ
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 ע1§ר.י*רײ די אראפנעמען פון צײט דל אנגעקומען שױן איז ם>
 דל פ־ן צװײנן דל גערעטעניש. גרוים א געװען אלז ם׳ עפל. םארטן

לאםט דער אונטער ערד דער צל פיז געבויגן זיך האבן עפלבוימער
םעדער, דל אתמגענומען האט רײעך שארפער א פתכטן. דל פלן

 פ.לן און װערימדיקע דל קלײינדיק קינדער, געפילדערט האבן דארט
עפל. ראזע און געלע אפגערלסענע װינט

 קאזאן ולן5 געקומען ראמאם איז אװגוםט פון טעג ערשטע דל אין
 אנגע־ אײנעם נאך מיט און םכוירע מיט אנלאדן פלאך־שיפל א נזלט

 אזײגער פרלמארגן װאכעדיקן א אין נעװען איז ם׳ קערי. םלט 'לאדן
 זיך אײנגעװאשן איבעתעטאן, װאס נאר זיך האט כאכאל דער אכט.

גערעט: פרײלעך ער האט טײ, טרינקען צו זיך גרײטנדיק ׳א,לן
טגיך! אפן באנאכט פארן צ־ אלז עם גלט וױ —

געטאן פרעג א ער האט נאז, דער מ.יט טולענדיק צ.י א פאצלונג, אןן
באזארגט:

הא?•—םמאלעניש זרך הערט עפעם —
 אקםיניעם הויף אין דערהערט זלך האט רעגע דערזעלבער אין

גװאלדן:
ברענען! טיר —

 װאנט די געברענט האט עם—הויף אין ארױםגעלאפן זײנען מיר
 נאפט, געהאלטן בזלר האבן שײער אין גארטן־זײט, דער פ,לן שײער פ,לן

 צוגע« פארלארן װי מיר האבן םעקונדן אײניקע אײל. און ־זעגעכץ
 פון אפגעבלאקעװעטע פײער׳צולנגען, געלע די געשעפטיק װי קיקט,

 אקסיניע דאך. צים זלך פארבױגנדיק װאנט, די לעקן ז.לן, העלער דער
 אלם האט כאכאל דער װאםער, עמער אן צ־שלעפן געבראכט האט

 דעם געטאן װארף א װאנט, ברענענדיקער דער איבער געטאן פלי־ך א
געזאגט: אולן עמער

אקםיניע, מאקסימיטש! פעסער, די ארוים קױקלט טײװל! צ,לם —
ארגין! קראם אין

 פעסל א גאס אפן און הויף אפן ארויםגעקײקלט שנעל האב איך
עם האב איך װען נאר נאפט, פאם פארן גענ־מען ז.יך א־ן דזעגעכץ

ארז פאם פון שפונט דער אז ארויםגעװיזן, זיך האט איבערגעדרײט,
האב אלך ביזװאנען ערד. דער אף גער־נען אלז נאפט דער אולן אפן,

 ברע־ די דלרך געװארט. ניט פײער דאס האט שפונט, דעם געפילגען
 שארפע זײנע דורכגעתקט זיך האבן שײער פ,לן װענט טערדלקע

 ארויס־ געזוגגען. עפעם שפאטיש א.לן געקנאקט האט דאך דער צונגען,
זגיטן אלע פון דערזען אלך האפ פאס, נלטפללע די קײלערנדיק

 דער קװיטשערײ; און געװײן א מלט לויפנדיק קינדער, א־ן פרויעין
 אראפלײגנדיק סכוירע, קראם פ,לן ארוים טראגן אקםלניע א,לן כאכאל

 א.לן, זקײנע גרא שװארצע א שטײט גאס אינמיטן און טאל, אין עם
קװיטשענדיק: זי שרניט פויסט, מיטן דראענדיק
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שײדים!״. א־א, —
 א בזיט פול געװען ער איז שײער, אין ארײן װידער בין איך װען
 קרו־ זגינען דאך פון געקנאקט, געפױפט, האט רויך אין רױך, געדיכטן
 האט װאנט די און לענטעם, רױטע ארונטערגעהאננען זיך מענדוק

 מיך האט רויך דער גראטע. אנגעגליטער אן אין פארװאנדלט שוין זרך
 צו־ בעקויעך געװען קוים בין א:ך אויגן, די געבלענדט א־ן געשטיקט
 פאר« זיך עס האט טיר אין שײער. פ־ן טיר דער צו פאם די צ־קײקלען

 מיר אף זיך האבן דאך פון געגאנגען, ניט װײטער איז א־ן חאלטן
 נאך תפן אנגעהױבן האב כ׳ הויט. די נענרענט א־ן פונקען געשאטן

 דער בא מיך אנגעכאפט באבאל, דער לויפן צי געקומען איז ם׳ הילף,
הוייף. אפן ארױםגעשטױםן און האנט

אופרײסן... באלד װעט פ׳ אנטלויפט! —
 אפן—און א.ים נאך—איך פירהױז, אין געטאן װארף א זיך האט ער

 ארױםשלײדערנדוק ביכער. אםאך געהאט איך האב דארטן בוידעם,
 א ארונטערװארפן געװאלט נאכדעם איך האב פענצטער, הירכן זײ

 קאםטן, פארן שמאל צו געװען איז פענצטער דער היטלען, קאםטן
 האלבפודיקן א מיט בײשטידלען די אױםהאקן אנגעהױבן איך האב דאן

 א האט ם׳ געטאן, זעץ א חלמף עפעם האט פלוצלונג נאר געװיכט,
 דאם אז פארשטאנען, האב כ׳ דאך. אזבערן געטאן פליאך שטארקן

 האט מיר איבער דאך דער נאפט, מיט פאם די אופגעריםן זיך האט
 אין ארײנקוקנדיק פענצטער, פארבגי געקנאקט. צעפלאקערט, זיך

 גע־ מיר א:ז ם׳ אולן פי-יער, שטראם געלער א געגאםן זיך האט אים,
 —טרעפ, דער צו געטאן װארף א ז:ך חאב איך הײם. שרעקלעך װארן

 ״טטוגן די איבער אנטקעגן, געשלאגן מ:ר האבן רױך װאלקנם געדיכטע
 האט הויז פיר אין א,?נטן א־ן שלאנגען, צונטער־רויטע געקראכן זײנען

 געגריזשעט װאלטן צײן אײזערנע עמיצנם װי פ־נקט געקנאקט, אזוי
 שטיקנדיק רויך, פ־ן געבלענדט פארלארן. ז:ך האב איך ?לץ.ה ס?ד

 רעגעם. אומענדלעכע עפעם א־מפאװעגלעך געשטאנען איך פין זיך,
 רויטבערדיקער א ארײנגעקןקט האט טרעפ איבערן דאך־פענצטער תרכן

 פאר־ אויםגעקרימט, םפאזמאטיש זיך האט פארצעף, געלער מיעםער
 פלא־ בלוטיקע ארײנגעשטאכן דאך אץ זיך האבן טײקעף אץ שוװנז־ן,

שפיזן. מען
 קאפ מײן אף האר די אז געדאכט, זיך האט מ:ר געדענק, איך

 געהערט. ניט קלאנגען אנדערע קגין איך האב דעם אכױן א־ן קנאקן
 קלאציק זיינען פים די פארלארן, בין איך—אז פארשטאנען, האב איך

 פאר־ זײ האב איך האגאם געטאן, װײ יזיר האבן אויגן די א־ן געװארן,
הענט. די מיט שטעלט
 אײנ* דעם אונטערגעזאגט מיר האט לעבן־אינםטינקט קלוגער דער

מאט• מײן ארעמם די אין געטאן כאפ א האב איך—רעטונג־װעג ציקן
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 מי& קאפ דעם ארומגעװיקלט ראגאזשע, בינטל דאס קישן, דאס ראץ,
פענצטער. תרכן תרכגעשפתנגען פין אולן פעלצל שעפםן ראמאסעם

גע׳ איז מיר נעבן טאל, פון ראנד אפן זיך איך האב א,לפגעכאפט
געשריען: און פיאטעם די אף ראמאם זעסן

Т Тװא־אם? —

 שטוב א.ינדזער װי װ.ילד, קוקנדיק פים די אף געשטעלט זיך האב בי
שװארצע די שפענדלעך. רויטע אין פאנאנדער זיך פאלט א-ין, טגײ

פענצטער די ציננען. הינטישע רויטע געלעקט האין איר נעבן ערד
 זיך, װיגנדיק זגינען/ דאך אפן רויך, שװארצן מיט געאטעמט האבן

בלוםען. געלע געװאקםן
 דורכגע• פאנים, זײן כאכאל. דער געשריען האט—װאס? ׳נו —
 מיט געוױינט האט םאזשע, אין איינגעשמירט און שװײם פין װײקט

נא• דער אין געפינטלט, דערשראקן האפן אויגן די טרערן, שמוציקע
דער׳ א ראנאזשע־פאםטעם. ארײנגעפלאנטערט זיך האבן כארד םער

 אולמגע• אזא—אפגעגאםן אינגאנצן מ:ך האט פרײדכװאליע פרישנדיקע
 װײטיק א געטאן ברען א בזיר האט דערנאך—געפיל! מעכטיק הויער,

כאיאל: צום געזאגט און געלײגט זיך האב כ׳ פוס, לינקן אין
אויסגעלרנקען. פוס א —

שאר• א—געטאן צי א פלוצלוינג אים ער האט ׳§ום דעם באטאפנדיק
 אתם, מינולט עטלעכע׳ אין ארן, תרכגעגימען ׳מיך האט װײטיק §ער
 צן געטראגן אונטערהינקענדיק, ׳רײד5 פון שיקערער א איך, האב

 דער־ מיט ראמאס, און זאכן, ארויםגעראטעװעטע די באד אונדזער
גערעט: פרײלעך האט צײן/ די אין לולקע

 בײם װערן, פארברענט װעט איר אז זיכער, געװען בין איך —
 איבעוץ געטאן פלױך א האט נאפט דער און א־פגעריםן, האט פאס די

 נאכ׳ אןן געטאן, חויב א חויך זײל, א װי זיך, האט פײער דאס דאך.
 גאנצע דאם און שװאם, טין אזא אויםגעװאקםן הימל אפן איז דעם
 איך, טראכט ׳נו פײער. אין אײנגעט־נקט מיטאמאל זיך האט הויז

מאקםימיטש! פארפאלן
 צוזאמענגע• אקוראט האט רױק, טאמוד, װי געװען, שוין איז ער
 צעפולדלטער שמוציקער דער צו גערעט און קופע אײן אין זאכן די לײגט

אקםיניע:
 גיץ װעל איך און גאנװענען, ניט מ׳זאל היט, און דא זיצט —
לעשן...
פאפיר. שטיקלעך װניסע געפלויגן טאל איבערן זײנען רויך אין
 ביכלעך ליבע ביכער! די שאד א—ראמאם, געזאגט האט—׳עך —

געװען...
 שט.י- א געװען איז טאג דער הגיזער. פיר געברענט שוין ס׳האבן

 רעכטם אף זלך צוגיםנדיק געאײלט, ניט זיך האט פײער דער לער.
א־מגערן װי זיך האבן זגינע האקנס בויגעװדיקע די לינקם. «ף און
9. в. •אוניװערסלטעטן. מײנע גאיקל



 האט קאם צוגליטער א דעכער. $ן און פארקאנעס אן פארטשעפעט
 האבן פינגער קרומע פײערדיקע, דעכער, די פולן שטרױ די געקאמט
 רויבי־ דער אין צומבלען, װי-אף זײ, אף שפילנדיק פלײטן, די צונומען

 גע־ הײםער בײזװיליק-נאגנתקער, דער צויטראגן זיך האט ל,לפט קער
 צ־גײעי־ פ,עם קנאקן צארט קימאט שטיל, א און פלאמען די פולן זאנג
 הױפן די אף און גאם אפן זײבען ארוים רויך״װאלקן פונם האלץ. דיקן

 פויעריט אר־מעגהאװעט האבן צוטומלטע, ״דוילן״; גאלדענע געפאלן
 אולפהער אן ם׳האט און זיינם װעגן יעדער דאיגענדיק װײבער, אין

געשרײ; װאיענדיק א געהילכט
װאם־ער! —

 װאלגע. דעד אין בארג, אונטערן װײט געװען איז װאםער דאם
׳ק,יפע אײן אין פויערים די צוזאמענגענומען שנעל האט ראמאם

צ־ זײ ער האט דערנאך .שטופנדיק, אקםלען, די פאר זײ כאפנדיק
 די און פארקאנעם די ברעכן געהײםן און פארטיעם צװײ אף טײלט

 גע־ אים האט בזען םרײפע. דער פון זי_יטן בײדע אין נעבן־געבײדעם
 יאטראכטער מער א אנגעהויבן זיך האט ׳с און געפאלגט הארכזאם

 די אײנצושלינגען פײער פונם שטרעבולנג פעסטער דער מיט קאמף
 מיןן האט פונדעסטװעגן נאר גאם. גאנצע די ״ארדענונג״, גאנצע

 װאלט עם װי פ^נקט האפענולנג, אן עפעס און שרעק, טיט געארבעט
זאך. פרעמדע א געװען

װי שטארק, אזוי זיך געפילט געשטימט, פרײלעך געװען בין איך
רייכע רעדל א באמערקט אלך חאב גאם עק אין ניט. קײנבזאל נאך

 געשטאנען זײנען זײ בעראש, קוזמינען און םטאראםטע מיטן פויערנם
 הענט די מיט מאכנדיק געשריען, צ־קוקער, װי ט־ענדיק, ניט גארגיט

 פויערום, אנגעריטן אײלנדיק זײנען פעלד פןן שטעקנם. די מיט און
 געיא־ האפן אנטקעגן זײ אויערן, די צ־ ביז עלנבויגנם די פארגיםנדיק

יינגלעך. געלאפן װײבער, מערט
 האט מען הויז, א נאך פרן נעבן־געבײדעס די אנגעצרנדן זיך ם׳האבן

 זי פי־שטאל, א פון װאנט די פאנאנדערנעבזען גיכער װאם געדארפט
 די מ.יט באצופט שײן און צװייגן גראבע פון געפלאכטן געװען איז

 די אונטערהאקן אנגעהויבן האבן פויערים די פלאמען־לענטעם. רויטע
 קוילן, פונקען, בזיט געטאן שאט א זײ אף ם׳האט פלויט, פון פלעקער

 טליעגדיקע די הענט די מיט לעשנדיק אפגעשפרונגען, זײנען זײ און
העמדער.

באכאל. דער געשריען האט—זיך! שרעקן ניט —
 דאס עמיצן פון ארויםגעריםן ער האט דאן געהאלפן. ניט האט דאם

קאפ: מײן אף ארופגער.לקט עם און היטל
דא!—איך און זי_יט, יענער פון האקט —

א ז:ך האט װאנט ד.י—פלעקער, פאר א אונטערגעהאקט כ׳האפ
פארן זיך אנגעכאפט ארופגעקראכן, איר אף א:ך בין דאן געטאן, שאקל

130



 געטאן צי א פיס י1 מיף האט כאכאל דער און טײל, אױבערשטן
 צװ־עקנדיק אײנגעפאלן, איז פארקאן שטיק גאנצער דער און—уזיך צו

 ארױסגעשלעפט אינײנעם אלע האפן פויערלם די קאפ. פיזן קימאט טיך
גאם. אפן צוים דעם

געטאן. פרעג א ראמאש האט—זיך? אפגעפרענט —
פלינקײט. איץ קויכעס צונעגעבן מיר האט מיר §אר זארג זגין

 דעמדאזיקן פוץ אויגן די אין זיך אויםצײכענען געװאלט האט״זיך נזלר
 פארדינען צר קעדײ נאר טאיםום געארבעט האפ איך מענטשן, ליבן
 געפלויגן טויפן, װי אלץ, נאך זײנען רויך װאלקנם די אץ און לויב. זײן

בוכער. א־נדזערע פון .ילעטלעך
פײער. דעם אפצװזאלטן אײנגעגעפן זוך האט זײט רעכטער דער פון

 פארבאפנדיק װײטער, אל״ן פארשפרײט זיך ער האט לינקם פ־ן גאר
 געבן צ־ אכטולנג פױערים טיייל א איבערלאזנדיק הויף. צענטן דעם שוין

 גרעשטן דעם אװעקגעשיקט ראמאש האט שלאנגען, רויטע כיטרע די אף
 פויערים, רניכע די פארבײ פארבײלויפנדיק ל:נקש; אף ארבעטער טײל
אויםגעשרײ: פײזן א עמיצנש דערהערט איך האב

אעטערגעצינדן! ש׳אלז —
געזאגט: האט קרעטער דער א־ן
טאן! קוק א בזען דארף אים בא באד אין —

 אופרעגונג, פרײדיקע יאדלנדערש—אופרעג,עג אז באקאנט, ש׳אוז
 מיט געארבעט אולפגערעגט, געװען בין איך קרעפטן; די פארדאפלט

 איך קויכעש. אן געבליבן שאף צלש פ.יז און זלך אן פארגעשנדיק שימכע,
 פלײצע דער מיט אנגעשפארט ערד, דער אף געזעשן בין איך געדענק,

 אן פ־ן װאשער געגאשן מיר אף האט ראמאש זאך. הײשער א עפעש אן
 גע- דערעבערעץ ט:ט האבן א־נדז ארוש פױערים די א־ן ;יבזער,

שעפטשעט:
יאטל! געזונט א —
פארלאזן... זיך מען קען אזעלכע אף —

צעװײנט, מיעש זיך און פוש ראמאש צ,י צוגעטוליעט זלך האב איך
:גערעט און קאפ נאשן אלבערן געגלעט מיר האט ער א\ן

גענ־ג. אפ! זיך רוט• —
 האבן שײדים, די ווי פארויכערטע, בײדע באײנאוו, ארן קוקושקין

טרײשטנדיק: ׳טאל צום אװעקגעפירט מוך
געענדיקט. שוין בהידער! נישקאשע, —
איפערגעשראקן? —

 האי זיך, צ־ קומען און אפצורוען ז:ך באוױזן ניט נאך האב איך
 צען מאן א אראפ ז:ך לאזן באד, אינדזער צ,י טאל, אץ אז דערזען, א:ך

 צװײ פירן זײ חינטער א־ן שטאראםטע, דער—פארויס ,.נעגידים׳/
 דער היטל, א אן אןז ;יר ארעמם. די א־נטער ראמאשן שאטםקעש

ער האלט צײן די אין אר־נטערגערנשן, איז העמד נאסער דער פון ארבל
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 שרעקלעך, און אנגעפרויגעזט איז פאנים זגין לו-לקע, די פארקװעטשט
שטעקן: מיטן מאכנדיק װ.ילד, שרגיט קאסטין םאלדאט דער

נעשאמע! אפיקארסישע ארגין, פײער א.ין —
באד... די עפן —
 האט—, געגאנגען פארלארן איז שליסל דער—שלאס- דעם ברעכט —

הויך. געזאגט ראמאם
 און פלאקן א ערד דער פוץ געטאן כאפ א אופגעשפתנגען, בין איך

 אולן אפגעתקט, זיך האבן סאטםקים די אים. נעבן אװעקגעשטעלט זיך
געזאגט: דערשראקענער א קװיטשענדיק האט םטאראסטע דער

פארבאטן! איז שלעםער ברעכן פראװאסלאװנע, —
געשריען: קתמין האט מ.יר, אף אנװײזנדיק

אזוינער? ער איז װער אויך... דער און —
 אז מײנען, זײ—ראמאס, געזאגט האט— מאקסימיטש רוליק, —

 א־נטערגע• אלײן האב א,ץ באד אין סכוירע די באחאלטן האב איך
קראם. די צונדן

בײדע! איר —
ברעך! —
פראװאםלאװנע... —
אכראיעס! אונדזער אף —
ענטפערן... װעלן מיר —

אייננערוימט: םיר האט ראמאם
 ו-נ>5 מ׳זאל פלײצע, מגין צל פלײצע מיטן אװעק זיך שטעלט —
טאן... זעץ א נ.יט הינטן

 חאבן מענטשן עטלעכע אפגעפראכן, מען האט באד פון שלאס דעם
 «רויםגע׳ טײקעף קינזאט א־ן טיר אין ארײננעשפארט מיטאמאל זיך

 ראמאםן «רײנגעתקט איך האב דערװײל דארטן. פון ציריק קראכן
אנדערן. אן ערד דער לן5 אופגעהויבן האב אולן פלאקן דעם האנט אין

גארנישט... נישטא —
גארנישט? —
שײדיםי אך, —

געטאן: זאג א דרײסט ניט האט עמיץ
פויערים... אומזיסט, —

אפגערופן•. צושיקערטע װי וױלד, זיך האפן שטימען עטלעכע
אומזיםט?—װאם —
ארײן! פניער אין —
העצער... —
מאכןי זײ װילן ארטעלן —
גאנאװים!—זײערע כעװרע די און נאנאװים! —
 אין אז געזען,—נו—;געטאן געשרײ א הויך ראטאם האט—ציץי —

נאך? איר װילט װאס—באהאלטן? ניט סכוירע קײן טיר כא איז פאד
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א פאר װאס זעט? איר :אט געכליבן געװארן, פארברענט איז אלץ
גוטס? אולן האב אײגן מיין אונטערצוצינדן מיר איז כעשבן
פארסטראכירט! —
געשריען: רעציבע מיט העלדזער צענדליק א האבן װידער א־ן
זײ? אף קוקן צר איז װאס —
זיך... אנגעליטן גענוג! —
 געװארן פונצטער מיר איז עס א.ץ געציטערט, פיס די האבן מיר פא

 רעציכעדיקע די געזען איך האב נעפל רױטלעכן א תרך אויגן... די אין
 אײנגע־ קױם האב ארך א־ן מײלער, די פון לעכער האריקע מיט צולרעס
 און מענטשן. דידאזיקע שלאגן צל פארלאנג בײזן דעם זיך אין האלטן

אונדז: אתם שפרי-נגענדיק געראװעט, האבן זײ
גענומען! פלעקער אהא־א, —
פלעקער!? מ.יט —
 כאכאל דער געזאגט האט—,אױסרײסן בארד די מיר װעלן זײ —

 װעט מאקסימיטש, אװ־, א,ין—שמײכלט ער אז געפילט, כ׳האפ און,
רויק... תיק,—אבער ־עך!—, כאפן אויך

האק! א האט ױנגער דער נאר, זעט —
 טשעש־ א געשטעקט הויזן די ון6 גארטל אין טאקע האט מיר בא

דעם. װעגן פארגעםן אינגאנצן האב אץ־ האק, לערשע
—געװען/ מעשאיער ראמאס האט—מוירע האבן זײ זיך, דוכט —

װאס... טאמער ארבעטן, ניט האק מיטן איר זאלט פונדעםטװעגן,
 א־נ־ הויך האט פויערל הינקעדיקער קלײניט׳טקער, אומבאקאנטער, אן

געקװיטשעט: וױלד, טערטאנצנדיק,
אבראיעםי מגינע אף שלאג פתדערװײטן!—זייי גיט ציגל מיט —

א און פארמאסטן זיך ציגל, שטוק א געטאן כאפ א טאקע האט ער
 בא׳ נאך האב איך אײדער נאר ארגין, בױך אין מיר געטאן שלײדער

 אים אף געטאן װארף א זיך קוקושקין האט אפצ־ענטפערן, אים װיזן
 אראפ זיך זײ האבן ארומגענולכזענע, בייידע, און שפארבער, א װי פ״נויבן,

 פאנקאװ, לויפן צו נעקומען איז קוקושקינען נאך טאל. אין געקײקלט
 אנ־ קוזמין האט טײקעף א,לן צען מאן א נאך א־ן שמיד א פארינאװ,

םאליד: רײדן געהויבן
 װײסט הי מענטש, קלוגער א פיסט אנטאניטש, מיכאילע ת, —

מעשוגע... פויער דעם מאכט םרײפע א דאך:
 האט—ארײן שענק א אין ירעג צום גײן מאקםלמיטש, לאמור, —

 זי ער האט מויל, ון5 לולקע די ארויםנעמענדיק און ראמאם געזאנט
 אנגע־ הויזן־קעשענע. אין ארי_ינגערוקט באװעגונג שארפער א מ:ט

 האט, קוזמין אץ טאל, פון געקראכן מיד ער איז שטעקן, א אף שפארט
 אנקןקנדיק ניט ער האט געטאן, זאג א עפעם אים אים, נעבנן גײענדיק

אפגעענטפערט: איס,
שויטע! אפ, ז:ך טראג —
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 פארג גאלדעגער א געטליעט חאט שטולב א־נדזער ־ן6 ארט און
 האט רויכל נילאלעכער א אויװן, דער געשטאנען איז מיטן אין און קוילן

 װי לופט, הײסער דער אין געהויבן קוימען איבערגעפליבענעם פ-נם זיך
 אגיזנם רױט־צעגליטע די געטארטשעט האבן שפין א פון פ:סלעך די

 באם געשטאנען זײנען טויער פון בעלקעס פארקוילטע די בעט. פונם
 קוילן פוין היטעלע רויט א אין בעלקע אײן װערטער, שװארצע װי שײטער

פעדערן. הענערשע צו ענלעך פלעמעלעך, מיט אתטגענומען און
אפזיפצנ־ באכאל דער געזאגט האט—ביכער, די §ארפרענט —

פארדריסט. דאם—דיק,
 האלאװעשקעס, די פארשארט שטעקנס מיט האבן ײנגלעך די
 האלא־ די .שמוץ, גאסיקן דעם אין כאזײרימלעך, קלײנע די װי פינקט

 א מ:ט לופט די אנפילנדיק געלאשן, זיך און געשופעם האבן װעשקעם
 א,ץ האר װגיסע מיט פ.ינף, יאר א פ,ץ מענטש א רויך. װײםלעכן ביטערן

 געקלאפט לוזשע, שװארצער װארעמער א אין זיצנדיק האט, אויגן פלאע
 אנ• פארטיפט עמער, אגיזערנעם צעבױגענעם א איבער שטעקן א מיט

 אר־5 א,ימגעגאנגען זײנען ים5ניסרא די אפקלאנג. דעם פ,ץ קװעלנדיק
 שטול« די פ־ן רעשטלעך די קופע א אזן צ־זאמענשלעפנדיק במורעטע,

עמק געזױ־לט, זיך און געװײנט האבן װײבער די כפײצים. ביקע  קרי
 דעם הינטער סעדער די אין האלץ. שטוקל אפגעברענטן אן איבער זיך

 פא בוימער, די געשטאנען א־מבאװעגלעך זײנען סרײפע דער §ון ארט
 קענ־ ם׳איז און היץ, פון געװארן געל בלעטער די זײנען זײ פון אםאך

עפל. גערױטלטע םאםע גרויסע די געװארן טיקער
 שװגיגנ- דערנאך אוץ אויסגעבאדן זיך טײך, צום אראפ זײנען מיר

ירעג. באם שענק א אין טײ געטרונקען דיק
 געזאגט האט—פארשפילט, קולאקעס די האבן עפל די מיט און —

ראטאס.
Т

 אײדער װײבערער. א און פארטראכטער א פאנקאװ, געקומען ס׳איז
שטענדיק.

כאכאל. דער געפרעגט האט—בתדער? װאס, נו, —
פלײצעסל די מיט •געטאן קװעטש א האט פאנקאװ

פארסטראכירט. געװען איז הויז טגין —
אגקו־נדיק א־מפאקאנטע, וױ מאדנע, געװארן, אנשװיגן איז מען

אויגן. באטאפנדיקע מיט אנדערן דעם אײנער
אנטאניטש?־ םיכאיל טאן, איצט װעסטו װאם —

, טאן. טראכט א װעל איך —
אװעקפארן. פינדאנען דארפסט ת —
זען. װעל איך —

אין ארויס קיים—פאנקאװ, נעזאגט האט—פלאן, א האב איך —
שמועסן. מיר װעלן ררױםן,
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 גע• און אומגעדרײט פאנקאװ זיך האט טיר אין אװעק. זנינען זײ
מיו־: צוי זאגט

 אר5 װאינען, דא קענסט ת פאכדן! קײן ניט ביםט ד־ א.ץ —
האבן... מוירע מען װעט דיר

 קוס׳ די אונטער אנידערנעלײגט זיך ברעג, צום ארויס אױך בין איך
טײך. אפן קוקנדיק טעס,

 מאירעװ־ צו אראפגעלאזן שױן זיך האט זון זי באטש הייס, ס׳איז
 אלץ, פאנאנדערגעװיקלט מיר פאר זרך האט מעגילע, ברײטע א װי זגיט.
 םיט וױ פונקט דארף. רעמדאזיקן אין איבערגעלעבט האב איך װאס

 נאר געװען. מיר איז אומעטיק טײך. ־ן5 פאם אפן אױםגעמאלט פארבן
 אײנ־ פעםט בין איך אין םידקײט, די באצוװנגען מיר האט אינגיכן

געשלאפן.
 טרײסלט מען אז ילנדיק,5 שלאף, אין דערהערט איך האב הײ, —

 װאס? צי געשטארפן, ביסטו—ערגעץ מיך שלעפט מען א־ן טיך
אוף. שטײ

לערואנע, רויטע א געלױכטן חאט לאנקעם די איבער טײך, הינטערן
 אוץ מיר איפער אנגעבױגן זיך האט בארינאװ ראד. א װי גרויםע, א

געטרײםלט. מ.יך
אומרױק! איז ער דיך, זוכט כאכאל דער גײ, —

געירומט: ער האט טיר, הינטער גײענדיק
ט עס וװ שלאפן ניט טארםט ת  דורכגיץ אײנער ס׳װעט זיך! מאנ

 אראפקײקלען, זיך װעט שטײן א אולן—פארטשעפען זלך װעט יארג, אפן
א קיװן, א טיט טאן דאמ ער װעט שער5ע א־ן  מען שפאסט—א,ינדז י

 שלעבטס, אויסער שלעכטס. געדענקט לעבן, ברודער פאלק, דאם ניט.
געדענקען. ו5 װאם נארניט אגעװ, עם, האט

 געפארעט,- שטיל עמזצער זיך חאט קוסטעם, ד.י אין ברעג, אפן
צװײגן. די גערלרט זיך כ׳האפן
קאל. קלינגענדיקער מיגונם נעפרעגט חאט—געפונען? —
■ בארינאוג געענטפערט האט—אים פיר איך —
אפזיפצנרוק: געזאגט ער האט צען, טריט א אפגײענדיק א־ן
לייכט... ניט אויך זיך לעבט מיגונען פיש. גאנװענען זיך קלײבט ;יר —

פארוװרף: קאעםדיקן א טיט איבערגענומען מיך האט ראמאם
 חאר« אײך זאל מען וױלט איר א=ם? נאך איר שפאצירט װאס —
גענען?
 שטיל און פארכמורעט ער האט אלײן, געבליפן זגינען מ:ר אז א־ן

געזאגט:
 עפענען װיל ער אים. פא בלײבן צי פאר אײך לײגט פאנקאװ —

 פאר׳ אלץ אים כ׳האב װאם, אט ׳נאר ניט. אגיך ראט איך ?ראם. א
און וױאטקע קײן אװעקפארן כ׳װעל איבערגעפליבן, א.יז עס װאס ט,5קוי
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 צ־ ארויםרופן אגיך איך װעל צניט געװיסער א £־ן פארלױף איץ
גוט?־ ז:ך.

טאן. טראכט א װעל איך —
טראכט. א גיט —
 א-ן אװגילע געפארעט זיך פאדלאגע, דער אף געלײגט זיך האט ער

 אף געק־קט איך האב פעגצטער, באם זיצנדיק געװארן. אנשװיגן איז
 דער־ מיר האט טײך אין לעװאנע דער §ון אפשײן דער װאלגע. דער

 שװער האט ברעג נידעריקן אונטערן םרײפע. י־ער פון פלאמען די טאנט
 מאסטבױם־ דרײ שלעפ־דאמפער, א רעדער־שופלען די מיט געפאטשט
 שטערן די בארירנדיק אינדערפינצטער, געשוװמען זײנען פײערלעך

פארשטעלנדיק. זײ צײטנװײז א־ן
 גע־ שלעפעריק ראמאם האט—פויערים? די אף בײז זגיט איר —
נארישקײט. א איז קאם נאריש. נאך זײנען זײ ניט, דארף מען—§רעגט,

וױי• געקאנט ניט האבן געטרײסט, ניט מיך האבן װערטער זײנע
 איך אװלע. דער פון הארבקײט די א־ן פארביטערטקײט מי_ין מאכן כער
 ארויםגע־ האבן װאס פיסקעס, האריקע כאיעשע, זיך §אר געזען האב

קװיטש: בײזן א זיך וץ5 לאזט
פונדערװײטן! גיט, ציגל מיט —
דאם, פארגעםן צו פארשטאנען ניט נאך איך האב צײט יענער צו

 דידא־ פון יעדן א.ין אז געזען, כ׳האב יא, נויטיק. ניט איז מיר װאם
 אפטמאל א,ץ בײזקײט װײניק פאראן א:ז באזונדער מענטשן ז:קע

 אוט־ בא ס׳איז—כאיעם גוטמולטיקע פלולג אין זגינען דאם גארניט. אפילע
 ון5 יעדער שמײכל, ק:נדערשן א ארױםצולרופן שװער ניט זײ פ,ץ לעכן

 נאך זוכעניש װעגן מאיםעם הערן צוטרוי קינדערשן א מיט װעט זײ
 נע־ וװנדערלעכער דער מאיסים. גרויםם־טןקע װעגן גליק, א־ן םײכל

 כא־ דעם װעקט װאם אלץ, טגיער איז מענטשן דידאזיקע פון שאמע
 פון געזעצן די לויט לעבן לײכטן א פון מעגלעכקײט דער װעגן לעם

פרײהײט. פערזענלעכער
 ק־פע גרויער אײן אין אוף זוך קלײבן מענטשן דידאזיקע אבער װען

 באהאלטן ברעג, אפן שענק אין אדער פארזאמלונגען דארפישע די אף
 גא־ די װי איין, זיך הילן און זײערע מידעס גוטע אלע ערגעצוװ זײ

 א,יף זײ בא זיך װעקט עס צװיעס; און שעקער פון ריזעס און לאכים,
 עקל־ דאן ם׳איז און שטארקערע די צו אונטערטעניקײט הינטישע א

 װאלפישער א זײ באפאלט פלוצלונג—אדער קוקן. צו זײ אף האפט
 אנ־ די אף אײנע װילד זײ ראװען צײן, די מיט קריצנדיק און, קאס,

 נארישקגיט. א צוליפ—טאקע זיך שלאגן א־ן—זיך שלאגן צו גרײט דערע,
 צו כארעװ גרײט זײנען א,לן שרעקלעך זײ זיינען מינוטן אזוינע אין

 אונטער־ א,לן שטיל נעכטן נאך זײנען זײ וװהין קלויםטער, דעם מאכן
און דיכטער האבן זײ אריין. שטאל אין שעפםן װי געגאנגען, טעניק
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 דארף, פארן געשפעיט זײ-א זײנען באליגט, ניט קײנעם פו־ן—דערצײלער
הילפלאז. פאראכט,

 רידאעקע צװישן לעגנן צו ניט פארשטײ איך ניט, קאן איך
 פי׳ מײנע אלע ראמאסן §אר אויםדערצײלט האב איך א־ן מענטשן.

צושײדט. זץ־ האבן מיר װען טאג, דעם אין געדאנקען טערע
פארװװ־ף. מיט באמערקט ער האט—אויספיר, פריצײטיקער א —
 אזא צו געקומען בין איך אויב טאן, אבער איך זאל װאם —

אויםפיר.
באגרינדעט. ניט איז ער—אויםפלר ריכטיקער קײן ניט —
 איך אז דעם, װעגן רײד, גוטע מ:ט מיר צ> גערעט לאנג האט ער

טױע. זיך בין איך אז גערעכט, ניט בץ
 לײכטםטע די איז—פארורטײלן פאר־רטײלן! צו ניט ז:ך אײלט —

 געדענקענדיק רױק, אלץ אף קו־קט דעם. אין ארײן ניט זיך לאזט זאך,
 דער־—לאנגזאם? גוטן. צולם זיך ענדערט אלץ פארפײ, גײט אלץ אײנס:

 ניט זײט דװ־ך/ אלץ טאפט אומעטום, ארײן ק,יקט זיכער!—אבער §אר
 װידערזען, אף פארורטײלן,. צו־ ניט ז:ך אײלט—נאר שרעקעדיק,

פרײנט!
 אין ארום יאר צן5ו5 אין פארגעקומען איז װידערזען דאזיקע דאס
 געגנט יאקוטער אין אפגעקומען איז ראמאס וױ נאכדעם, םעדלעץ,

 ״נאראדאפראװ- די פץ איניען פארן פארשיקיעג צעניאריקער א נאך
צעם״.
 אװעק» איז ער װען געלײגט, מיר אף זיך האט אוטעט בלײענער א

 דארף, איבערן אולמגעבלאנקעט האב איך קראםנאװידאװ, פ־ן געפארן
 געגאנגען בין איך באלעבאם, זײן פארלארן האט װאס הינטל, א װי

 רײכע בא געארבעט האבן מיר דערפער, די איבער בארינאװן מיט
 געװאינט סעדער. גערײניקט קארטאפל, געגראבן געדראשן, פויערים,

באד. אין אים פא
יעצט, װאם— מאנשאפט אן קאמאנ-דיר מאקסימיטש, אלעקםײ —

 ארן5—נאכט רעגנדיקער א אין געטאן §רעג א מיך ער האט—הא?
 אונדז טויג װאם נעמאנעס! מגינע אף יאם? צום מארגן עפשער מיר
 נאך קען מען אזעטיקע. לײט, אונדזערע ליפ ניט דא האט מען דא?

שיקערערהײט... אזוי אמז^ל,
 צו- אויך זיך האט ער בארינארו. דאם זאגט מאל ערשטע דאם ניט

 אנמעכטיק זיך האנן הענט מאלפישע זגינע פארבענקט, עפעם ליב
 פארבלאנדזשע■ א װי אימקוקן, אומעטיק זיך פלעגט ער אראפגעלאזן,

װאלד. אין טער
 פון װינקל אײן רעגן, דער געקלאפט חאט באד פ,ין פענצטער אין

 ראש מיט אוז װאם אונטערגעשװענקט, װאסער־שטראם א האט באד
 לעצטע די געלויכטן5או האבן שװאך טאל. צום ארונטערגעפלאםן

געפרעגט: שטיל האט פארינאװ געװיטער. פ,לנם בליקן נלאםע
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טארגן? האי סלר, *ארן —
אװעקגעפארן. זײנען מיר

 א אין װאלגע דער אף פארן צ,י ג־ט אומבאשרײבלעך ...ס׳איז
 באש לאשט־שיף, ־נם5 הינטערטײל אפן זיצנדיק הארבםט־נאכט,

 וױלדן א מוט פארזעעניש האריקע א ארבעט עס װעלכן מיט שטײער,
 פים שװערע מיט אוינער־דעק איפערן טופנדיק ארפעט—קאפ, נרויפן

קרעכצטל א־ן
א,י...—ררא—א—ה,יפ...—א — т ־т ־ד־

 פלושקעט אולן זײדנס װי שטראמט שיף פ־ן הינטערטײל א־נטערן
 טײך אובערן װאשער. אומענדלעכע דאש געדיכט אולן פעכיק שטיל,
 לאנג• אײן איז ארום אלץ הארבשט־װאלקנש. שװארצע די זיך קנוילן
 ברעגן, די אפגעמעקט האט זי פינצטערניש, פון באװעגינג זאמע

 פארװאנדלט איז אלר, און צעגאנגען איז ערד גאנצע די אז זיך, ש׳תכט
 ער־ קעםײדער פלישט װאש מאסע, שיטערער רויכיקער א אין געװארן

 קנין ניט ניטא ש׳אלז וװ רוים, שטומען פושטן אין ארונטער, װגיט נעץ
שטערן. קנין ניט לעװאנע, קגין ניטא זולן,

 אטעמט אין זיך באװעגט פינצטערניש פײכטער דער אץ פונפארנט
 ראנג־ זיך װאלט ער װי שלעפ־דאםפער, אומזיכטבארער דער שװער

 פניער־ דרי_י אלש. שלעפט װאס קראפט, עלאשטישער דער אנטקעגן לען
 ;אים באגלײטן—זײ איבער הויך אײנש אוץ װאשער איבערן צוױי—לעךי

 קא׳ גאלדענע װי ?ך,נ שװימען װאלקנש, די אונטער מװ*, צ• נעענטער
 נזאשטיױש אפן פײער דאש אלז זײ פ־ן אײנער פײערלעך, פיר רעסן,

■ לאשט־שיף. א־נדזער פ־ן
 פענכער, פעטן קאלטן א אין אײנגעשלאשן װי זיך, פלל אלך

 איך א־ן פלאכקײט, אראפלאזנדיקער זלך דער איבער ער שװימט שטיל
 די אז זלך, דוכט מיר פלינעלע. א װי אלם, ארן ארײנגעקלעפט בין

 טאמענט, דער נאענט אלז עש און אפ, בישלעכװײז שטאהפט יאװעגונג
 בור־ אולפהערן װעט דאמפער דער אפשטעלן, אונגאנצן זיך װעט ז: װען

 װאםער, נעדיבטן איבערן רערער־שופלען די מיט קלאפן און טשען
 אפגע- װעלן אפפאלן, בוים, א פון בלעטער װי וועלן קלאנגען אלע

 .מעבטיק מיך ש׳װעט ארן קרײט, גזלט אולפשרופטן װי װערן, סעקט
שטילקײט. די אומבאװעגלעכקײט, די אר.למנעסען

 מיט פעלץ שעפשענעם צעפליקטן דעש אין טאן גרוישער דער און
 פאר־ װעט שטײער, באפ אתם שפרײזט װאש היטל, באראנקאװן דעפ

 ניט מער שוין װעט א־ן אײביק אף פארקושעפטער א װערן, גליװערט
רעװען:•
או־פ... אפפ! —

געטאןל פרעג א א.יש כ׳האב
דיך? מען ר,לפט װי — י

געענטפערט. דומף ער האט—װישן? עש דארפפטול װאש צי —
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באמערקט, איך חאב קא־זאן, ון5 אפ£ארנדיק ז.ץ*או>נטערגאנג, יאפ
א אז  איז בער, א װי אומגעלומפערט איז װאס מעגטשן, דעמדאזוקן י

 ער חאט שטניער, צום ז.יך שטעלנדיק אויגן. אן הארוק, פאנים דאס
 צװײ אין יראנפן/ פלעשל א קרוג הילצערנעם א א.ין ארײנגעגאסן

 מיט פארגיסן און װאםער, א וױ אזוי זנ־ך, אין עס ארגינגעקערט ז־פן
 לאםט־ דאס געטאן צי א האט שלעפ־דאמפער רער װען אןן עפל. אן
 §ונכ הויבער אין אײנגעקלאמערט זיך טענטש דער האט ל,5שי

 געטאן טרײסל א זרן, דער פרן קרײז רױטן ן5א געטאן ק־ק א שטײער,
געזאגט: ערנסט און קאפ טיטן

הילף. גאטם מיט —
 פיר אפטראבאן קײן יארנד, פץ ניזשנע, פרן פ.ירט דאמפער רער

 מ:ט און צוקער פעםלעך אײזן, שטיקער מיט אנגעלאדענע לאפטשץפן,
 האט בארינאװ פערסיען. פאר אלץ—קאסטנס שװערע אזעלכע עפעס
 קלער א ?ן,טעג שמעק א קאסטנם, די אין געטאן קלאפ א פוס ט.יטן

געזאגט: א־ן ;עטאן
זאװאד... איזשעװער פולן ביקםן—אנדערש ניט —

 אלן פױסט טיטן געטאן שטורך א איםי האט שטײערער דער אבער
געפרענט: א־ן יויך

אײסעק? דיין איז װאפ —
טראכט... איך —
װילסטי?־ פיסק אין און —

 אפן רגיזע דער פאר באצאלן צו װאס מיט געהאט ניט האבן טיר
 אפן מיטגענומען װעגן״ ״ראנמאנעם פון א־נדז מען האט דאמפער,

 אלע קוקן—מאטראםן װי װאך׳/ ״האלטן מיר כאטש און לאסטשיף,
פעטלער. אף וױ אונדז, אף לאםטשיף אפן

—בארינאװ א,יף מיר װארפט—׳§אלק דאפ—טאינעם די א־ן —
רײטנדיק... §ארט עם װעמען אף װער פאשעט: גאר איז ־א

נ.יט. ז.יך זעען לאםטשיפן די אז געדיכט, אזוי איז פונצטערניש די
 דל פון יאלויכטענע מאפטיױםער, די פון שפיצן די נאר זעט מען

 װאלקנס די פון װאלקנס. רויכיקע ת פ,לן פאן אפן לאמטערן־פײערלעך
נאפט. פון געחלך א שלאגט
 כ׳בין שטגיערער, פ,>נם שװגיגן בערויגעזע דאס אוף מיר רעגט עס

 בא געהילף אלם שטײער פאם ״װאכן״ צו באטםמאן א פאר באשטימט
 פײער־ די פון באורעגונגען די אף געבנדיק אכטונג כאיע. דערדאזיקער

װענדונג: יעדער בא שטיל מיר צל ער זאגט ׳לען
זיך! נעם ״עי,—

שטייער. פונם הויבער דעם דרײ און אוף שפרינג איך
ער. בורטשעט—רעכט —

דעמדא־ מיט זיך תרכרײדן אויבערדעק. אפן װידער טיך זעץ א:ך
^ראגן: מיט ענט§ערט ער איםעגלעך. איז—מעגטשן זיקן



אן? דיר דאם גײט װאם ־און —
ארט, דאם תרכגעשװוטען א איז מען װען ער? קלערט װאס װעגן

 שטאלע־ דעם אין אריין זיך גיםן קאמע דער ו=ן5 װאםערן געלע די וװ
 צאפן־צו, צו בליק א װארפנדיק ער, האט װאלגע, דער פ־ן פאס נעם

געזאגטל
מענװואלים. —
װער? —
געענטפערט. ניט האט ער

חינט. יילן ארן װאינען כוישעך פ,עם אפגרונטן די אין ערגעץ װי_יט,
 דער פון דערדריקטע ניט נאך לעבן, רעשטלעך װעגן עפעס דערמאנט דאם

 דערגרײכן, צו ניט װײט, אזױ עפעם אויס זיך דוכט דאם פינצטערניש.
איבעריק. גאנץ אץ

 מענטש דער אלמגעריכט זאגט— שלעכטע דא זײנען הינט די —
שטגיער. פאם

דא? וױ —
כאיע... װילדע עמעסע אן א־גדז בא איז הילנט א אלמעטולם, —
ביסטו? פונװאנען —
װאלאגדער. א —
 שאט א זיך האפן זאק, תרבגעלעכערטן א פון קארטאפל װי און
רײד: שװערע גרױע, נעטאן

 איז שויטע א פעטער? א—דיר מיט איז װאס יענער, איז װער —.
 אין גװיר. א בײזער. א פעטער. קלוגן א האב איך אולן מיר. דוכט ׳ער

ברעג. אפן שענק. א האפן. א ער האלט םיםבירסק
 אנשטרענגולנג, מיט װי אזוי פאװאליע, אלץ דאם ארויםרײדנדיק

 מאםטננױם־לאמ־ צום אויגן אומזיכטבארע זײנע אנגעשטעלט ער האט
 שפין גאלדענער א װי שװימט, ער װי צלקוקנדיק דאמפער, ון5 טערן

פינצטערניש. דער פוץ נעצן די אין
 װער—ניט װײסט לייענען? אין שרניכן קענםט נו... זיך, נעם —

געזעצן? די שרײבט עם
װײטערל ער רעט טשװוע, קײן דערװארטנדיק ניט
 צװײ׳ א קײסער, דער—אײנער אנדערשל זאגט איטלעכער —

 גע־ זיכער אף כ׳װאלט װען םענאט. דער מיטראפאליט, דער—טער
 ד.י געזאגטל אים װאלט כ׳ אים. צו געגאנגען אלך װאלט װער, וװסט
 נלט אופהויבן, קענען ניט האנט א זאל כ׳ אז אזוי געזעצן, די שרײפ

 שליםל. א װי אגיזערנער. אן זײן מוז געזעץ א טאן. קלאפ א—נאר
 פאראנטװארט־ איך בין דאן פארטיק! און הארץ דאם מיר פארשלאםן

נײן. פאראנטװארטלעך. ניט איך בין אזוי אפער לעך!
 מיט שטנלער, אלץ װײטער װאס זיך פאר געמורמלט האט ער

 צוקלאפנדיק צװײטן, צום• אײנס געקלעפט ניט זיך האבן װאס װערטער,
הויבער־גריף. איבערן פויסט מיטן

140



 דוטפער דער און רופאר, אין נעשריען מען האט ער5דאמ §ון
 װאיען דאפ װי א:בער.יק, אזוי פ־נקט געװען איז קויל מענטשישער

ט פעטע די װאם הינט, די פון בילן א־ן אנ  אײנגע* שױן זיך אין האט. נ
 שװארצן איבערן צעגײען און שװימען דאמפער פון ראנדן די בא זויגן.

 ניט פײערן, די §ון אפגלאנצן די לעק,5 פעטע געלע וױ װאשער,
 א װי פונקט ליםט5 אונדז איבער און באלייכטן. צו= עפעם בעקויעך
 זאפ־ טונקעלע, די זײנען געדיכט א־ן קלעפיק אזוי בלאטע, געדיכטע

 טיפענישן שטומע די אין טיפער אלץ זיך גליטשן מיר װאלקנם. טיקע
פינצטערניש. דער פ־ן

געקלאגט: מארעשכוירעדיק זיך האט מענטש דער
נישט... אטעמט הארץ דאם דערבראכט? מיך מען האט װאם צ,י —
פאהערשט. מיך האט א.יבזעט קאלטער א און גלגיכגילט פוץ געפיל א

שלאפן. פארװאלט זיך האט מיר
 זיך האט װאלקנם, די דװ־ך תרכדרינגענדיק שװער פארזיכטיק,
 שײן די זון. א אן באגינען, גרויער א־ן שװאכער א תרכגעשלײבט

 אופגע• האט■ קאלװ/ בלײענעם א אין װאםער דאם באפארבט האט
 בא־ ראםט מיט אײזערגע, די קוםטעם, געלע די ברעגן די אף דעקט

 דארף« רײ א צװײגן, זײערע פון לאפעס טונקעלע די םאסנעם, דעקטע
 שטײן. פון אויסגעהאקטער אן װי ®ויער, א פין פיגו־ר די הײזלעך,

 ון6 פגיף א מיט מעװע « תרכגעפלױגן איז לאםט׳שיף דער איפער
פליגלען. קרומע אירע

 ארונ- בין ב׳ װאך. נייע א אפגעביטן האט שטײערער מיטן מיך
 מיר װי אבער, באלד אײנגעשלאפן, אוץ פרעזענט או־נטערן טערגעקראכן

 גע• א און פים פון טופערײ א איפגעװעקט מיך האט געדוכט, זיך האט
 דער׳ איך האכ ברעזענט, אונטערן פ.לן קאפ דעם ארויםתקנדיק װאלד.

 צום שטײערער דעם צוקװעטשנדיק האבן, מאטראםן דרײ װי זען,
קוילעם־ פארשײדענע אף געשריען ״קאנטארקע׳/ דער פון װענטל
פעטרוכע! אפ, לאז —
גארניט! איז ם׳ ד.יר, מ.יט איז גאט —
אוף! הער—ת או=ן —
 דער אין ינגער5 די מיט זיך אײנקלאמערנדיק פארלײגט, הענט די

 פים מיטן צוקװעטשנדיק רױק, געשטאנען ער איז פלײצע, אײגענער
 ,און אלעמען אף קעםײדער געקוקט אויפערדעק, צום פעקל א עפעם

אגינגערעט: הײזעריק
זינד. §ון ן5אנטלוי מיך לאזט —
 «ף הויזן, און העמד אײן אין היטל, א אן בארװעם, געװען איז ער

 זײ האר, געקעמטע ניט קופע שװארצע א געטארטשעט האט קאפ זײן
 ארויסגעקיילערטן אקשאגעםדיקן זײן איפער ארונטערגעהאנגען זײנען

 פון אויגעלעך קלײנע ארויםגעקוקט האבן האר די אונטער פון שטערן,
אומתיק. בעטנדיק, געקוקט האפן זײ באט, מיט אננעגאםענע ׳קראט א
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נעזאגט. איט צו מען האט—רערטרינקען! זין װעסט ת —
 איך דערחארגע—אניט ברידעו־! לאזט ניט. בעשלם־אויפן איך? —

איך... װעל שלמבלרםק, קיין קומען װעלן מלר װי גלגיך איש!
איף! שױן חער אבער —
ברלדער... עך, —
 אראפנע־ זלך האט ארעמש, די צעשפרײט ברײט געלאשן, האט ער
 ״קאגטארקע״, דער אן הענט דל מיט אנרלרנדלק און, קנל די אף דאזן

איבערגעכאזערט: ער חאט געקרײצטער, א װי
זינד! פ־ץ אנטלױפן מיך לאזט —
 האט װאש אזוינש, עפעש געװען אלז שטים טיפער מאדנער זײן אין
 הידערש, וױ ארעמש, לאנגע צעשפרײטע, זײנע אייפגערודערט; שטארק

 האט ש׳ געציטערט. האבן מענטשן, די צ,ל דלאניעש מלט געװעגדעטע
 דל בארד. צעפ־דלטער דער אין פאנלש בערישער זגין געציטערט אויך

 ארױשגע־ קײקעלעך שװארצע װי זגינען אויגעלעך בללנדע קראטישע,
 אלמפאמערקטע אן אז געדוכט, זלך האט ש׳ לעכער. דל פ,־ן קראשן
שטיקט. און גארגל אין אײנגעשטשעמעט אים זזך האט האנט
 א.יז ער װעג, דעש אפגעטראטן שװײגנדיק אים האבן פויערוש די

געזאגטל און פעקל דאש אופגעהויפן אייפגעשטאנען, אומנעממפערט
אדאנק! «, —
 פלינ־ אולמדערװארטן אן מ.יט און בארט צום צ־געגאנגען איז ער

 גע• לאז א אויך זיך האב כ׳ טגיך. אין ארייננעשפתנגען ער אלז קײט
 מיטן דרײענדיק האט, פעטרוכע װי דערזען, האב און בארט צום טאן

 אװעקגעשװומען איז און פעקל זײן זלך ־אף—היטל א װי—אנגעטאן קאפ,
 זיך האבן עש וװ ברעג, זאמדיקן צ־ש שטראם, פץ קװער דער אין

 װאשער אין װארפנדיק קושטעש, די װינט פון געבױגן איש אנטקעגן
בלעטער. געלע

גערעטל האבן פויערים דל
פונדעשטוועגן! געװען גויװער זיך האט ער —
געטאןל פרעג א האב נ׳
אראפ? זלנען פון איז ער —
 £ון לגיטערלנג דער פאר געטאן ער האט דאש נײן, פארװאם? —

געשאמע... זײן
 זלך האט ארט, זאמדיקן א צ• צוגעשוװמען שוין אלז פעטרויע

 טלטן געטאן טאך א און װאשער אין פתסט דער פיז אװעקגעשטעלט
קאפ... איכערן פעקל

אוישגעשרלען: האבן מאטראשן די
גע־הינט! זײ —

געטאןל פרעג א האט עמעץ
פאש? א אן טאן ער װעט װאם אבער —
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פארגע* נזיט מיר האט מאטראס קרומפיסיקער רויטהאײקער, א
דערצײלט: גיגן

 בא־ א:ם האט װאש פעטער, א זגינער װאינט םומבירםק אין —
 דער־ צ,י פארגענוםען זיך ער האט געשטעלט. בעדאלעם און גאנװעט

 גע־ ראכמאנעם אלײן זנך אף האט ער נאר פעטער, דעם הארגענען
 כאיע, א איז פױער דער זינד. דער פו־ן אנטרעען איז און קראגן
װאילער... א איז ער גוטער! א—אבער

 פאם שמאלן איבערן געשפרייזט שוין האט פויער װאילער דער און
 צװישן פארשוױנדן ער איז אט—אלץ טײך פיץ שטראם אנטקעגן זאמד,

קוםטעם. די
 אלע זײנען זײ יאטן, גוטע פאר ארו־יסגעװיזן זיך האבן מאטראםן די
 איך האב אינאװנט װאלגארעם, אמאליקע לאנדםלײט, מגינע געװען

 האב מארגן אף נאר מענטש, אײגענער אן װי ׳זײ צװישן געפילט זיך
 צוטרוי. אן אי־ן אנגעברויגעזט מיר אף ק־קן זײ אז באמערקט, איך

 בארי׳ געשלעפט האט שװארץ־יאר דער אז פארשטאנען, גלײך האב כ׳
 דײר־ עפעס שוין האט פאנטאזיאר דערדאזיקער אז צי־נג, פארן נאװן

מאטראםן. די צײלט
דערצײלט? האםט —

 שעמעװדיק קראצנדיק אויגן, װײפערשע זיינע מיט שמײכלענדיק
געװען: מוידע ער חאט אויער, א־נטערן

דערצײלט! איישל —
שװײגן? געבעטן דיך דאך האב א:ך אפער —
גװאל׳ א מאישע די אבער א.יז געשװיגן, טאקע דאך איך האב —

 דער האט קארטן, אין שפילן געװאלט האט מ׳ אינטערעשאנטע. טיק
איך... האב איז אומעטיק!—קארטן, די פארכאפט שטגיערער

חאט, בארינאװ אז דערוװםט, זיך איך האב פאגאנדערפרעגנדיק
 שאף צ־ם וװ טאישע, פגיגע גאנץ א אוישגעקלערט לאנגװײליקײט, פון

 מ:ט געשלאגן זיך װיקינגען, פארצײטיקע די װי כאכאל, מיטן איך האב
פויערים. האמוין א מיט און ־עק

 עמעש דעם געזען האט ער— א־מזישט גאנץ געװען איז אים אף זגין נײז
 אים מיט בין אוך װען אײנמאל, װירקלעכקײט. דער אוישער ילויז

 פ,ין ראנד באפ געזעשן בין א־ן ארבעט, זוכנדיק אונטערװעגם, געװען
אײנגערעט: איבערצײגנדיק א־ן פרײנטלעך מיר ער האט טאל, א

חארצן: צומ זײן זאל ער אויםקלײבן, מען דארף עמעש דעם —
 לויפט הוגט א שטאדע, א זיך פיטערט טאל, הינטערן דארט אט

 דא מיר האבן װאש װאש? איז נ־, ארוש. גײט פאשטעך -דער׳אתם
 קיק: א פאשעט נאר גיפ п ליבער, הארצן? צום זגין אונדז זאל װאש
 איז וױ—גוטערי דער אבער עמעס, דער איז מענטש שלעכטער דער
יא־א! אױשגעטראכט, ניט נאך מען האט גוטן דעם ער?
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נע» רי_ינטלעך5אונז זײער מאטראםן די אמדז האבן סימבירסק א.ץ
ברעג. אפן לאסטשיף פון אראפגיץ פעטן

 גע־ זײ האבן—אעדז, פאר מענטשן פאםיקע קנין ניט זגיט איר —
זאגט.

האפנם. סומיירסקער די צ,= צוגעפירט ארנדז מען האט שי§ל א אין
 זיפן קעשענע אין האפנדיק פרעג, אפן אפגעטריקנט זיך האגנן מיר א,ץ
קאפיקעם. דרייםיק א.>ן

טרינקען. טײ שענק אין אװעק זײנען מיר
 טאן? מיר װעלן וואם —

:פעםט געזאגט האט כארינאװ
פארן. װגיטער דארף מ׳ ו־ואס?—הײםט װאם —
 א.ין ^ן,2 יער םיט ״האזן״ װי געפארן מיר זײנען םאמארע ביז

 טעג זיבן אין און לאסטשיף, א אף אנגעתנגען זיך מיר האבן םאמארא
 פ,ץ ברעגעס די צו דערפארן צװישנפאלן אן קימאט מיר זײנען אר־ם

 קאמפאניע קלײנער א בא אײנגעאררנט זיך דא און יאם קאםפישן
 פישערײ שכװציקער קאלמיקישער דער אין נעארבעט האט װאם פישער,

קאבאנקול-ביי.
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. א ר ע ט כ ע װ
 פיץ דאברינקע; םטאנציע דער אף נאכט־װעכטער א בין יאיך

 א־ם א:ך גײ אונדערפרי אזײגער זעקם ביז אינאװנט אזײגער זעקם
ט  מגילער טױזנטער מיט מאנאזינעם; די ארום האנט אין שטעקן א מי

 זײן אין שנײ, װאלקנם זיך טראגן עם װינט, דער םטעפ פולן פלאזט
 לאקאמאטװון, קרעכצנדיק, שװער הער, אין הין קריכן מאסע גרויער

 עמלצער װי פונקט, װאגאנעס, קײטלעך שװארצע זיך נאך שלעפנדיק
אומענדלעכער אן מיט ערד די ארומגעװיקלט אײלנדיק נישט װאלט

װײםן קאלטן, אף צ־ריבן א.יז װעלכער הימל, ד־רכן זי שלעפט און קײט
 צוזאמענגעטשעפעטע די פון בראזג דער אײזן, פינם קריץ דער שטויב.

 זיך טראגט װאיען, שטול א םקריפערײ, מעש־נעדןקע א װאגאנעם,
שגײ. מיטן אינײנעם

 זא־ דער פון װיכער מוטנעם דעם אין מאגאזין, לעצטן דעם בא
 געקומען זײנען דאם— געשטאלטן טעקעלע צװײ זיך פארען זוערוכע,
 אגאזײט, אפ זײ שפרינגען מיך, דערזעענדיק מעל. גאנװענען קאזאקן

 איך הער דערנאך און שנײ־בערגל, א חינטער זיך באהאלטן און
 זיך בעטלען זײ װי זאװעתכע, דער פון רוישן א־ן װאיען דװ־כן

זיך. זידלען ר־בל, האלנן א געבן צי צ־ זאגן הלאגנדיק,
איך. זאג—כעװרע, געםאך/ לאזט —

איך זײ, מיט רײדן ניט זיך װילט ם׳ אויםצוהערן, זײ פויל בין כ׳
 נאר נױט, אוים ניט גאנװענען ארעמע, קגין ניט זײנען זײ אז זױים,

פרױען. אף שיקערן, אף פארקױפן, צום
 ;גראפאװע ליאםקע םאלדאטקע שײנע די אונטער זײ שיקן אמאל

 װעכ־ די פאר זי באװײזט פלוזקע, די און פעלצל איר אופשפילענדיק
 הארי־ איר בא זײ שטײען װײכבײן, װי עלאםטישע, בריסט. אירע טער

־זאנטאל.
 זיך נעמט א־ן זיך זי רײצט—הארמאטן, װי—אן, ק,יקט —
:איבער.
סארט? צװײטן פון מעל װײצענע זעקל א פאר װילט איר נו, —

דריטן? פלן—ײ
д а .קל. מ אי ײגן ג אוינןוזערסיטעטן. מ



 א־ככזאנער דער א־ן באיקאװ ױנג טאמבאװער פרומער ױנגער דער
 גע־ איר מיט זיך דינגען איבראהים, הינקעדיקער דער טאטער,

*טעפטלעך.
 אף צוגײט שנײ דער בחלםמ, אפענער דער מיט זײ פאר שטײט זי

 אלן ציגױנערן, א װי אקםלען, די מיט טרײםל א גיט זי הויט, אלר
אוים: זלך זידלט

 געפינען דען װעט איר כעװרע, שמוציקע קאצאפעס! גיכער, נ־ —
נעװײלעם! הינטישע כזלר, בא װי טאינעג, אזא ערגעץ
ע, א איז שטים איר פױערלם. ר־םלשע די פאראכט זי ק טי ם ת  א ב

 איפרא־ אויגן. קעצישע מיט באלויכטן אלז פאנים שײנער איר שטארקע,
 כאװײרים אירע א,לן מאגאזון, פ,ץ דאך אעטערן אװעק זי פירט חים
אװעק. פארן א־ן מעל מיט זאק א שליטן אפן לײג א ניבן

נאגט־ עם א־ן מיר עקלט פרוי דערדאזיקער פון פארשניטקײט די
 קערפער. שטארקן פרעכטלקן, איר אף ראכמאנעם א הארצן אין מיר

 דערמאנענדיקי אױםשפײען, פלעגט אץ הונט רולפן זי פלענט איבראהים
זאגן: פארטראכט א-ן שטיל פלעגט באיקאװ א־ן צערטלעכקגיטן, אירע

אזוינע... מען דארף דערהארגענען —
 סקריפעדיקעי באקלעדערנע, אן ט־ט אויס, ז.יך זי פ־צט יאנטעװ

 דיאר, געדיכטע קאשטאנענע די אף פאטשײלקע רויטער א מלט שיך,
 ״אינטע« די קערפער אלר טיט זי באדינט שטאט, אין קומענדיק ארן

ט אןן פרעך אלצײנם קונדן אלרע אלע צ> זלך באצלענדלק ליגענץ״,  מי
פאראכטונג.
 אפטרײבך זי פלעג אלך מיר. צ־ צ־טשעפען זיך זי פלעגט אפטמאל

 ליכטיקער װארעמער, א אין זיצנדיק אײנמאל, עפעם נאר זיך. פ,לן
 א,לך, אײנגעדרעמלט אלך האב םאגאזלן, פון טרעפלעך דל אף נאכט

ט די געשטאנען איז זי ליאםקען; זלך נעבן דערזען אויגן, די עפענענדיק  הענ
 ברע־־ אנגעצויגענע מיט פעלצל אלר פון קעשענעם דל אין ארײנגעתקט

פלגור. שטאלטנע אלר באלויכטן א־פמערקזאם האט לעװאנע ד.י מען,
שפאציר. איך—גאנװענען געקומען נלט בין כ׳—ניט, ז.יך שרעק —

נאכט. האלבע נאך װײט געװען איז שטערן דל נאך
שפאצלרםטו. שפעטלעך —
 געענט־ ליאםקע האט—נאכט, דער מלט לעבט פרױענצלמער א —
 מ׳צאלט־ עפעם? שלאפפטו פארװאם אגן—מיר צו ז:ך צוזעצנדיק פערט,

שלאפן? פארן געלט דען
קנאקנדיק: און, םעמקעם הויפן א קעשענע פון ארויםגענומען האט זל

געטאן: פרעג א זײ,
 זיך געפלנט וװ זשע, זאג געלערנטער. א מען, זאגט בלםט, ת —

אבאלאק? שטאט די
נלט. װײם כ׳ —

146



 שרללבט אר־ף, הענט די באװלזן, דארטן זיך האט מלטער גאטם —
פאלע... אין אלר בא—קרלםטוס קלנד דאם אוץ זיך,

אבאלאצק... —
עם? איז וװ —
םיביר. אין אדער ערנעץ, אוראל אפן —
:זאגט ארן ליפן, די לעק א גיט זל

 פלנדעםט־ דארף מען אכער װײט, אלז ם׳ אהלן? ציגײן עפשער —
גײן. װעגן

װאם? צוליב —
 הינט, אײך, צוליב אלץ זלנדלק. שטארק בלן אלך טאן, טפילע —
פארױכערן? צו= האםט

געדדען־ מאםרע מלך זי האט—פארויכערנדיק
 בא רויכער, א.יך אז קאזאקן, דל פאר ניט דערצײל געדענק, —
רויכערט. פרוי א אז ׳ל.יב נלט מען האט א־נדז

 איז ל־פט, װינטערדיקער דער פון פארויטלט פאנים, שטרענג אלר
 אין שװארצאפלען טונקעלע דל געפינקלט האבן העל געװען, שײן זײער

װײםלען. דל פ־ן אװאלן דל
 האט פרוי די—הימל אלן געטאן לילכט א האט שטרײפל גאלדן א

זאגנדלק: איפערגעצײלעמט, ז.יך
אויך. נעשאמע מײן זינקט אט נעשאמע! דל גאט, באשלרם, —

 פלנצטערע אדער ליכטיקע אין הארצן, אפן אלמעטלקער דיר אלז װען
ללכטלקע. אלן—מלר נעכט?
 אװעקגעװארפן פאפיראס, אפגערויכערטן אפן אנגעשפיגן האט זל

פארגעלײגט. אויםגענעצנדלק, אולן, אים
טאן. שטיף א לאמלר —
צעעגעבן: גלייכגילטיק זי האט—אנטזאגט זלך האב א.יך אז אין
מיך... לויבן אלע גיט, אלז מלר מלט —
 פאר־ אפשטויםנדיקער אלר װעגן װערטער עטלעכע געזאגט האב כ׳

 קוקנדיק נלט געזאגט. דאם איך היאב װײך א־ן פרײנטלעך—*טײטקייט
קאל: גלײכן רללקן, א םלט געענטפערט זל האט ׳כז.יר אף

 לאנג־ איז ם׳ בושע, מגין פארלארן לאנגװײל פון אלך האב דאם —
מענטש... װײללק,

 װארט: דאם טויל אלר פ־ן חערן צו געװען שוידערלעך טלר ם׳אלז
 און פרעמד. געװײנטלעך, נלט געקלונגען מלר האט דאם—,,מענטש״

 ארללן, הלמל אלן ק־קנדלק אןן, קאפ דעם פארװארפנדלק האט פרוי דל
גערעט: געלאסן
געמאנט, גאט האט אזוי ט׳זאגט: ש־לדלקע; דל בלן אלך נלט —

שולדלק... נלט דערלן בלן אלך געשאצט. פלס דל נאך װערט פרוי דל
 געשטעלט, זלך זל האט צװײ, מלנוט א נאך שװללגנדלקע א אפגעזעסן
זלך. ארלמגעקלקט
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נאטשאלנוק... צום גײן װעל כ׳ —
 דל אלבער װעג־פאסן, די איבער אװעק זי איז אײלנדיק ניט און
 בא־ א געננליבן בין אלך און לעװאנע, דער פון באזילבערטע רעלםן,

װערטער: די פ־ן דרלקטער
מענטש... לאנגװײליק, אלז ם׳ —
 ״לאנװוײ־ רל אומפארשטענדלעך געװען מיר אלז צניט יענער צ־

 אף דװ־ך גײט און געבארן װערט לעבן זײער װאם מענטשן, פ.לן ליקײט״
 דער פון דא ננאלױיטן העל אלז װאם פוםטקײט, אין פלאכן, ברײטע

 זעט מענטש דער וװ נידערונגען, ד־רך לעװאנע, דער פ־ן דא זון,
 זאל װאם גארנישט, קימאט ניטא איז ם׳ וװ נישטיקײט, זײן דײטלעך

לעבן. צום װילן זײן פאו־פעםטיקן
אלץ, דאם װעמען פאר מענטשן, געשימערט האבן מלר פארבײ

 האט זײ פון יעדער פרעמד. געװען איז געלעבט, האב אלך װאס ם.יט
 בײט קעםײדערדיקן דעם אין און נעשאמע, מײן אין אפגעשפיגלט ז.יך
 פארמישפעט װי געפילט זיך איך האי אפשפיגלונגען. דידאזיקע פון
אולמבאגרײפלעכע. דאם באנרײפן צ־ פײן דער אף

 דער פין נאטשאלניק דער אויגן מגינע פאר װילד זיך דרײט אט
 א־ן בתסט ברײטער א מלט גװאר א פעטראװםקי, אפריקאן םטאנציע

 אויגן, ט־נקעלע ראק, א בא װי אויםגעגלאנצטע, האט ער הענט, לאנגע
 באװאקםן אלנגאנצן כאיע א װי איז ער בארד, געדיכטע שװארצע א

 װען אץ טענאר, א מלט קויל, פרעמדן א מיט רעט און ריאר, מיט
 קאלמל־ זײנע צעבלאזנדיק ברײט נאז, דער מיט ער פײפט בײז, א.יז ער

 איפ־צ־־ װעגער דל צװינגט ער גאנעװ, א איז ער נאזלעכער. קישע
 פולן פארטן די פיץ אן קומען װאם םאםע, מיט װאגאגעם דל עפענען

 פאר* ער זאבן, זלסע זי-יד, אים צו ברענגען װעגער דל יאם. קאספישן
ט חײפ רער אין זיך בא אײן ארדנט ארן ;עגאנװעטע דאט קויפט אנ אנ  י

 םטאנציע־ דל שלאגט אכזארלעסדיק, איז, ער ״מאנאכן־לעבן״. א
 טויט צ־ם האט ער ט׳זאגט, צײן. רל אין א־ן אויערן די אין װעכטער,

װניב. זײן דערשלאגן
 זײדענער רויט א אין אוים זיך ער פ,יצט דינםט־צײט דער אויםער

 םאפיאן־שטיװל, גרינע טאטערשע אין שאראװארן, םאמעטענע העםד,
 אויםגע־ זײד מיט לילע, א האר געקרויזטע שװארצע דל אף טראגט

 א פון זינגער א אף ענלעך ער אלז אזעלבער און היטעלע; נײטע
אנצוג״. ״באיארישן א טראגט װאם שענק,
 א מאםלאװ, געהילף־איםפראװניק דער צוגײן קלמט אים צי

 קאטוילישער א װי געגאלטער, א קײלעכדלקער, א פליכעװאטער,
 אױם־ אן פ־ן פוקםן־אויגלעך א־ן רויב־פױגל, א פין נאז א מיט גאלעך,

 פאלשער כיטרער, שלעכטער, א זײער אלז דאם פרוי. געלאםענער
 ״אקטריסע״; געגעבן נאמען א אלם מען האט שטאט אין םענטש,

רויטהארי־ א סטעפאכין, טיכאן זײף־פאפריקאגט דער ארײן קומט ם׳
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 אף פארשלאפענער, א אקם, אן װי שװערער, א פויער, סטאלנער קער,
 לעבע־ פוילן און עפעם מ.יט פארםאמט ארבעטער דל װערן זאװאד זי_ין

 פארמישפעט און באשטראפט םאל עטלעכע א.ים האט מ׳ דיקערהײט,
 דיאקאן הינקעדיקער דער קומט עם ארבעטער; די צעמאזלקן פאר

 זעל־ א מענטשל, פארשמאלצן שםוציק, א שלקער, א װאראשילאװ,
 פאנים געשטופלטער זײן הארמאניק׳שפללער, און גיטאריםט טענער

 גראבע האר, גרויע מ.יט פאװאקסן איז פאקנבײנער טארטשענדיקע נללט
 אוםגעצערטלטע קלײנע האט דיאקאן דער יאזש; א ון5 נאדלען די רוי

 טאקע אים מען ר,לפט אויג, העל־פלױע שײנע א און פרױען־הענט
אויג״. ״געגאנװעטע—אזוי

 דער פולן קאזאצקעם און דארף פון מײדלעך לעבעדיקע קי־מען עם
 צי־ קלײנעם א אין ליאםקע. אויך זײ נזיט ק־מט אפטמאל פטאניצע,

 שװערן א אתם זלך מען זעצט דיװאנעם, מיט אנגעשטעלטן אן נזער,
 מיט שינקע אויפעם, גערױכערטע מ.יט אנגעלאדן איז װאם טיש, רונדן

 גע־ מלט קאװאנעס, און עפל, געזײערטע מ.יט געזאלצנם, אלערלײ
 א ארוים פינקלט שעפע גאנצער דערדאזיקער צװישן קרויט, זײערטן

 לאנג קײען פרגינט זײנע אוץ פעטראװםקי ;בראנפן בוטל פערטלדיקע
 זללבערנעם א פון בראנפן דעם זופן און טשאמקען שװײגנדיק, קלמאט

קװאטירל. א האלט װאם ״ברידער״-קענדל,
 צײ־ באשקלר, א װי גרעפצט, סטעפאכין אנגעגעםן. זיך ם׳האט

 דל שמײכלענדיק, צערטלעך אן, שטעלט דיאקאן דער זיך, לעטט
 קי_ץ ניטא איז ם׳ וװ צלבזער, גרריסן א אלן איבער גײט מען גלטארע;

זינגען. אן הױבט מען און שטולן טוץ האלב א אויסער טעבל,
םטע־ טענאר, א מיט—פעטראװםקי וװנדער־שײן:—זינגט מען

 בא־ גוטן א האט דיאקאן דער באס, װײכן געדלכטן, א מיט—פאכלן
 האבן פרויען די באלעבאם. דעם אונטער ג־ט האלט מאסלאװ ריטאן,

 רײנעם א מיט אוים זיך צײכנט פאזונדערם שטימען. פײנע אויך
 שטלם ליאםקעם קובאסאװא. קאזאצקע דער פון קאנטראלט דער קלאנג

 מען פלנגער, מלטן אפט אלר דראט דיאקאן דער—שרײענדיק איז
 און טעמפל. א אין געזונגען װאלט מען װי פײערלעך־פרום, זלנגט
 ברײט האט, םטעפאכין בלויז אנדערע, די אף אײנע שטרענג קוקן אלע

 זײנער פאנים דער און אויגן, די אראפגעלאזט פים, דל צושטעלנדיק
 האלדז זײן פון אז געגלויבט, ניט װאלט ער גלײך פארוװנדערט/ איז

 לידער דל קלאנגען. שטראם םאמעטענער א םאף א אן דאם זלך גלםט
 א עפעס פײערלעך מען זרנגט אפטמאל און פײנלעך־אוםעטיקע, זױנען

״װידע״.—אלץ פ,ץ עפטער קלויסטער־לוד,
ט אנגעגאםן זגינען ראקן־אויגן פעטראװםקעס פון װײסלען די  םי
 אין םאלדאט א װי קעו־פער, גאנצן מלטן אוים זיך ציט ער בלוט,

געװאלדעװעט: און פראנט,
געלעבט! ארפעט! טיכאן, טאנץ! א—דיאקאן —
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 דער כזלט מאכנדיק דיאקאן, דער אפ ז.יך רולפט—אנגעהױבן! —
 פלינ׳ דער מלט םטר,לנעם, ךי קלנציק פאנאנדערקלײבנדיק און גיטארע,

 םטע־ און טרעפאק, א שפילן צ־ אן ער הויבט קונצנמאכער א פוץ קי_יט
 בא־ א.יז פאנלם הילצערנער זײף־פאברלקאנטם דעם טאנצט.—פאכלן

 א.יז קערפער שװערװאגיקער זיין שמײכל; פארכאלעמטן א מיט לויכטן
 צימער איבערן שװימט ער גראציע; כאיעשער בויגעװדיקער מלט פ,לל

 צולקולנגען ריטמישע שײנע אין אינגאנצן װאםער, אין םאם א װי לײנט,
 ער קוקט פלגורן, געצירקלטע פיס די מלט מאלנדיק גערױשלאז; און
 פראכט־ טאנצט ער מענטשן. גליקלעכן א פולן פליק א מ.יט אלעמען אף

 צוקװיטשענדיק, זיך דרײט קולבאםאװא קאזאצקע די כאטש און פולל,
 דער מלט םטעפאכין אלר פארטעקלט אלם, ארום געשיקט אלן רײצנדיק

 זנין פון באװעװנגען ריטטישע די פ־ן שײנקײט אומבאשרײבלעכער
אלעמען. פארשלקערט טאנצן זײן—קערפער, םעכטיקן

 שרײט, ער פרײד, פולן געװארן װילד איז פעטראװםקי אפריקאן
 ;טרערן אויגן די פלן אויםטרײסלענדיק קאפ, מיטן װארפט פי_י£ט,

 אים, קושט םטעפאכינען, ארים דיאקאן דער נעמט שפילן, אולפחערנדיק
זלפצנדלק: מורמלט א־ן

 פארגעבן װעט אלץ אלץ... ליפלנקער! טפילע... א װי טיכאן! —
רוערן!.״
שרײט: און זײ ארום זוך דרײט מאםלאװ אולן
גאזלען; טאלאנט! מאלעך! טיבאן! —

 בגטלעם פערטלדיקע צװײ אויםגעטרונקען האבן מענטשן דידאזיקע
 דיכט מיר און שיקער װערן אן זײ הויבן איצט ערשט נאר בראנפן,

 אןן לויב קעגנזײטיקן פץ פרײד, פון שיקרעס א א.יז דאם אז זלך,
 זײערע אויגן דל פארשיקערט, אויך זײנען פרויען די צערטלעכקײט.

 אף פאכן זײ פארויטלטקײט, הײםע א—באקן זײערע אף גירלק, ברענען
 פערד, לאנג־אויםגערוטע װי אולפגערעגט, זײנען א־ן טיכלעך די מלט זנך

 הויף, ברײטן א אף שטאל פלנצטערן פון ארויםגעפלרט האט מען װאס
 שװער אטעטט ליאםקע פריללנג־טאג. א פון װארעמקײט אלן ללכט אף

 פײכטע מיט םטעפאכינען אף בײז קוקט מויל, אפענעם האלב א טלט
 פאדלאגע דער אלבער זל שארט שטולל, אפן ז.יך װיגנדיק אלן, אויגן
שיך. די פ,לן פאדעשװעס די מלט

 ה־דזשעט עם װינט, דער װאיעט און פײפט פענצטער די הינטער
 דל ון5 שויבן די איבער ז.יך שארן פלרגלען װײםע קוימען, ארן

 מיט אפװישנדיק םטעפאכין, רעט פארשולדיקט א־ן שטיל—פענצטער
פאנלם: פארשװלצטן זגין טוכל בונט א

 ברעקל קגין לי_יט פײנע צװישן מען ־אט טענץ די אט צוליב —
מלר... צו ניט דערעכערעץ

 גארנ־ דרײ קונציקן א מלט לײט פגינע די מענאדעװ אלז פעטראװסקי
פאלש, זיך צעקװיטשען פרויען דל ארײן׳/ מאמען דער ״אין דיקן
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 די פו-ן פארפינתנג די א־ן כארפע, א ם׳איז אז קלױמערשט, רוײזנדיק
 פױגעװדיקגיט זעלטענע די ניצאכנדץק דערװײזט װערטער צעלאזענע

שפראך. תםישער דער פון
 שטורעמדיק, טאנצט פעטראװםקי א־ן ד־יאקאן, דער שפילט װידער

 װי פ־נקט אױםגעשרײען, מיט און געפילדער או־-ן ראש מיט :זזעלדיש,
 א,־טבא־ אים דרנקט װאם אזױנם, עפעם רײםן א־ן ברעכן װאלט ער

 אולמגע« שפרלנגט װילדער א װי ליאםקע; טאנצט עם מערקטערהגיט;
 קע- א פײפערײ, א קװיטשערײ א טופערײ, א מאםלאװ; ׳לומפערט

 אפקלאפנדיק אין, קלײדלעך, קאלירטע פוץ שיםערירן םײדערדיק
נעקאמעדיק! און װילד פעטראװםקי שרײט אפםאצן, די מיט ז־ריבנע
מיר! פולן םאף א עך־מא! —

 צע־ דערדאזיקער אין צײן, די מ:ט קרלצט װי.ער יך,ז ס׳הערט
 קײן ניטא ם׳אוז געלעכטער, קײן ניטא איז לוםטיקייט ־װילדעטער

 דער איבער מענטשן דעם דערהױבט װאם פרײד, באפליגלטע לײכטע,
 אן רערמאנט עס פאגײסטערונג־, רעלוגיעזע א קלמאט איז דאם ערד,
 הינטער דערװישן די בא טענץ די אן *(, כלנםטן די בא גאטדלנםט ־יעם

 גװאלטיקער א לוגט קערפערם פון נעװירפל דעמדאזיקן אין קאװקאז,
 ;צ, נאענט מלר, דוכט איז, זיך װארפן פארקלעמט זײן או־ן—קויעך־

 אף יעדער באגאבט, זײנען מענטשן אלע דידאזיקע פארצװײפלונג.
 אנדערע די אײנע פארשיקערן זײ באגאפט; מױרעדיק אויפן, זײן

 פ,ץ קערפער צום טאנץ, צום געזאנג, צ־ם לןבע װילדער זײער ט:ט
 און באװעגונג פ־ן שײנקײט טרױמפירנדיקער דער צ־ ׳פרױ דער

װילדע. די פ־ן גאטדינםט צו=ם ענלעך איז ט־ען, זײ װאס אלץ, קלאנג;
 אנטײל זאל איך קעדײ וואך, פולן אראפ מיך נעמט פעטראװםקי

 לודער, שײנע אםאך קען איך מאכמעם ״מאנאכן־לעבן״, אין נעמען
אסאך ז*פן װערנדיק, שיקער נ:ט קען, און ״זאנן״ שלעכט נ:ט זײ קען

דערװידער. מיר א.יז װעלכע בראנפן,
 װען אפ.ילע, שרײט ער ער. גװאלדעװעט—ארבעט!—פעשקאװ —

באדערפעניש. זײן איז דאם כאיע, א װי רעװעט, פרויען, אתם נעמט ער
 איך קלײב בעקיװן ״ארבעט״. א־ן װאנט דער בא זיך שטעל איך

 זיך באמיענדיק לידער, די ״זאג״ איך לידער, שײנע אוץ רירנדע ■אוים
 באהאלטן א:ז װאם געפול, פון און װארט פ,לן שײנקייט די אופצודעקן

א־מענדלע־ זײער פון קראפט דער אונטער אונטער ז:ך נלב איך זײ, אין
םײכל מגין װאס און נעשאמע מנין צ־ נאענט א.יז װאם בענקשאפט, כער

אפ. פײנטלעך ישטויםט
 פארן ז:ך אנכאפנדיק דיאקאן, דער ארוים שרגיט—גאט! א, —

 פארז־נקען אונגאנצן װערן הענטלעך צארטע קלײנינקע זגינע ;קאפ
 דערשטוינט מיר אף קוקט םטעפאכין ק־דלעם. גרויע האלב זײנע אין
פעטראװםקי אומאנגענעם, צוקט פאנים זײן קינע, מ:ט מלר, ד־כט אןן,

סעקטע. רע>?גלעזע א *,(
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 זיך האבן זײנע באקנבײנער די אז צײן, דל פארקװעטשט אזוי האט
 קעאםאװאן אורעקזעצנדיק האט, מאםלאװ אולן בנללן, װי ארױםגעתקט,

 гп פאדלאגע דער אף קולקט און אלר אן פארגעםן אינגאנצן קנל, די אף
הולנט. קראנקער א

 םענטשן. דלדאזלקע פיץ װיל אלך װאם נלט, פארשטײ איך
 אנזעטלקן פול זאל מען אויב אז געחלכט, מלר זלך האט אננער צגיטנװײז

 א־ן בײטן, עפעס זיך זײ װעלן דאן—ללדער מלט נעשאמעם זײערע
 טלך זײ נעמען חלםפאילעס, אלן אט, פארשטענדלעכער. װערן מיר װעלן

װײנט. דלאקאן דער מלך, קולשן אחלם,
 םטע* האנט, מיין גלעטנדלק בזאםלאװ, מיר צ,ל זאגט—גאזלען, —
שװײגנדיק. מיך קושט פאכין

פעטראװםקי, בר,למט—גתנט! צולם גײן אלצײנם װעסט טרלנק, —
הענט: דל מיט מאכנדיק רעט, ללאסקע א,לן

 —אלעמען פאר עם זאנ אלך אים, אין פארללבט זלך כ׳האב —
מלר... בא זלך טרײםלען פלס דל אזש פארללבט, אזוי זלך כ׳האב

עפעס... נאך גלרלק זײ פאדערן אר,לם אװײלע אלן אולן
 זלך בןקן זײ—אבער מענטשן, נלשטלקע זללנען זײ אז װײס, אלך

 זללנען זעלבסטפארגעם־נג, בלז אלר דלנען שײנקײט, דער פאר רעללגלעז
טױטן. צי זלך אלר צ־ללב פעלק זללנען אולן םאם איר פולן פארשיקערט

שפתן דעמדאזיקן פון  שװערן פון װאלקן א זלך שאפט װידער
 באנײסטערונג רוללדע די דערגײט זײ בא א,לן מלך, שטיקט אולן טרויער

 אויסגעזולנגעך^ שוין זײנען לידער ־אלע—אבער גראד, העכםטן צולם ײז
אױסגעטאנצט. טעגץ אלע

פעטראװסקלי שרייט—װגיבער, דל אוים ט>לט —
 נלטו מאכן דאם פלעגט ער סטעפאכלן, שטענדלק פלעגט אויםטאן

 אפשפללענדלק בענדלעך, דל פאנאנדערבלנדנדלק פלנקטלעך אגילנדיק,
 יאקלעך, דל ווינקל א אלן ערנכט ציינויפלײגנדיק א,לן העקעלעך דל

העמדער. אדן קלײדלעך
 אנגע־- פאדזיכטלק קערפער. פרעכטלקן ליאםקעם באקוקט האט מען

 מען בויך. שײנעם דעם פולם, שלאנקע דל ברלםט, רײצנדלקע אלרע רלרט
 האט־ מען אולן דערשטוינט, קרעכצנדלק פרויען דל אהלם געגאנגען אלז

 זלנ־־ דאם װל הלםפאילעםדלק, אזוי פונקט זײערן קערפער דעם געלויבט
 קלײ־ אלן טלש, לם1צ געגאנגען װידער מען אלז דערנאך טאנצן. לן1א גען
 אנגעהױבן זלך ם׳חאט—א*ן געטתנקען געגעםן, ארנלן, צלמער נעם

קאשמאר. א א־מבאשרללבלעך, אלז װאם אזוינם עפעס
 פאר- נלט מלד האט מענטשן דלדאזיקע §ןן קראפט בעהײמלשע דל

 גע־ אבער אלז ם׳ שטארקער, זײנען אגערס און בוהגיעם די יידעשט,
 די־ ל1צ באצלונג זײער אלן םלנע א װי עפעם צולצ־קוקן שוידערלעך װען

 מלט ערשט אט־דא זלך זײ האבן שײנקײט זײער אר5 װאם פרויען,
ע געפללט איך האב טאיװע זײער אין אנטצלקט. ילרעם־האקאװעד
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 אז זיך, האט געתכט און געקאמע, פארשטארקטער פןן צומישונג
 אומעגלעכקײט דער פון פארצװײפלונג, פרן קומט נעקאמע דידאזיקע

 :ע־ זײ האט װאם אזוינם, עפעס פון באפרײען ׳ז.יך אױםצ־לײדיקן, זוך
פארדארגנן. א־ן דריקט

צעטומלט: מיך האט װאם געשרײ, םטעפאיןנם טיך דערמאן אנך
 אוז פאנים רויטער זײן שפיגל, אין אפצפיגאנג זײן דערזען האט ער

 אויםגעגלאצט, רעציכע מיט זיך האבן אויגן ידי געװארן, בלוי אוץ גרוי
געטאן: מװ־מל א האט ער

גאט! א,—נאר, קוקט ברודער, —
צעיאמערט: זיך האט אי־ן
 קי_יך ניט קוקט!—מיר בא איז פאנים מענטשלעכער קגין ניט —

ברידערלעך!—מענטשלעכער
שפיגל. אץ געטאן שלײדער א אין פלאש א נעטאן כאפ א האט

נא! מארדע, טײװלשע ד־ האםטו, אט —
אויסגעטרונ- אםאך האט ער כאטש שוקער, ניט געװען איז ער

 גאנץ ער האט בארײקן, אנגעהוײן א.ים האט דיאקאן דער װען קען.
גערעט: פארנינ§טיק

 קײן ניט לעפ איך—דאך װײם כ׳ פאטער...—ת, צו לאז —
 בא איז נעשאמע א אנשטאט םענטש? א דען איך בין לעבן, מענטשיש

מאכן... גארנישט מ׳קען אפ! טרעט נ־ שעד, א מװ־
 אזוינס עפעם געדרײט שװער זיך געלעבט, האט זײ פוץ יעדן אין

 פון װײטיק פון נעקװיטשעט האבן פרויען די שרעקלעכם. פלנצטערם,
אן װי אכזאריעס, זײער אנגענומען אבער האבן קנײפן, און בײסן זײער

האט ליאסקע און זאך, אנגענעמע אן װי אפילע זאך, אולמפארמײדלעכע
אויסתפן: כוצפעדיקע מיט פעטראװסקין גערײצט בעקיװן
נו? קנ.יפ, 8 נאך גיגנ נו, נאך! ׳נ,ל —

 דידאזיקע אין געװארן, ברײטער זײנען אפלען קעצישע א.ירע
 מױרע■ כ׳האב בללד, א אף מארטירערן א װי אויםגעזען, זי האט םינוטן

דערהארגענען. זי װעט פעטראװםקי אז געהאט,
 גע§רעגט: זי אזך האב נאטשאלניק, פון איר מיט גײענדיק אײנמאל,

ך איזדיעקעװען און פײניקן ז: מ׳זאל דערלאזט, זי פארװאם זי
א.יר? איגיער
 דיאקאך דער אזוי, זײ זײנען אלע אלײן, זיך דאך פײניקט ער —
ער. װיינט אלײן און בײםט
דאם? אלז פארװאם —

Т Т

ניט̂, קויכעם קי_ין האט ער אלטקײט, פון דאם איז דיאקאן באם —
 פארשטײן ניט װעםטו—שטעפאכץ א,ין אפריקאן—אנדערע די און

 װײפ װײםן, .ארויםנעבן, ניט עס קען א,>ן װײם, איך און ארװאם.5
װער־־ די צוזאמען קלײב איך ביז נוט, איך קען רײדן נאר אםאך, א:ך
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 זיינען געדאנקען די װען און געדאנקען, די פאנאנדער זיך פליען—טערי
ניטא. װערטער קײן זגינען—ארט אן אף שוין

 צע־ דערדאזיקער אין פארשטאנען עפעס טאקע קענטוק, האט, זי
 פר.יל:ננ־ א אין אײנמאל געדענק, א:ך קויכעם. די פיץ װשעטקײט

זאגנדיק: געװײנט, ביטער זי האט נאכט
 א װי ארמקומען, װעסטו מר, אף ראכמאנעם א מװ־ ם׳איז —

 אין ערגעץ אװעקגײן בעסער װאלםט רויך. אין םרײפע, א אין פויגל
אלעמען... אף ראנמאנעם א מיר ם׳איז ׳אי ארט, אנדער אן

אומדערשראקע־ אן מ.יט מוטער, א פון װערטער צארטע מ:ט און
 דער אין טיף ארגינגעקוקט האט װאם מענטשן, א פון כאכמע נער

 פאר דערשראקן טרויערוק זיך האט און נעשאמע דער פון פ:נצטערנלש
 א־ן שרעקלעכם עפעם דערצײלט לאנג מיר זי האט פינצטערניש, דער

אומפארשעםטם.
ט איצט כ  פאנאנדערגע־ זרך האט אויגן מיינע פאר אז ׳מ.יר ז?ך ת

 בע־ דער—יעםױדעם צװײ פ־ן קאמף דער דראמע, שװערע א שפילט
 מיטאמאל זיך פרװוט מענטש דער מענטשלעכעו־: דער א,ץ חײםעשער

 באפרײען צו זיך, אין בעהײמישע דאם באפרידיקן צו אײביק אף און
 בעהײמישע דאם אז און פארלאנגען, אנגעזעטיקטע ניט זײנע פון ז:ך

מער. אלץ א.ים עם פארשקלאפט פאנאנדער, אים אין זיך װאקםט
 לײב פעם יאנטויװים װילדע דידאזיקע האבן צײט יענער צו און

 א מ.יט אויםגעמישט אומעט, אן און עקל אן מיר בא ארויםגעתפן
 געהאט ראכמאנעס איך האב באזונדערם מענטשן, צו ראכמאנעם־געפיל

 געװאלט ניט איך האפ אומעט, פון אויםגײענדיק נאר, פרויען, די אף
 ״מאנאכן־לעבן״. פון װילדקײטן די אין נעמען אנטײל פון זיך אפזאגן

 קראנ־ דער אף געליטן דאן איך האב מעלנצע, הויכער םיט רײדנדיק
 גע־ אץ געפאנגען געהאלטן מיך ם׳האט װיםן״. פון ״פאנאטיזם קײט

םאטן״. דער—װיםן פון ״פאנאטיקער דער זיך נאך פירט
 מיר האט פארשטײן, מען דארף אלץ װיםן, מען דארף אלץ —

א. געזאגט הארב ציין די דורך  גע־ לולקע, זײן זויגנדיק ראמאם, מ.
 פלאנטערן רויך רונגעלעך בלויע די װי געקוקט און רויך מ:ט שפײט

פארד. זגין פון האר גרױע די אין זיך
 —געהײםן װאלט דאם בארעכטיק־נג, א אן לעבן ניט דארף ״מ׳ —

 שפאלטן אלע אין ארגינצוקוקן ז.יך געװײנט—דעריבער־ זין. א אן לעבן
 נויטיקער דער ערגעץ דארט ז:ך כאהאלט עפשער לעכער, אלע און

 אומאנ־ דאם פון נד.יק5אנטלוי ניט מוירע, אן לעבט אױך. פאר עמעס
 װײל שרעקלעך, און א,למאנגענעם א:ז ם׳—שרעקלעכע, און גענעמע

װאם״!. אט אןמפארשטענדלעך, ם׳איז
 האב אזוי און זיך, שױנענדיק ניט ׳אומעט,לם ארײנגעק־קט האב כ׳

 פאר פערזענלעך זײנען װעלכע זאכן/ אםאך װעגן דערוװםט זיך איך
א־מבאדונגט ם׳א:ז װעלכע נאר װיםן, צ־ נ.יט געווען גלײכער ט:ר
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 די לעבן, שװער זײער איז דאם װײל מענטשן, די דערצײלן צ־ בײטיק
 מענטשן, אין טאױוע בעהײמישער דער פון קאמף פון דראמע שמוציקע

 זיך אין קראפט םטיכעישער דער א.ינער נוצאכן צום שטרעבט דועלכע
זיך. אויםער און

 בעעםעם איז װאם אװינם, עפעם עקזיםטירט װעלט דער אין אויב
 אומופהערלעך־װאקםנדיקער דער נאר דאם א.יז גרוים, א־ן הײליק

 מיר איז ער װען דאן, אויך אפילע טניער מ.יר בא א:ז װאם נזענטש,
פארהאםט.
לעבן, פון שפ:ל דעם אין אופמערקזאם ארײנדרינגענדיק אגעװ,

 איז דאם װגיל דעם, צולללב ניט א־ן האסן צ־ אפגעװאינט ז:ך א:ך דיאי
 װײל דערפאר, נאר—זאך לייכטע א זײער איז האבן פײנט —שװער

 םאפקאלסאף װײל אפילע, דערנידעריקט און נויטיק ניט איז דאס
אלײן. דיר אין זיך געפ.ינט װאם אזוינס, עפעם האסטו
 לאנגװײ־ א ארז—אומאראלע, די איכערהויפט—פילאזאפיע, די יע,
 א־ן בלולט, ב.יז אנגעװײטיקט איז הארץ דאס װען נאר א.יניען, ליקער
 שפי־ ״גרויםארטיקן צ־ם ליבע אומויםשעפלעכער פון ביטער .ווײנט

 —פילאזאפירן צו אן װילנדיק נלט הויבםטו מענטשן, צוים ־לעכל״,
טרײםטן. אלײן זיך ם׳װילט

א דאברינקע םטאנציע דער אף אפגעלעבט כ׳האננ װי נאידעם,
 װײל ניט, איך קען מער אז דערפילט, איך האב כאדאשים, פיר דריי

 דעםפא־ מיך האט ״גאט־דינםט׳/ פאנאטישער פעטראװסקעס אויםער
פון פרוי א מארעמיאגא, קעכן, זגין אונטערדריקן אנגעהויפן טיש

 הויך; די װערשקעם צען מיט ארשץ צװײ א־ן יאר פערציק און זעקם
 װאג דער אף באגאזש־אפטײל־נג דער אין אפגעװאיגן זי מ׳האט אז

 א:ר אף פולנט. דרײצן מ:ט פװ־ זעקס געװאיגן ז: האט ״פערבענקם׳/
 גרינלעכע קײלעכדיקע געפינקלט בײז האבן לעװאנע־פאגים טעשענעם
 געהאט זי האט אויג לינקן אונטערן קופער־זשאײער, װי אויגעלעך,

 זו געברויגעזט. בשאד מיט שטענדיק זיך האט װאם כראדאװקע, א
לעבן װעגן לײענען פארגעניגן מלט פלעגט געלערנט, אב:םל געװען איז
גאנץ איר פ־ן קראפט גאנצער דער מיט א־ן מארטלרער הײליקע די פ־ן

 א.ין דיאקלעציאן קײםארים די פארהאסט זי האט הארץ ברייטער
דעציען•
 אויגן די זײ א:ך װאלט הענט, מײנע אין ארגין פאלץ זײ װען —

-אױסגעריסן!
 פאר־ װגיטער דער צו געװענדעט געװען א:ז װאס רעציכע, די גאר

 דער פאר קנעכטיש ציטערן צ־ געשטערט נ.יט א:ר האט גאנגענהײט,
 בא־ אים זי פלעגט אװנטן שוקערע די בײם מאםלאװן. ״אקטריםע״

 אייגן פאלשע זגינע אין ארײנקוקנדיק באדינען, ערפארכטיק ז־נדערס
זיך מאכנדוק ער, פלעגט אמאל היינט. גליקלעכן א פון קוק א ם:ט
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 אוך הארצן אין זיך קלאפן פאדלאגע, דער אף אויסציען זיך ׳טוקעו/
קרעכצן:

שלעכט... מיר, א.יז שלעכט —
 א־ װי און, הענט די אף טאן כאפ א שרעק מיט אים פלעגט זי
ארײן. קיך אין זיך צו ערגעץ אװעקטראנן קינד,

 שו־עק פון מיםטאמע אפט, נאר מארטין, אים מען האט געתפן
 אוך באלעבאם §ון נאמען מיטן צונויפמישן א:ם זי פלעגט אים, פאר

רופן:
מארטיקאן• —

 עקלהאפט פאדלאגע, דער פלן אופשפרינגענדיק ער, פלעגט דאן
קװיטשען•.

װי? װאם־אם? — V
 איט פאר מארעמיאנע זיך פלעגט בויך, צום הענט די צודריקנדיק

:שרעק פון קאל הײזעריקן א בזיט בעטן און אינדרגיען בויגן
ליב... דיר איז גאט װי מויכל, מיר זײ —

 אוך—קװיטש דינעם פגיפנדיקן מ:ט שרעקן מער נאך זי ער פלעגט
 די מ:ט פונטלען פארשולדוקט און שװײגנדיק פלעגט פרוי ריזיקע די

 אלע טרערעלעך, םויטנע־גרינלעכע ארויםשפרינגען פלעגן זײ פון אויגן,
 רײנטלעך,5 זאגן פלעגט מאסלאװ און געלעכטער, פון קײכן פלעגן

ארײן.־ בויך אין קאפ מיטן זיך שטויסנדיק
ניאנקע... גײ גוילעם! שוין, גײ— נו —
מוט־ דערצײלן ער פלעגט אװעקגײן, פארזיכטיק פלעגט זי װען און

נאױוע: ניסל א
ט — כ  צארט א־מגעװײנלעך אן האט א־ן—בופלאקם א זיך ת

הארץ...
 מארע־ זיך האט באקאנטשאפט אונדזער פון טעג ערשטע די אין
 נאר מאמע, א װי פרײנטלעך, און גוטמוטיק טיר צ,> באצויגן םיאנע

 א־נטערטעניקײטי קנעכטישער אין פאתעװארפן איר איך האב אײנםאל
 כ׳װאלט װי מ.יר, פון אפגעשפתנגען איז זי ״אקטריםע׳/ דער צ־
 אירע. פ,ץ קײקעלעך גרינע די װאםער. זודיקן מיט אפגעפארעט זי

 אװעק־ געװארן. ברוין זגינען בלוט, מיט אנגעגאםן זיך האבן אויגן
 שאקלענ־ אופרעגונג, §ון םאפנדיק באנק, דער אף שװער זיך זעצנדיק

געמורמלט: זי האט קערפער, גאנצן מיטן זלך דיק
 אזוי?־ דאס רעדםטו א.ים װעגן דאם? איז װאם װא־װאם, ױנגאטש, —

 צעמאלן־ דיך... װעט ער דיך... דאך װעל כ׳ װערטער? אזוינע ט:ט
 הײלי־ איז ער אראפ? זונען ון5 ביסטו צי מיל! א אין דיך, מען דארף

ביםטו? װער דו דו... און הײליקן, א פון קער
אויםגעשריען: גראב אומגעריכט און
 פונ- אװעק נעשאמע! װאלפישע דיך, םען דארף פארסאמען —
דאנען!

156



 צארן־אויס־ פארוװנדערטן דעםדאזזקן פין צוטומלט געװען בין איך
 דערפללט, דאך איך האב ױנג, געװען בין איך װאם קוקנדיק, נ:ט און פרוך,

 אדער הײליק עמעםדיק איז װאס אזוינם, עפעם אנגערירט גראב כ׳האב ־אז
 אפן ארוף געקענט מיר האט אזוי ־װי—אבער אנגעװײטיקט. שטארק
 צעשפרײט א.יז װאם פלײש, א־ן פעטם פון מאםע די אט אז יגעדאנק,

 אלר א:ז װאס עפעם, זיך אין טראגט בײנער, גרויסע געװאלדיק די אף
 פאר־ צ,> לעפן דאם געלערנט מיך האט אזוי טײער? און הײליק אזױ

 געהײם־לעבנדיקע דאם אכטן צול מענטשן, פון װערט גלגיכן דעם שטײן
 זיך באגײן צול דעליקאטער און אפגעהיטער מיך געלערנט זײ, אין

ט זײ. טי
 האט םוינע, בלוטיקער א געװארן מיר איז מארעמיאנע װי נאכדעם,

 װירטשאפט דער אין פליכטן פארשײדענע אתפגעװארפן מיר אף זי
 שלאפי א נאך װאך, דער פולן קומענדיק סטאנציע־נאטשאלניק. דעם פ,לן

 א־ן קיך דער פאר האלץ האקן א־ן שלעפן מ־זן איך פלעג נאכט, לאזער
 ארומגײן אויװנס, די הײצן קײלים, קולפערנע די פ־צן צימערן, די פאר

 אײנ־ פלעגן װאש זאכן, אםאך נאך טאן א־ן פערד פעטראװםקעם ארום
 צײט קײן איבערלאזנדיק נ:ט טאג, מײן פ־ן טײל גרעםטן דעם שלינגען

געדראט: אפן נאנץ מיר האט פרוי די שלאפן. אף און לײענען צ־ם
קאװקאז! אף אנטלױפן װעםט ת אז רוידעפן, אזוי דיך כ׳װעל —

 דערמאנט זיך איך האב—געװאינען״, זיך מען те קאװקאז ״צו
 מאכט באריםאגלעבסקער דער צו אנגעשריבן האי פיזטען, בארינאװם

 אכ־ מארעמיאנעם געשילדערט —גראמען אין —כ׳האי וװ פיטע, .א
 א:־ מיך מען האט אינגיכן דערפאלג: געהאט האט בוטע מגין זאריעס.

 אייערגעבנ־ םאםע־םטאנציע, באריםאגלעבםקער דער אף בערגעפירט
פאריכטן. צו זײ און זעק די ברעזענטן, די היטן צ־ מיר ד:ק

אינטעליגענטן. גרופע היפשער א מיט באקענט ז:ך איך האב דארט
 פ־ן טאם דעם פארזוכט קאשערע׳/ ״ניט געװען אלע קימאט זײנען זײ

 פרעמדע געקענט געלעזן, פיל האבן זײ געװען; פארשיקט א־ן טפיםע
 סעמינא־ סטודענטן, אויםגעשלאםענע—געװען אלע זײגען דאם שפראכן.

ארמײ־אפיצערן. צװײ פלאט־אפיצער, א םטאטיםטוקער, ריםטן,
 אדאדוראװ ע. מ. אײנער האט—זעכציק מאן א—גרופע דידאזיקע

 האט בעריע, א אדאתראוו, דער װאלגע־שטעט. די אין :צוזאטענגעקליבן
 דער מוט װעג גריאזע־צאריצינער פ־ן פארװאלט,עג דער פארגעלײגט

 גנײ־ אויםערגעװײנטלעכע די אויםצוראטן מענטשן אזעלכע פ,לן הילף
ט זיך האבן זײ םכוירעם. פ־ן װעם  אר־ דערדאזיקער צו גענומען היץ מי
 םטאנציע־נאטשאלניקעם, די פון פעלשונגען די א־פגעדעקט האבן בעט,

 אײנער פײנען זיך פלעגן און ארבעטער, קאנתקטארן, װעגער, די פולן
 ז:ך האט מיר גאנאװים. די כאפן געלונגענעם זײער מ.יט אנדערן פארן

 אנדערש, עפעם טאן געקאנט און געדארפט האבן אלע זײ אז געתכט,
פעיקג״ט;, זײערע יצ־ װערדע, זײער צ־ געפאסט מער זיך װאלט .וואם
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 אין אז פארשטאנען, נ.יט דאן נאך כ׳האב פארגאנגענהײט, זײער צ,ל
 אײ־ דאס גולטע, דאם קלוגע, דאם זײען ״ציל פארפאטן איז תסלאנד

ביקע״.
 מענטשן אלטפרענקישע די צװישן מ.יט דער אין געגאנגען כ׳פין

 איך און ״קולטולר־טרעגער״, טיפ אײגנארטיקן אן פון און שטאט פ.לן
גריפך, דידאזיקע פארײנלקן צו אומעגלעכקײט די אײנגעזען קלאר האב

 ״אדאחלראװ־ די אז געוװםט, געװײנטלעך, האט, שטאט גאנצע די
 נאנ־ און, הענגט״ מען װעלכע ״פאליטלקער, מין דעם פון זײנען צעס״

 זײ זי האט מענטשן, דידאזיקע פ,ץ ארבעט דער נאך גוט שפירנדיק
 זען צו שױדערלעך געװען ס׳אלז זײ. פאר געהאט מױרע אולן געהאסט

 שטאט־באװאי־ די פ.ץ בליקן געקאמעדיקע פאבדאנעםדיקע בײזע, די
 װיי מוירע, ון5 אי ״אדאתראװצעם״ די געהאט פײנט האבן זײ נעו־;

 און ״גלויבן פון םאנים אלס געטרײקײט, פון אל םאנים, אײנענע זײערע
צאר״. פ,לן

 זיצנדיק; זלך, האט קר־קאװ, פאװעל טאקער, באקאנטער א מײנער
גערעט: הויך בלר, פלעשל א בא שענק אין מיר ט.יט אײנמאל

 דארף מען אײםעק? אן ציי צ,ללאזן מענטשן אזוינע מען קען װי —
 *—אדער מאפן! זײ ראבינזאנם פאר אינזלען, װיםטע אף פארטרײבן זײ

 גע־ זײ מען האט צוריק יאר צװײ מלט אולפהענגען! אלע—בעםער נאך
פעטערפ־רג. אין חאנגען

 שטארק זיך האט טענטש, באלעזענער גאנץ א געװען איז קרוקאװ
 געהאט האט ללדער, זשוקאװםקים מלט ארן געאגראפלע מיט אפגעגעבן

 ערשטן פון פראצעם ״דער זײ צװישן בוכער, ג־טע צװאנציק שטיק א
 ער האט ב,יך, דאםדאזיקע טלר איבערגעבנדיק געהײמנלםפול טארט״.

געזאגט: מיר
 א פאר—געדענק זיך/ היט זע, זײנען! זײ װאםערע לײען, אט, —

דערפירן. גר־נט צו ד.יך זײ װעלן נארנישט
אלײן. ער נלט נעטראכט האט זיך, פארשטײט אזוי,

 ער—םטאראסטין־מאנענקאװ שרײבער מיטן באקענט זיך כ׳האב
ט האט  דער פון פראיט־אפטײלונג דער בא קאנצעליאר:ע אין געמנ

באן. :ריאזע־צארלצינער
 ניטפא־ זײן מלט םטאראםטין, האט דלקער, א מלטל־וװקםלקער, א

 אויםגע• אויגן, פארבלאזע טויטע דל מיט אי־ן פאנלם פולן װאקסענעם,
 באוועגונגעך א־מזיכערע דל א־ן גאנג שװערער דער םקאפעץ, א וױ זען,

 קערפער שיטערער זיין ענלעכקײט. דלדאזיקע פארשטארקט נאך ־אבן
ש דל און קראנקײטן, פארשײדענע פלן נעםט א געװען אלז  תכטעגי

 קע־ האט ער פארשאפט. אולן פארשטארקט מער נאך זײ האט זײנע
 אין זײטן; אלע אף געשפיגן א־ן געהלםט געקרעכצט, געאכקעט, סײדער

 פאפלר־ צורוםענע אף געדינט אלם האט װאם לאקשן, §,לן קעםטל א
פא־ און אש־טעצל אין פענצטער, דל אף בלומען־טעפ דל אין שטיקלעך,
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 אנשטרענגען, זיך פלעגט ער צ־ טיר דער צ,ל פאדלאגע, דער אף שעט
 ײושדיק צושאקלענדיק און רעזילטאט דעם אנקוקן פלעגט טאן, שפױ א

:טאן זאג א ער פלעגט קאפ, פליכעװאטן זײן ט.יט
שלעכט! —
 דז אף פארהענגלעך פילרפור־רױטע די טיט צימערל, קלײן זײן אין

 פענצטער־ברעט־ די אף פ,לקםיעס אין געראניעם טעפ די מוט פענצטער,
 װינקל, אין אולליטע אלן ק־רוק הײליקע די פ,לן איקאנעם די מיט לעך,

 באלײגט געװען איז װאם טיש, באם זוצנדיק אװנטן, די אין ער פלעגט
 זופעלעך קלײנע מיט זרפן אפ.יר,5 פארשרײענעם פעק גאנצע טוט

 קװיטשנדיק קלאגן, זיך און ריבן־ציבעלע א מיט פארבײםנדיק יראנפן,
קעלכל: דין א מיט

 מיטן שרייב איך און פייער, פין אפ לאנט א,לספענםקו גלעב —
 מיו־: זאג נ,ל,—לײענט, װאם נזענטש, א י:םט הל הארצן! מי_ין פולן בלוט

 פ־נ־ לײקינען? א־ן אולםפענםקען צװישן כולעק דער איז װאם אולן וװ
איך... א,לן זשורנאלן, בעםטע די אלן אים מען דר־קט דעםטװעגן

 ארן זרך, ד,לכט געדרוקט, זיך האבן דערצײלונגען סטאראםטינם
 דערמאנען אים ט׳זאל געהאט ל.יב האט סטאראםטץ ״דעלא״; זש־רנאל

דעם. װעגן
דערמאנען. פלעג איך
 ראבמאנעם- אזױ ניט שוין אבער טרױעריק, ער פלעגט—װיפל? —

איך... בײם דאם, באטרעפט װאם אויםשרײען. דיק
 ארולנטער־ פאדלאגע, דער אף שטולל פון אראפקרוכן פלעגט ער
 א ארויסשלעפנדיק און, בעט ברײטער דער א־נטער פיר אלע אף קר.יכן
 קלאפ א שאל, גרויען א אין אײנגעב,לנדן געװען איז װאם פײקל, גח־ים

 שטויב װאלקן א אולפהױבן האנט, דער מלט פעקל ם.יטן איבערן טאן
אויסשרײען: זז.יך שטוקנדיק און,

יא־יא! געשריבן! הארצן פולן זאפט מיטן פארטיק! אלץ—אט —
בלולט... טוט

 שי־ מ:ט אנג:םן ז:ך פלעגן אויגן די װערן, רויט פלעגט פאנלם זײן
טרערן... קערע

נײע, א אובערגעלײענט ניכטערערהײט ם:ר ער האט אײנמאל גאר
 א בײם האט, װאם פויער, א װעגן דערצײלונג אנגעשרובענע װאפ נאר

 דער און פערד, באלובטן פריםטאװם דעם געראטעװעט םרײפע,
 טאט, העלדישער דערדאז:קער פאר פרוער, שא א מ.יט האט פריםטאװ

 א גאנװענען פאר צײנער צװײ פויער, דעם העלד, דעם אויםגעהאקט
 פארברענט, שטארק העלדעװענדיק, ז:ך האט פויער דער שװארן.
שפיטאל. אין אפגעשיקט א.ים מ׳האט

 געשיכטע, רירנדלקע דידאזיקע איפערגעלײענט האט םטאראםטין
געמורמלט: היםפאילעס מיט ארן פאנאנדערגעװײנט ז:ך פרײד פ־ן האט
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ברודער, י־א, אנגעשרובן! ם׳איז הארציק װי איז, דאם גוט װי —
נעשאמע!. דער אין ארײן דו־ונג זיך, לערן י־א!

 כ׳האב נאר געװארן, געפעלן ניט שטארק בזיר איז דערצײלעג די
 םעכאבעו־; פ,ץ ם:מכע די זעענדיק צעגוײנט, ניט שיר אויך ז.יך
דורכנענובזען. אופריכטיק אויך מיך האט געפיל אופריכטיק זײן

 לע־ א־מאנגענעם דערדאזיקער געװײגט, ער האט פארװאס—אבער
 קםאװ־ דעם געבן מיר זאל ער געבעטן, אים כ׳האב מענטש? כערלעכער

 די—נײן איבערגעלײענט. נאכאמאל אינדערהײם דאס האב און יאד
ט און זיסלעך אנגעשריבן געװען איז דערצײלתג  ראכמאנעם־ קיװן א מי

 לײדנ־ ״אומגליקלעכע פון ביטעם פאלשע געשריכן װערן עס וױ דיק,
 ארוים־ האט װאם—פארט אבער אלמאנעם, רײכע א־ן גוטע צו דיקע״
 דידא־ און אויגן מעכאבערס פולן טרערן אזפריכטיקע דידאזיקע גערופן

זײנע? פרײד קינדערשע זוקע
 פאר געװען מױדע איך האב—דערצײלעג, די ניט געפעלט מיר —

םטאראםטינען.
 האט יאד,־קםאװ פ־נם זײטלעך די לײשאפט בזזט צױאמענלײגנדיק

אפגעזיפצט: יער
סײכל. אן—אין בוםטוי! גראב —
דערצײלונג? דער אין אײך רירט װאם —
 לגיככ נעשאמע ד.י—אויסגעשריען, בײז ער האט—נעשאטע! די —

איו־־! אין
אויםגעטתנ• ער חאט גלוםט, הארץ זײן װיפל מיר אף אנגעשריען

:רײדן צו= אנגעהױבן אײנדרינגלעך און בראנפן ביסל א קען
 דארף דאם נאריש. א.יז דאם שרײבםטו, לידער—אט זיך! לערן —

ש ניט.דעם האםט ת װערן, ניט װעםטו נאדםאן קײן ניט. ימען  דערצו, ט
 ל:׳־ אף געדענק: מענטש. גראבער א ביסט п ניט, הארץ קײן דואםט

 איז דאכ אט—פראזע טאלאנט. היפשן זגין געפאטערט פ־שקין האט יער
פראזעו ערלעכע הײליקע, די ליטעראטיר, עמעםע ־די

 דערדאזיקער פון פארקערפערונג די געװען מיר פאר איז אלײן ער
 שוין מ.יך האט אירער טשאד געדיכטער דער א־ן פראזע, -ײליקער

געשטיקט. ־דאן
 דער פ־ן ניאלעבאםטע די געליפטע, א געהאט האט סטאראםטין

 הינטערכײלעק, א מיט א־ן פר.יםט האלבפידיקע מיט פרוי א ד.ירע,
 חאט געבורט־טאג איר צ• װײניק. געװען איז שט־ל אײן װעלכן פאר
 שטול, געפלאכטענעם ברײטן א מאטאנע א געבראכט םטאראםטין ־איר
 געליבטן דעם מאל דרײ קושנדיק גערירט. שטארק פרוי די האט דאס
מיר: צ־ זיך װענדנדיק געזאגט, זי האט ליפן, די .אין

 פארערן דארף םען װי עלטערע, בא ז:ך לערנט ױנגערמאן, ׳אט —
דאםע! ־א
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 גע־ א-ן געשטײכלט גליקלעך ׳איר נעבן געשטאנען א.יז סטאראסטין
ה־נט. א בא װי װײבע, אויערן, גרויע זגינע פינגער די מלט ־צלפט

 האננן פענצטער די אף מארט, םאף אין טאג העלער א געװען ם׳איז
 דער ארײנגעגאסן זיך האט צימער אין פ.יקם:עם, די צובליט רײך זיך

 געשטאנען איז צימער אין—פרי-יאר־ו־ואסערן, די פ־ן פרילינג׳גערױש
טאבאק. א־ן זײף פ־ן פיראגעם, חײםע פון רײעך געדיכטער א

דער־ צ־ געשטערט ניט מ.יר האט א־מװיםנקײט א־ן י־נגקגיט מײן
 פ־ן מעגלעבקײטן פראזע״ ערלעכער ״הײליקער, דער אין אומרויק פילן

דראמעס. באנאלע א־ז שװערע
 פ־ן פרײדן ליכטיקע און טאיםעם גרויסע װעגן עפעס כאלעמענדיק

 סטאנצוע נאענטער דער פ־ן קאזאקן די אז געהיט, איך האב ׳לעבן,
 כ׳האב האלץ, אץ שפאלן דעקעם, ברעזענטן, זעק, די גאנװענען נ:ט זאלן

 דערמאנענדיק באנאכט, אפטמאל, א־ן שעקםפירן, א,ץ הײנען געלײענט
 שאענ־ איך פלעג אתם, וגירקלעכקײט פוילנדוקער שטיל דער אן ז.יך

 פאר> װי פ־נקט פארשטײענדיק, נ:ט גארנישט ליגן ארער זיצן לאנג
קאפ. אובערן שטעקן א מיט זעץ א פ־ן .טױבט

רײ־ ינזיט דװ־כגעזאפט תרך און תרך געװען איז װאס שטאט, אין
 שטאט־ דער האט פלײש, פארפױלטן אוץ זײף כאזער־פעטם, §ון כעס

 די פארטרײפן צול אף טפולעם אפצ,יריכטן גײםטלעכע די פאתפן הויפט
בתנים. זײן פ,ץ שײדים

 שמגיסן שאפעס אלע פלעגט שיל שטאטישער דער פון לערער דער
אד אין  פלעגט און אים פון ארויסרײםן זיך זי פלעגט אמאל װײב; זײן נ
 נאך יאגן זיך פלעגט ער און סאד, איפערן לויפן לאזן נאקעטע, א זיך,
רוטער. מיט ,איר

 צ-צ־ק־קן באקאנטע זײערע פארפעטן פלעגן שכײנים לערערם דעם
םפעקטאקל. דעמדאזיקן אף פלויט פון שפארעם די ד,ירך

 אימעצן מיט זיך כ׳האב אוילעם; אפן—קוקן געגאנגען אויך יין איך
 די פ־ן אײנער פאליצײ. אין ארײנגעפאלן נ.יט שיר א־ן צעריסן דארט

אײנגענומען: מ:ך האט פאלענאטים
 איטלעבן דאך איז זאך אזא אף צעקאכט? ז.יך האםטו װאם ׳נו —

 טאסקורע אץ אפילע מען װעט פאל אזא טאן! צ־ קוק א אינטערעםאנט
װייזן. ניט

 כוי־ א רובל א פאר כ׳האי װעלכן פא באן׳קאנטארשטשיק, דער
 אז אײנרײדן, געװאלט ערנםט נאנץ נז:ר האט װינקל, א געדונגען דעש
 הערמאפראדיטן. אויך נאר שװינדלער, נאר ניט זײגען יידן אלע

 טלט צ־זאמען צ־ ער ק־מט באנאכט א־ן אים מיט געאמפערט זיך ב׳האב
 צו איבערצײגן: זיך װעלנדיק בעטל, מײן צ־ בר־דער זי_ין א,לן פרוי זײן
 זיין אץ האנט א אויםלינקען געט,לזט אלם ב׳האפ י.יד? קיין ניט אלך בין

זײ. פ,ין זלך אפצ־טשעפען קעדײ פאנום, דעם צימאזיקן .ברודער
ארקי. פ. .11 . אונלװערסיסזטן. מײנע נ . .



 איר קיכלעך די אין ארײנמישן פלעגט קעכן איםפראװניקם רעם
 מאשי־ פאקאגטן א מײנעם דערמיט שפײזן א,ין מענסטתאציע־בלולט

א ארויסצװ־ולפן קעדײ נלםט,  דער זיך. צו געפיל צערטלעך א אים י
 שרעק־ דעם װעגן דערצײלט מאשונלםט דעם חאט כאװערטע קעכנס

 צום געק־מען איבערגעשראקן, נעבעך, זרך, האט ער— קישעף לעכן
 אר־ם עפעס קריכט בויך אין אים פא אז געװען, מוידיע א.לן דאקטער

 קומענ־ ער, אננער אױסגעלאכט, אים האט דאקטער דער בר־קעט. אץ
 דארט זוך האט און קעלער אין אראפגעקראכן ער איז אהײם, דיק

א־פגעהאנגען.
 נאך און אלע די װעגן ״אדאתראװצעס״ די דערצײלט כ׳האב

 שפאםיקע צ־ װי זײ, צ• באצויגן זיך האבן זײ—געשעענישן אזעלכע
געלאכט. לוםטיק באוװנדערתג מײן צי ־אבן אוץ אנעקדאטן

 פאקטן, דידאזיקע צ־ דערקלעתנג א געז־כט איך האנג דערצײלנדיק
 מען האט מאיםעם מײנע געפונען, נ:ט דערקלערזנג קײן אפער כ׳האפ

 פלעגן אפט גאנץ א־ן אנעקדאטן מיעסע אדער שפאםיקע װי אנגענ־מען
טרײםטן: מיך צ־הערער די

 הויט פ־ן פאשעט קריכן זײ—מענטשן, דידאזיקע אף ניט ק־ק —
פעטקגיט. פון

 דער א־ן עסן, צוליבן נאר לענן זײ האגאם אז געזען, אבער כ׳האב
 זא־ אנגרײטן מיט זיך פארנעמען צו= זײ בא איז פארגעניגן גרעםטער

 א דערװארט װא-לטן זײ װי פו־נקט שפײזן, פארשײדענע ולן5 פאסן
 לעבן, איבערן יאפעלער די דאם זײ זגינען פתדעםטװעגן װעלט־חתגער,

שמ־ציק. און געדיכט לעבן דאם קנעטן זײ אץ
 די פ>ץ לעבן דאם מיר איז געזען, האב איך װאם דעם, אלעם נאך

 דאם פארבלאז. א־ן לאנגװײליק פארגעק־מען אינטעליגענטן קליגע ג-טע,
 ט־נקעלן טאמעװאטן, דעם פוץ אנאזײט װי פונקט געצויגן זיך האט לעבן

 לאנג פון לעבנשטײגער קלעפיקן דעם געשאפן האט װאס געפילדער,
 מער אלץ צוגעקוקט, זוך כ׳האב בעסער װאם װאבן־טעג. ציענדיקע זיך

 גע־ זיך האט מיר געפילט. זיך איך האכ אומהייק א־ן אומבאקװעם
 אין אײנזאמקײט זײער ניט פארשטײען אינטעליגענטן די אז דובט,

 פײגט־ אין פרעםד זײ זגינען אלע װ• שטעטל, שמוציקן קלײנעם דעכ
 אינטע־ א־ן ספענםערן מיכאילאװסקין, װעגן װיםן גארנישט וונלן לעך,

 װיבטיק ם׳איז װײט װי דעם, װעגן פראגע דער ט.יט גארנלט ז:ך רעםירן
פראצעם? היםטארישן דעם אץ פערזענלעכקײט דער פ,ין ראל די

 אר,ימ» פארזייטיק זיך אינטעליגענטן די פלעגן ״אװנטן״ די אף
 זײנען—שװעםטער—זײ פ,לן צװײ פרויען, גרויענקע אתם עפעם דרײען
 קתםפיסיקער יאדערוקער דער פלעדער-מײז. צר־ געװען ענלעך מאדנע
פון פארכאפט געװען איז װעלכער פלאט־אפיצער, געװעזענער א מאזין,
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 דער ו־עגן גערעט היםפאילעםמק א־-ן מעליצעדיק האט שאפענחויערן,
 ער יײם געשלעכט״; פ־ן ״אינםטינקט ודעגן ליבע״, פון ״מעטאפיזיק

 פלע־ די פלעגן װערטער, דידאזיקע אויםרײדן ־ארטאװע אביםל פלעגט
 אויגעלען/ שװארצינקע די אראפלאזן פים, די א,לנטעריױגנד.יק דער־מײז,

 פעלערינעס, גרויע פליגלדיקע זײערע אין אײנהילן שטגיף זיך *פלעגן
 קע־ װערטער פילאזאפם דעם אז געהאט, מוירע װאלטן זײ װי פלנקט

קערפערם. זײערע אפדעקן נען
 א בר־דער, א פלעדערמגיזם ד.י פ־ן פאקומען מאזץ האט אינגיכן

צעטעלע־ מין אזא אײזנבאן, דער אף יאאמטן תױכן א
 טנינע פ־ן אויגן די אין א־פהערן, ױט װעט דיער, מײן איר, ״אויפ

 אי-יך, איך װעל ליבע, פ,לן סעטאפיזיק דער ודעגן רײדן צ־ שױעפטער,
 אנקלאגן אײך א:ך װעל צװײטנם, א־ן, טארדע, די צעקײלן ערשטנם,

אײזניאן״. רער פלן גאטשאלניק פארן
 דער־ זיך אלן זיך, צ־געהערט אלעמען. דעפ צ,ל צ־געק,לקט זיך ב׳חאי

 צו ביז נאקעט זיך פ׳האט װ־ פעטראװםקען, בא נעכט די אן םאגט
 אננ־ פ,לן דראמע פינצטערע און װילדע די אפגעשפיגלט טיפענישן אירע

 פאר־ א־טזיניקע, די באוריזן מויעך, דעפ פארבלענדנדיק אלן, םטינקט
 גאנאװים, מענטשן, האלב־װילדע די לײע. דער פ,לן שפילן צװײפלטע
 זינ־ שײן א,לן גרױםארטיק עקםטאז, צ,ל דערהוײן זיך פלעגן שוק־רים,

 ״ראדי- ״פילאזאפן״, די א־ן פאלק, פ־ן לידער הארציקע פײנע, גענדיק
ט לידלעך. נ,לדנע געזונגען טאם אן האפן ״נאראדניקעם״ קאלן׳/  ״ני

 בוללאק״ פלאטיקער דער וױ ״דארט, רעננדל״, תנער האריפטוק קגין
אדעי:

זיך, געמיט ?אנג ט־אזוי ״ק$פ?רניק

דרײט. זלן ערד די אז ױײזן, ״צי

״1 ״דער אי!..

 קגין נ:ט פאנטאזיע, קײן נ:ט פײכל, קײן נ:ט געהאט נ:ט כ׳האי
 צע• זײנען װאם װעלטן, צװײ דידאזיקע פארײניקן צ• קעדײ קרע^טן,

אפגעפרעמדקײט. קעגנזײטיקער פין שפאלט טיפן א ד,לרך שײדט
 מ.יט געװען איז וראם דעם, װעגן שרײב איך װען איצט, אויך אט
 יענע און די זיך פאר בוילעט א:ך זע צלרוק, יאר דרייסןק העכער

 װערטער מיט אויםצומאלן אנמעכטיקײט גאנצע מײן פיל א,לן מענטשן,
 פענ* א,לן ברילן אין ייכערלײט ק,ירצזיכטיקע די פ,לן געשטאלטן די

 א־ן מארינארקעם אלערלײ אין שטיװל׳/ די ״א:בער הויזן די טזט םנע,
ט א:ז דאם א,לן רײד. ביכערשע אײנטעניק־ב,לנטע אין אײנגעהילטע  ני

 בא- לייבט ז:ך לאזן זײ אלטגעשלופן, גראב, זגינען אײנע װאם דער^אר,
פרעםאײזנפ די ט:ט אויםגעפרעםט גלאט זנינען צװײטע די א,לן נעמען,
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 שטאמיקע, קימאט טיפע, א דא ליגט מײנולנג, מיין לויט נײן, ביכער, יפ־ן
*(. אפריסנקײט אינערלעכע אן—■יעדנפאלם

 צעריסן איז װאם פינצטערניש, דער אין פענצטער, די הינטער
 ראעש אייזערנעם אן מיט קריבן םטאנצ:ע, דער פולן פײערלעך די ׳־לרך

 פארשײ־ מ:ט װיגנדיק גײען, עם צ,לגן, די פולן שלאנגען רויטאויגיקע די
 רעדער־שמירער די פון געשטאלטן קיילעכדיקע די לאמטערנעפ, דענע

 א־ן רויך פ,לן פארצויגן װערן פענצטער־שויבן די קאנהלקטארן. א,לן
י פײפן בײםיעם א־ן פארע, , ך ן ־ ו װ ט א מ א ק א  טיט אפ שויפן די זיך רופן ל

 דאס שװער גײט נאכט, דער אין דארט, קלאנג. נאגנדיקן שטילן א
 זארג א,למרול.יקער דער מיט פארבונדן ניט זאך קײן מיט איז װאם ־לעבן,
ציםער. דעם אין אפגעשלאסן דא א.יז װאם שײנקײט, דער דועגן

 קויעך« דער אויסגאנג אן אן א־ן אולמזיניק זיך װארפט זײט אײן אף
 אולנטער־ מיט פויגל א װי ך,י-ז קלאפט—אנדערער דער אף אינםטינקט,

 שמ,י־ דער אין פארשפארט איז װאם םײכל, דער פליגלען, געהאקטע
 לאנר אײנצלק קײן אין אז מײן, איך לעבנשטײגער. פ־ן שטײג ציקער

 שטארק אזוי ניט לעבנם־קרעפטן שעפערישע די זגינען װעלט דער אף
 װען ר־סלאגד. אין א־נדז בא װי אנדערע, די פ־ן אײנע אפגעריםן

 בא נאכט־ארגיעם די װעגן דערצײלט שרעק מיט קימאט האב איך
 פ־ן ק:נע באהאלטענע די געפילט צײטנװײז איך האב פעטראװםקען,

 ניט לן1א װילדע, די פילן לעבן־פרײד דער ל1צ ״קוללטולר־םענטשן״ דל
 פאתר־ װערן םימכעם פעטראװסקעם אז נעתכט, מיר זיך האט זעלטן
 ״אנשטײנ־ פון פארמעל, אויםערלעך,—נאר טאך, זײער לויט ניט טײלט

װעגן. דיקײט״
אפזיפצנדיק: טיף געזאגט, האט באזשענאװ ע. פ. בלױז

איזי דאם שוידערלעך װי פ־פא! —
צרגעגעטן: ער האט בארר, די בײםנדיק טוענדיק, קלער א אולן
 װאם ז,למפ. א אין װי געװארן, פארזרבקען זײ צװישן װאלט איך —

 ארגין. זולמפ דער ציט גיבער אלץ באװעגולנגען, די זיינען עם שטארקער
 מיר—איר װי מענטשן, אזוינע זײ צול ציט עם װאס פארשטײ איך יא.

 א.יז אבער דארט—פלאך, א,לן יאנטעװדיק ניט זאלץ, אן לעבן א לעפן
 פעטראװ« דערדאזיקער—װײסט איר לעבן. עפיש אן עפאם, אן קימאט

א האט ער אבער געריפט, צ,לם איבערגעגעכן לאנג שוין איז פקי

ק אן *( מרוי ל או פי ע ײסטיקער דער םון ג ט ג ײ סנק ערי ץ דער פ>ן אפג ענ טעלןג ס8—אינ ע- ל  על
ט ענ ן6—בײכל פון ט שטיכיע. רער ו קער ןןרער מער לעבן מײן מיך הןןט פאלק- ײני ק װ די ענ  שס

ט. אלג רפ א ײן אין פ שער פ ארי טער ט לי ע רג אג א ך ה ט אי מאל ני ײנ ט א ױ איי מע, זזיראזיקע ב  טע
ען אנ ד ײנע שטאנלען פונ ען מ ײלונג צ ער״ ״מײן דןר ט ײ אגל װײז אנרערע• ארן ב - איז בלסלעכ רן ם א  ר

קז י ען געפלל ז איג עג ערג ארגעפלל א אלן אלב ע. א פון פ פ א ט־ ס א ט א - איך האב י*ןר 1905 אלן ק רו  פ
ער דער א־ן זלצנרלק »לרט, װ רלן או ם א ר עט טונג, פ ס ע טן צר פ ע רנ א א ער אלן טעמע ריראזלקע ב  אוימ- ד

ר ע ענ ג עלונ סז ג ע ־ רער ״דל פ ״. דער פון קינ ב זון עי אלז יןןכלז־ רעט פון לעבן אלן אוי  רלפ ר

עפ צװלשן ע א סײבל רעפ און װללן ד עי װ פע, ש א ר ר צנ ע אלק-ל»בן *לן אלז—ל עי פ ק ערדןןזי  ר

ע• א—רלם עיי אג ר ט
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 גע־י אים בא איז לאנג ניט דא פארױאלט״נג. דער אין ״צאד״ שטארקן
 ער װאגאן. א פון טײ־גנײװע א איניען: נײעם א װעגן רעװיזיע א רוען

 דעם עס דערלאנגנדיק און, פאפװ/ א טײט פ-ן ארױםגענומען ד,אט
 װאפ־ אלץ, פארשרזין ערלעך איז ״דא געזאגט: ײר האט אױספארשער,

גענאנװעט״. ב׳חאב
 אויגן, ד.י פארטאכט פארטראנט אננעכמ־רעט, זיך האט יאזשענאװ

 א דערנאך געשװיגן, אװגילע דיאלרז, הינטערן הענט די פארלײגט
זאגנדיק: געטאן, שמײיל
אזוינס, זאגן קען מענטש רוםישער א נאר געגאנװעט, ערלעך —

 באר־פן בעעמעם זױנעןי מיר אז ׳ז:ך דוכט מיר אײך! פארזיכער אץ־
 אכזא־ ליבן מױרעדיק, הוליען מיר פארײנבארע. ניט דאם פארײניקן צ•

גײסט... דעמזעלפיקן אין װניטער אזוי און ריעםדיק...
 צע־י ברײט, אויםגעצויגן, זיך שטו=ל, פ,ץ א־פגעשטאנען איז ער

אויםגעפירט: א־ן הענט די ■שפרײט
דערפאר, א־ן תשישעי מיר זגינען פאלק װאיל א—פארט אפער —

אומגליקלעך... נזאם דער איפער מיר זײנען זײן, קען
 ארויס* האט װאס מענטשן, די פ־ן אײנער געװען איז פאזשענאװ

 א ער, סימפאטיע. ארן אכטולנג טנפער פ־ן געפיל א מיר בא נעהלפן
 אין אנגעקולמען מאטערניש לאנגע נאך איז םעמינאריםט, טאמםקער

פ מען האט קורפ צװײטן אפן שוין אבער א־ניװערםיטעט, קיעװער  אי
 עטלעכע אף ארגינגעזעצט ארן אויםגעשלאםן קאשערקײט״ ״ניט פאר

 אױסגעזען, ער האט ד׳אר, מיט פאװאקסענער א טפ.יסע. אין טאנאטן
 פאר־ דער מיט באװעגט זיך האט ער גאלעך, אובערגעטאנענער אן ו.ײ

 פעםטער הויכער זײן צוגעגעבן חאט דאם א־ן גיבער, א פ־ן זיכטיקײט
 סעמי- א בא זעלטן טרעפט מען װאס כאשעװדיקניט, פריצישע א פוג,יר

 חאט שטים, װײכע אויסערגעװײנטלעך אן פארמאגט חאט ער נארוםט.
 צי באצויגן פײנטלעך קימאט זיך האט אןן געחער קײן געהאט ניט אבער

ז .־ ׳ , זאגנדיק: מוזיק,
ט זי — פ ארײן. פאאם אין ת
 טינקעלער געדיכטער דער אין פאנום געשטלפלטן ירײטן זײן פון

 אויגן. גרויע פארזשמ־רעטע, פרײנטלעך ארויםגעק־קט האבן יארד
 מיר :צ באצי־נג זײן אין געשפירט איך חאכ קל־געם שױנענדיק עפעם

 געשיכטע די דערצײלט גוט מזר האט ער מענטשן. אלפעריקע ײ צו א־ן
 װעגך גערעט ארײנציענמק האט קריסטנט,לם, פ־נם אנטװיקלוגג דער פ־ן
 לײענעך געחאלפן מיר האט יארהונדערטן, ערשטע די פ־ן םעקטעס ד:

 שמועםנרית וױםנשאפטן״. אלנםטר־קטיװע די פ־ן ״געשיכטע א־עװעלם
 ארײנגע־ הענט די צימער, אןיערן שפרגיזן שטיל א־ן לײכט ער פלעגט
 ענערגנשי ברעמען, די א־פחויפנמק אלן, הויזן׳־קעשענעם די אין ר־קט

 פלעגט־ ער װעלכער מיט פאװעגעג, אײנציקע די—קאפ טיטן צושאקלען
נאר געשפרעך. זײן פרן ערטער װיכטיקערע די מאכן אויםדרוקלענער
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 פאר־ ז:ך ער פלעגט זאץ, דעם פארענדיקנדיק נזט אינמיטן, צײטנװײז,
 מיטן קראצנדלק פאיד, פ־ן האר די ליפן די מיט פארבײסנדיק טראכטן,
 לאננ שטײן ער פלעגט שטערן, געשטופלטן הויכן, זיין פיננער קלײגעם

 ניט אלײן כ׳װײם שטענדלק, םלך דזאבן מינולטן דידאזיקע שװײגן. און
 גע־ פרעג א א:פ א:ך פאפ אײנמאל בא־מהײקט. א,ימכאוװסט פארװאם,

קלערט?־ ער װאם רועגן טאן:
מױרע־ פארברױפט, א־טגלצלק מען האט שײנל פלל שרעקלעך —

םײכל! א פאר װאס נאך א*ן געזאגט. שטיל ער האט— פיל! דיק
 אגן שײנקייט דער .רועגן איפערצײגעג מ.יט גערעט אפט האט ער
געדאנק. פ־נם קויעך

 דער ער,—סײכל, רער אלץ באשליםט ללבער, מיין פאפקאלפאף, —
 איבערקערן צײט דער טיט רועט װאס הויבער, יענער איז טאקע, הײכל,

װעלט. גאנצע די
נעפרעגט. א:ך האב—אנשפאר־פ־נקט? דער—ארן —
 טו־ טרײסל א געענטפערט, אייער־צניגט ער חאט—׳פאלק דאפ —
טארך! אײער אװ־,—ביפראט—,קאפ מיטן ענדיק

געגלויבט. ־ארצן גאנצן מיטן א־ן געהאט ליב שטארק אים כ׳האב
 אים איך האפ סטעפ, אין איפ מיט ליגנדיק אװנט, שטילן א אין

 ראב־ װעגן גערעט חאט ניקופארוטש פאליציאנט דער וױ דערצײלט,
דארװינען. א־ן עװאנגעליע דער װעגן טאלםטאװעץ דער א־ן מאנעם

אט ער װי נאכדעם,  האט אויםגעהערט, שװײגנריק א־ן שטיל מיך ־
געענטפערט: ער

 פ;נקט ליב, ניט ינ׳־אב װעלכן עמעם, יענער איז דאם—דארװיןי —
 גע־ טאקע װאלט ער װען געחענעם, דעם געהאט ל.יב ניט כ׳װאלט װי

 זיינען• עם רײבונגען װײניקער װאם טײערער, מײן אלר, זעט נאר, װען.
 איז לעבן אין זי. אריײט בעסער אלץ מאשין, א פולן טײלן די צווישן

 לעבן דאם נײט שנעלער אלץ רײפ־נגע־, די שטארקער װאס פארקערט!
 איז דאם פארשטענד.יקײט, פארשטענדיקײט. העכערער צ־ ציל, זגין צ־

 קאנםעקװענט, רײדנדיק אלנטערײפן. פץ הארמאניע די ױשער, ־ער
 א,ץ לעבן, געזעץ נוצלעכן א פאר קאטף דעם אנעמען טען דארף

 איז קאכיף, איז לעגנן ־אפ אויב גערעכט: פאליצואנט אײער א:ז דא
זאך. איבעריקע אן—ראנטאנעם

 מיט ה:מל אין ק־קנדיק ר־קן, אפן לרגנדרק פארטראפט, זיך חאט ער
אויגן. צ־עפנטע ברײט
 אוןי אנגעגליט אים חאט װאלקן, א אין פארגאנגען איז װאם ז־ן, דנ

 גרױסן, א אין פארװאנדלט װערנדיק צעשטאלצן, אים אין ז.יך האט
 שטעפ, דער איבער געלײגט זלך חאבן שטראלן רויטע פלאקער, רויטן

 גע־ שפריץ א האט גראזן פאראיאריקע די פ־ן שטעגלעך גרויע די אף
 ילו־ אץ §רילינג«גרעזער דל פון רײכעם די טױ. ראזלעכן א מיט טאן
פארשיקערנדלקער. 'שארפער, געװארן זײנען טען
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 פאפוראפ, א פארױכערט געזעצט, פלוצאנג זיך האט פאזשענאװ
פארכמורעט: זאגנדיק אװעקגעװארפן/ אים טײקעף אבער

ארײנצ־־ פארשפעטיקט שוין האט הומאניזם דער אז מײן, איך —
 דארף איך נ,י, יאר. טויזנט פאר א אף פארשפעטיקט—לעבן, אין גײן
גײט? איר—שטאט, אין גײן

 קרו־ םטאנציע דער אף אריבערגעפירט מיך מען האט נזאי ענדע
 מײ־ פון באק־מען איך האפ ױן אין און אפצװײג, װאלגא־דאנער טאיע,

 איז ער װי בריװ, א באריםאגלעבםק, אין אײנבינדער אן כאװער, א נעם
 בע־ לעבן פעלד, אין דערשאםן זיך האט באזשענאװ אז מוידיע, מיר

צעטעלע: א באזשענאװם בייגעלײגט געװען איז בריװ אין פױלעם.
 יאלעבאטןם מײנע יאצאל און זאכן מײנע פארקויף ״מישע,

 אװעק שיק א־ן אײן בינד ביכער אועװעלס א־ן קאפ. зо מיט ר־ב. ד
ע, אין  אויך—םפענסערס- ״קאפ״. דעם מאקםימיטשן, פעשקאװן, קתטאי

 ב.י־ גריכישע א־ן לאטײנישע פעקל דאם דיר. פאר—איפעריקע די אים.
 בי־ די אין ארײנגעלײגט איז אדרעפ דער קיערר, אין אװעק שיק כער
ב.". פרײנט געז־נט, זײ פער.

פארט־בנ־ א דערשפירט איך האב צעטעלע, דאם איבערלײענענדיק
 מלטן טאכן צ־ שאלעם געװען שװער מיר ם׳איז הארצן. אין זעץ דיקן

 ניבטע- געזונטער, אזא לעבן מיטן געשײדט זיך האט עם אז געדאנק,
נזענטש. .רער

דערהארגעט? אים האט װאפ
 מיר ער האט שענק, אין זיצנדיק אײנמאל אז דערמאנט, זיך כ׳האב

 חאט שיקערלעך, אביםל געװארן איז ער װען און, בלר, נזיט טראקטירט
געזאגט: פלוצלונג מיר ער

 אף שענסטע דאם איז ליד װאםער מאקםימיטש, װײפט, איר —
װעלט? ̂דער

 בער ג־טן א פ,ץ אויגן מיט און טיש איננערן אנגעבויגן זלך האט ער
אפ, װײכן א מיט שטיל, און אוינן די אין ארגינגעקוקט מיר ער ־האט  י

אופגעזונגען: טרויעריק
(Зиапй ] ‘е(а1з реШ —
Ле п ‘е1а15 раз £׳гапс1;
Л‘а11а15 а 1‘ёсо1е 
С о т т е  1ез реШ з еп{ап1з...

פײכט. געװארן זגינען זײנע אויגן די און—אפגעז־ננען
 און, איר אין פאשטעם אזא ם׳איז װארט! ערן לידל, חערלעך א —
צאר... לעכערלעכער אזא אלר, זוײםט
ש, אף לידל פונם װערטער די איבערנעזעצט האט ער האי תסי  כ׳

 דערדא־ טרערן, ביז ניםפאעל דא װערט ער װאם פון !ארשטאנען, נ:ט
מענטש... קלוגער אין גרויסער פאװאקפענער, זלקער



 לע- ״דער װאש מענטשן, װײניק ניט געזען איך האגב שפעטער
דערהארגעט... זײ האט צאר״ כעדלעיער

 טלך חאט װאם לעפן, דאם מיר האט אר־ם כאדאשים עטלעכע אין
 פעטראװםקין, אן דערמאנט װידער דערצויגן, זארנעװדיק נאר הארב,

 אײנ- שװערםטע ד.י פ־ן אײנעם איבערצולעפן דערבײ מיך צװינגענדיק
לעבן. נזײן פון דתקן

 טי־ ם־כארערןער דעם נעבן שענק, שמוציקן א אלן מאםקװע, אין
 מענטשי מאגערער לאנגער, א צוגעזעצט מיר אנטקעגן זיך האט רעם,

 שיטערע,- דל בערדל, שפיציק דאם פאנלם, בײנערדיקער זײן ברילן; אין
 דא־־ פ־ן קיכאטן דאן אן דערמאנט מיר האט װאנצעם אןפגעדרײטע

 —אפנבאר מארינארקע, בלויע א געהאנגען איז אים אף געמעלן. רעם
 דר אף לאטעם די מלט הויזן, לײװנטענע גרויע די אײגענע. קײן נ.יט
 אף קאלאש, גומענער א פום אײן אף קיירץ; קאמלש געװען זגינען קני,
 דר דרײענדיק שוך. אױםגעטראטענער לעדערנער א—צװײטערי דער
 אנגע־- הונגעריק מלך ער האט אלן, װי שפיציקע, װאנצן, די פון עקן

 די צי ברללן דל צװ״וקנדיק אולפגעשטאנען, אויגן, מוטנע מיט ק־קט
 צ־גײנאנ- בלינדער, א װי הענט, די מיט טאפנדיק און, ברעמען נרויע

מיו־: צל נען
גלאדקאוו! אדװאקאט געשװארענער —

געציק״ א טלט אונטערגעשריבן זץ־ ער האט פינגער שמױציקע מ.יט
װירדע: בזיט איבערגעכאזערט און אלנדערלופטן •שריפט טער

גלאדקאװי אלעקםײ —
ם׳װאלט־ װי האלדז, מלטן געדרײט ער האט הײזעריק, רײדנדיק

שלײף. אומגעזעענער אן נעשטיקט אים
 מענטשך א פאר ארויםגעװיזן זיך האט ער אז זיך, פארשטײט עס

 ד־רך איז און עמעם פארן געליטן האט הארץ, אײדעלן העכםט א טיט
 שטײפן איצט לעבן״. פון דעק ״אפן געװארן אראפגעשלײדערט סאנים די
 פארנעמט־ אקװאװיטע״. הײליקער דער ״פולן ארדען פונם בעראש ער
 אוגטער־-- די שיצן מיט טעאטערן, דל פאר ראלן איפערשרייבן מ.יט זלך

 אי^ א־ן העלדזער די אין פגילן שיקן מיט אױך אץ אומשולד דריקטע
םויכערטעם. גוטהערציקע דל פון קעשענעם די

 צר ללב האט—באזונדערס—זײנם װײב דאם און ראםײער, א —
 גױסטיקער דער איז ליידן װעגן שמועס דער אדער—ליידן דאם לײדן:

 איל װאם הארצן, אין אריין ניט נארנישט דרינגט עפ װעלכן אן זענעפט,
 קער־ רײכלעכע און פארשידנארטיקע דל פון שמאלץ מיט פארדעקט
שפייז. פערלעכע

טיפ;. דעמדאזיקן פ־ן אנגעזען מענטשן װײניק נלט שוין האב איך
 —אפער זײ צל אלמצוטרוי מיט זלך יאציען צל געװאינט נעװען בלן

 אקשא־י קריכט װאם מענטשן, א בא אינטערעם; גרוים מיט שטענדיק
אינטערעסז דער פארשטענדלעך גאנ*ן איז אינדערהויך, ערגעץ נעםדלק
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 דד אגעװ, א־ן דארט. פץ אהלנטערגעפאלן זײנען װאם מענטשן, די צ־
 אפט זײנען זינמקער, פינצטערע מענטשן״, ״געפאלענע געתפענע אזוי

 בא צאדיקים, אנגענלמענע די פאר שענער אפילע א־ן רײכער גײםטיק
 געמײנשאפט־ עפעם באמערקט אן ױגנט מײן פולן נאך כ׳האב װעלכע
פאנאפטיקום. פון פלג־רן װעקםענע די מיט לעבעם
 דער אף גלאדקאװן נענן געלעגן איך ננין אר־ם שא פאר א אין

 הינטערן הענט די פארלײגנדיק נאכט־פריוט. כוישעכדיקן פ?נם :ארע
 געטרײםמ אדװאקאט דער מיר האט דראנג, א װי אויםגעצויגן, קאפ,
 ארױםגעטאר- האט גנערדל זגין רישעם, װעלפישער פ־ן אפאריזמען טנט

 ער בעשאם געטרײםלט, זיך האט א־ן װײדל טײװלשער א װי טשעט,
 אנמעכטלקן זײן אין אנצולקוקן אים ראכמאנעם א ם׳איז געה־םט; האט
 פולן נאדלען מיט יאזש, א װי אויםגעפױצט, אינגאנצן זיך חאט ער ;קאם

װערטלעך. שטעכיקע
 קע־ דער פ־ן םטעלע געװעלפטע א געהאנגען איז אדנדז איבער
 נאשקײט, שמעקעדיקע געלע א געתנען האט װאנט איפערן לער־שט־פ,

 א.ץ ערד, פוילער פולן געתך זו־יערער א געטראנן זיך האט פאדלאגע פולן
 גע־ שמאטעם, אין אײנגעװיקלטע קערפערם, האבן טעקלקײט דער

 אײזער« גראבער א מיט פענצטער, דער שלאף. פון גערעט און כראפעט
 אויסגע־ געװען איז װאם גרוב, א אין ארויםגעק־קט האט קראטע, נער

 קראנ־ער, א קענטיק, קאטעו־; א געזעסן איז גרוב אין ציגל, מיט לײגט
 אלז, פענצטער, אונטערן נארע, דער אף געמיאוקעט. קרענקלעך האט ער
 האט װאס ריז/ האריקער נראבער מעשונעדיק א געזעסן טערק, א װי

 גע- הײזעריק א־ן הויזן די געלאטעט ליכט שטיקל א פון שײן פאם
בתמט:

ג8זלג-גע> א פלרערן אױסדערװײילטער רןר —ינ
אומגללק. פון אײטגעלײזטע לס8 נאר

זלנגען,6<.ו רלר מלר װעלן לויצ-געזאנג 8
מוטער: גאטס דײנע, קנעכט דל

 ליפן גראבע די מיט טאן טשמאקע א הילכיק אפזינגען, פלעגט ער
הימן. דעמזעלבן ציען אנהויבן אנהויב פון װידעראמאל א-ן

 האט—מענטש, געניאלער א כעמלקער, א—מאםלאװ פימען —
 געװאל״ זיך האבן גר*ב דערדאזיקער אין גלאדקאװ. געזאגט אים װעגן
 בארימ־ ״העכסט דער זײ צװישן מענטשן, גענואלע עטלעכע נאך גערט
 באכערל, ױנג א װי פלינקער, א.לן קלײנער א בראגין, פנאניסט מער״
 א־ן פאםמעם נרויע—האר געלאקטע זײנע פון היטל געדיכטן אינם אפער

 צװײזײטי־ די איבעראשט האט מיך בײטלעך. בלויע—אויגן די א־נטער
 פרויען« זיינע פון שײנקייט א־מעטיקער דער 4צ פאנים: זײן §ון קײט
 ליפן זײנע שמײכל, קהימער דער געפאםט ניט שטארק זיך האט אויגן
 זײ צו געװען מלר, דוכט אלז, איראנלע בײזע די און דינע, געװען זײנען

אײפיק. אף אומפאװעגלעך, צונעקלעפט
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געזאגט: גלאדקאװ מיר האט אינדערפרי
 ״&קװאװי* פ־נם קאװאליער א פאר. דערהויבן מלר װעלן באלד —

 צע־ זעלטענע א ׳צו זיך ק^ק דעם! אט נײ־גלױביקן, דעפ טע״־ארדען
רעמאניע.

 אײן אין מענטשן געקרויזטן י־נגן א אף אנגעװיזן נזיר האט ער
 די בלוי״שלקער, געװען לאנג שוין איז מענטש דער חויזן; אן זזעמד

 פארגלי« זינלאז געװען זיינען אויגן זײנע פולן שװארצאפלען בלוילעכע
 אף געזעסן איז ער װײסלען. די פ־ן םעטקע באטיקער דער אין דוערט

 האט און כעמוקער, גראבער דער געשטאנען איז אים פאר נארע, דער
 מיט—װאנצן די א,ץ ברעמען די פ־קסין, מיט יאקן די יאמאלט אים

געברענטן״קאריק.
 שאקלענדיק געקרױזטער, דער געמװ־מלט האט—ניט מ׳דארף —

ט  גע־ װאנצן, די פארדרײענדיק האט, גלאדקאװ אץ פיס, נאקעטע די טי
מיר: צי זאגט

 ער שיקערט װאך פלנפטע די שט־דענט, א ז־ן, םויכערישער א —
קלײדער. געלט,—פארשיקערט אלץ אינדז. טיט

 אגינגע׳ אן מיט פרוי פעטע א קײלעכדיקע, א ארײנגעק־טען ם׳אוז
 האט זי אריגן; פרעכע א־ן גאז־זאטל איבערגעבראבענעם אדער פאלענעם
 גע־ נארע, דער אף ט־ענדיק װארף א און, ראגזשעם פעקל א געבראכט

זאגט:
פארטיק. זגינען מאלבושים הײליקע די —
גלאדקאוג געטאן געשרײ א האט—זיך! אנטאן —

 פארועגט געשפענסטער, װי זיך, האבן מענטשן אנגעברױגעזטע פיגף
 ״פיאניסט״ דער צעשמאטעטע; גרויע, קעלער, פין טונקלקײט דער אין

 האבן מענטשן די פאן, א אין קוילן פאנאנדערג׳עבלאזן פלײסיק האט
װערטער: קורצע מיט איפערגעװארפן ניורטשענדיק, װען, ניט װען זיך

זיך... ריר —
פאמעלעך! —
וװהין? שטײ! —

 מאסלאװ קעלער. פ־ן מיט דער אין נארע די ארױםגעחלקט מ׳האט
 האט ראנזשעס, פ־ן טענדע־װארענדע א זיך אף אר־פגעװארפן ־האט

 א װי אנגעטאן זיך חאט גלאדקאװ און מיץ, טיקט־רענײם א אנגעטאן
דיאקאן.

 פאר םטודענט געקרויזטן דעם געטאן נעם א מען חאט זאלבעפערט
הענט. די פאר א־ן פים די

 װען אפגעזיפצט, ער האט—אײך! בעט איך—ניט מ׳דארף —
נארע. דער אף אװעקגעלײגט אים מ׳האט
 אדװאקאט, דער געטאן געשרײ א האט—גרײט? איז כאר דער —

 ליגנדיקן; דעם קטוירעם מיט בארויכערנדיק א;ן פאן דער מיט טאכנדיק
בלויער א ארט פון געהויבן זיך ס׳האט קוילן, די געקנאקט האפן פאן .אין
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 א־ געלעגן איז װאם מענטש, דער בעזים־בלעטעו־; טליענדיקע פ־ן רויך
 האט אויגן, די פארמאכנדיק געהולםט, נעקרימט/ זיך האט נארע, דער
 איבער פיאטעם די מיט קלאפנדיק פליג, א װי פיס, די מיט געדרײט זיך ער
ברעטער. די

 א.ין אנגעטאן גלאדקאװ; אױםגעשריען האט—פארנע־טען! מיר —
 עפעם האט ער אײמעדיק; קאריקאט־ריש אויםגעזען ער חאט ראגזשעפ,

 נע־ א,ץ קאפ, דעפ געװארפן האלדז, מ.יטן געדרײט מעש־נעדיק־האםטיק
האװאיעם. טאפט

 אנ־ פאנפענדיק מאםלאװ האט םטװ־ענט, באם צופוםנם שטײענדיק
ניגן: א מיט רײדן ־צ־ געהויין
עטן טאן לאמיר ברידער! —  דער פאר םאטן צום טאכנ־נים מ:ט י

п א געפאלן איז װאס יאקאװ, באיארין דעם ניפטער, דעם פ־ן 
 אים םאטן פון װילן דער זײן זאל צעלאזנקײט, א־ן שיקרעם פ־ן קארבן

 אין פארזענקען אים זאל א־ן פרײד א־ן אכפעתנג מיט פאגעגענען צ־
אײייקײטן! אלע אף גענעם פ־ן ז,לטפ דעם

 ענגער אן אין שטײענדיק האבן, שלעפערם אפגעריםענע פינף די
 מארעשכוי׳ אופגעז־נגען נארע, דער פ־ן זײט רעפטער דער פא קנופלע
 דער אין האבן שטימען הײזעריקע די ליד-, גאט־לעםטערנדיק א רעדיק

 די ערד. דער אולנטער פולן װי תמפ, אפגעקלוגגען גר־פ שטײנערנער
 ט.יט דיריזשירנדיק שײן בראגין, אויםגעפירט האט רעגענט א פ.לן ראל
לינקע. דל װארנענדיק אןפהויינדיק א־ן האנט רעכטער דער

 —א־מפארשענזטקײט, כזיט פארכידעשן צ־ שװער געװען איז מיר
 דידאזיקע אבער פארמען. פארשײדענע אין אנגעזען צ־פיל עם כ׳האב

 ארוים־ עקלדיקם, א־מבאשרײפלעך אזױנפ עפעם געזרנגען האבן מענטשן
 און װערטער אולמפארשעמטע פון צ־זאטענשטעל דעם אין װײזנדיק
 פארדארבנ־ גרענעצלאזער א אן פאנטאזלע טניװאלישע יעעמעפ פילדער

 פארגע־ ניט מיר איז טאג, הגינטיקן ביז דעם, נאך ניט פריער, ניט קײט.
 פארדארבגקײט. פארצװײפלטע א,לן פארפײנערטע אזא זען צ־ ממען

̂בן העלדזער פלנף  גיפ־ פון שטראפ א מענטשן א אף אויםגעגאםן רי*
̂ם האבן זײ שמ־ץ, טץקן  כויװ, א עפעם װי •נאר היפלאיװעם, אן געטאן ד?

 ם׳איז און אװאידע, אן געטאן האבן זײ—געשפילט נזט זיך האבן ־זײ
 דל מאל, ערשטן צום נלט פאר ק־מט אװאידע די אז: געװען, קלאר

 מיט גלאט, אנטװיקלט זיך האט מענטשן א פארניכטן פ.לן צערעמאניע
קלויםטער. א אין װי פײערלעך, סײדער, א

 װאם אויםתפן, גלאדקאװם צוגעהערט איך האב דערשלאגענער א
 זא־ צינישע ״כעמיקערס״ דעם געמײנע, ק,לנציק מער אלץ רוײטער,

 דעם אף געקוקט כ׳האב אלן כאר, פין רעװען דומפע דאס געכץ,
 אפ־ לעבעדיקערהײט, קאדיש״ ״געזאגט אים נאך ם׳האט װאם מענטשן,

לעסטער־טפילע. א אים אייער דיכטגדיק
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 דל םלט באװעגט עי האט ברייסט, דער אף פארלײגט הענט די
 די מיט געפ^גטלט אויםגעשריען, א־ן געמ־רמלט עפעש שטיל ל:פן,

 דערשראקן פל־צל־נג אין געשמײכלט נאריש אויגן, אױשגעגלאנצטע
 שװײגג־־—יאנק, פ־ן אראפצושפרינגען ז:ך באמיענדיק א־פגעציטערט,

ירעטער. די צ־ צ־געדרנקט אים זינגער די חאבן דיק
 אזוי פארגעקימען ניט מיר מישטאמע װאלט ־ ״צערעמאניע״ די

 א אף װי דעש, אף געקיקט װאלטן ר־בעס שנ״צץקע די װען עקלהאפט,
 פ־ן געלעכטער א מ:ט געלאכט כאטש װאלטן זײ װען שפיל. א שפאם,

שן׳/ ״נעװעזענע פ־ן נעלעכטער פארצװײפלטן א ט.יט צינלקער,  טענט
 יאצױגן זיך האין זײ—אבערי לעבן, פ־נם יאלײדיקטע א־ן פארקריפלטע

 חאבן זײ ראצבים, פ־ן אנגעשטרעננטקגיט ברויגעזער א ט:ט דעש צ•
 פ־ן נגישט פארן קאריאנעש ברענגענדיק קויהאניש, וױ אןפגעפירט, ז:ך

פאנטאזיע. צעי־שעטער נעקאמעד.יק או-ן קרענקלעכער דער
 שװערע א װי געפילט, איך האש קויכעש, אן פארשט־מטער, א
 דידא־ אז ז־טפ, קלעפ:קן א א.ץ אראפ טיך דרוקט מיך, שטיקט טאשע

 טעקא־ אויך מ?ך זײנען א־ן אויך מלך ״שאזינגען״ ר־שעם־טענטשן זיקע
 א-ן געשמיייכלט פארלױרן און נאריש האי איך אז געדענק, א:ך בײר.
בעטן= געװאלט האב א:ך װען םאמענט, א געװען ם׳איז

ט גאר און שרעקלעך איז דאש גיט, ניט איז עש א,לף, הערט —  ני
שפאש! קגין

ריארין■ איבערן געשניטן אין אויערן די אין גער.ישן האט שאדעלערש
געװאיעט, קרעפטן אלע מ:ט האט ער קאל: דינער ״פיאנישט״ דעש

 אוישבױע• א־ן קאפ דעש פארװארפנדיק אויגן, די דערבגי פארמאכנדיק
 קוילעש הײזעריקע די אריבערגעהילכט האט װאיען זײן גארגל; דעש דיק
 טולנקלקײט, רױכיקער דער אין געשוױמען איז זינגער, איבעריקע די פ־ן

 װער־ די פ־ן מיעשקײט די טאיװעדיק שאזונדערס עפעש אנטבלויזנמק
 א־ן װאיען אנצןהוישן פארלאנג כאיעשער א געפײנזקט האט מ:ך טער.

ריטשען.
 ד;יױ מיט װיגנדיק גלאדקאװ, אויסגעשרוען האט—קײװער! א —

קטוירעש־פאן.
געטאן: דינער א קויכעם אלע מיט חאט כאר דער

ם׳ קרם, קו
ײװעי... קײװער, ק

 זר נאקעטע, א איננאנצן נאז, צע־אקטן מיטן פרוי דל ארײן ש׳איז—א־ן
 זיך האט קערפער שיטערער א.יר א^נטערטאנצנדיק, געגאנגען איז

 אפך אראפגעהאנגען טארבעש, װי זױנען, ברישט אירע געטרײםלט,
 דיקע די אף אתנטערגעהאנגען זאק, פעטער א װי איז, יויך דער בויך,
 צעצװײגטע■ ילויע די אין וװנדן אין צײננש לילע־פלעקן, די מיט פןש

אדערן•
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דיא״ דער זשעםט, םיעםן א טיט איפערגענומען זי האט טאסלאװ
 אויםקװיטשענדיק נאכגעמאכט. זשעםט דעמדאזיקן האט גלאדקאװ קאן

 ד: צװײטן, צ־ם א־ן אײנעם צ־ ציגעלײנט פרױ די זיך חאט ניוול*פע,
 אף אװעקגעלײגט און פים א־ן חענט די פאר אופגעהױבן זי האבן זרנגער

״באזמגענעם״. דעם נעבן נארע דער
 א,ץ קװיטש א מיט אויםגעשריען ער האט—נ:ט! מ׳דארף א־א, —

 צר־ אבער א:ם ט׳האט נארע, פלן פ:פ די אתנטערלאזן געפרװוט האט
 פון טאנץ־ניגן א קימאט ניגן, נײעם א פא א־ן ברעטער, ד: צ־ געדריקט

 מארעשכױרעדיק־טו־ױע» געװען אויך אבער איז װאס לידל, עקלדיק אן
 די מ.יט טרײסלענדיק א־ן, אים, איכער אניעבױגן פרוי די זיך האט ריק,

טאסט־ריירן. אנגעהויבן אים זי האט בריםט־זעק, גרויע שמוציקע
 בעפטע די—מארגא״י ״קעניגן דער אן דערטאנט זיך איך האי ־אן

 געפיל הײם א עפעס האט הארצן אין—לעבן. גאנצן םנין אין זויזיע
 פ־ן רעשטלען דידאזיקע אף געטאן װארף א זיך האב איך א־פגעריםן,

קײלן. צי אנגעהויבן זײ האב אין טענטשן
 א אף אײזנפאן־װאל, דעם א־נטײר דערזען זיך איך האב אװנט ...צ־

 צומאזיקט, געװען זײנען הענט מײנע פ־ן פונגער רי שפאלן, ק,יפע
 הימל, פו־ן פארשװאלן. געװען איז אויג לינקע דאם גער־נען, האט בל־ט
 הארבסט־ א געשאטן ז:ך האט ערד, די װי שמ־ציק, געװען איז זואם

 װישנ׳ און, גראז פארװעלקטע נאםע שטיקער געריםן כ׳האב דעננדל.
 װאם דעם, געקלערטיװעגן איך האב הענט, די פאנלפ, דאפ דערמיט ד.יק
באװיזן. טיר האבן טענטשן די

 געאײלט ניט געקענט ב׳האי גװאר, א געװען געז־נט, געװען כ׳בין
ט איפערצײלעמען מאל בײן  פאר־ לײכט פלעג געװיכט, פװ־יקן צװײ א מי

 געפילט זיך איך האב איצט אבער מעל, זעק פינפפױ־יקע צויײ טראגן
 זיך ם׳האט קינד. קראנק א װי אפגעשװאכט, אױסגעלײדיקט, אינגאנצן

 געזייכט ניריק כ׳האב באלײדיקעג. פיטערער פון װײנען געװאלט מיר
 אטע־ עט װעלכער מיט לעבן, פ־ן שײנקייט יענער צ־ באהעפטן צ,י זיך

 פ־ן נאכעם שעפן געװאלט כ׳האב ביכער. די פארלאקנדיק אזוי מען
 געקומען שוין ם׳איז דערהאלטן. א־ן קרעפטיקן מיך זאל װאם עפעם,

 װגיל לעפן, אין פרײד פון טאם דעם פארזוכן פון צײט די מיר פאר
 א װי—צארן, פ*ן אנפאלן פילן צ־ אנגעהויפן א:ך האב עפטער אלץ

 פאר־ הארצן, מײן אין אופברויזן דאם פלעגט כװאליע הײםע טײגקעלע
 א־פמערק« שארפע מײן פארװאנדלען פלעגט ארן סײכל, דעם בלענדנדיק

זײ. צ־ ם.ינע פאראכטנדיקער שװערער א אין מענטשן צ־פ זאמקניט
 אזי־י איך באגעגן פארװאם—געקרענקט, שטערצלעך מיר ס׳האט

מעשינעדיק? אדעיר נאריש נראב, איז װאם אלץ, עלנט, און שמוץ פיל
 דעם אין ״צערעמאניע״ די זיך דערמאנען ־צי אײמעדיק געװען פ׳איז

אויסנעשרײ: גלאדקארוס אויער אין געעגבערט ם׳האט נאכט־פרװט,
קײװער! א —
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 עקלהאפטער דער פאנאנדערגעשוװמען ז.יך האט אדיגן די פאר און
 שענדלעבקניט, טאיװעדיקער א,ץ בײזער פ,ץ בארג א—פרױ דער פ,ץ גלף
מענטשן. לעפעדיקן דעם שאגראבן געװאלט האבן זײ װעלכער אין

 פעטראװשקעס פין צ־לאזגקױט די דערבײ ז.יך דערמאנענדיק א־ן
 װילד״ ד.י איז עס א־טש־לדיק װי דערפילט, איך ד׳אש ״מאנאבן־לעבן׳/

א טאיװע דער פ־ן קײט  דעש טיט פארגלײך אין און מענטשן, געדינטע י
 אױסערלעשן דעם פארלארן ניט האט װאס פוילעניש, דער פולן שיגאיען
מענטשן. פ־ן פארצעף

 דארטן שײנקניט• דער פאר געטשנדינםט מין אזא יעוחןן א:ז דארט
 קוי־ פ־ן אישערפלוש פון געװען טיספאלעל מענטשן חאלפווילדע ־יאבן
 שטראף, א פאר זינד, א פאר איבערפלוים דעטדאזיקן אנעםענדיק כעס,

 פרײ־ אף האפענ״נג קלוימערשטער דער מיט ב־נטעװענדיק, עפשער
 אנ־ נ*ט דעש צ־לוי נעשאמע״ די ״פארשפילן צ־ ־אבנדלק מוירע הײט,

גיף. פולנם ד־ר״םט צו-זעטלקנדיקן
 טרױעריקשטער דער צ• ייז אראפגעזונקן אנמאכט די איז דא

 אינ־ יענעם פארשפאטן נעקאמענדיקן געמײנסטן פיזן פארצװײפלונג,
 פ־ן פעלדער די אופהערלעך א,ץ טרױמפירנדיק פארזײט װאס סטינקט,

 דער איז װאם אונשטינקט, דעם פ־ן פארװיסט, טױט דער װאש לעבן,
 כאזע־ װערט דא ;װעלט דער פ,ץ שײנקײט גאנצער דער פ,ץ װירקער

 מיטן פארשאמענדיק לעפן, פין װארצל עצעש דער א־נטערגעגראבן ריש
 הערלעבע געהײמנישפוזלע אירע פאנטאזיע קראנקער רער אײטער
קװאלן.
 די פ־נװאנען לעטן, א פאר אױין, דארט, דאש איז װאש—נאר
ארונטער? טיף שרעקלעך אזוי פאלן טענטשן
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